
Số:..../TB-BVH 

 

THÔNG BÁO 

THI SÁNG TÁC POSTER KHUYẾN KHÍCH VỆ SINH TAY 2015 
(Hưởng ứng lời kêu gọi của WHO và Bộ Y tế) 

 

Kính gửi: Tất các Khoa Phòng, Trung tâm trong toàn bệnh viện  
 

Để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi hàng năm của Bộ Y tế 

và Tổ chức Y tế thế giới về việc tăng cường Vệ sinh tay trong nhân viên y tế. Ban giám đốc Bệnh 

viện Trung ương Huế và Ban chấp hành Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên Huế phát động 

cuộc thị sáng tác Poster khuyến khích vệ sinh tay năm 2015. Ban tổ chức kêu gọi tất cả CBVC 

đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y-Dược Huế, sinh viên các trường 

đang học tập tại Bệnh viện Trung ương Huế tham gia cuộc vận động của Bộ Y tế. 

1. Mục đích cuộc thi                 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế về tăng cường vệ sinh tay của nhân 

viên y tế  với chủ đề: “Vệ sinh tay, an toàn cho người bệnh- an toàn cho chính bạn- là chìa khoá 

cải thiện chất lượng khám chữa bệnh”, chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Hội Kiểm soát nhiễm 

khuẩn Thừa Thiên Huế và kỷ niệm các sự kiện nổi bật năm 2015, kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.            

2. Chủ đề sáng tác:  

Chủ đề trung tâm:  “Đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế ngay khi họ mới tiếp cận các 

dịch vụ y tế tại mọi vị trí chăm sóc y tế” 

Khẩu hiệu để xác định động cơ về vệ sinh tay là:  

- Vệ sinh tay trong Y tế là chìa khoá cải thiện chất lượng khám chữa bệnh 

- An toàn cho bệnh nhân là uy tín và đạo đức của mỗi nhân viên y tế của bệnh viện.  

- An toàn cho bệnh nhân nằm trong tay của bạn  

- Rửa tay để bảo vệ cuộc sống của bạn và người bệnh.  

- Chăm  sóc người bệnh với bàn tay sạch để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 

- Vệ sinh tay để góp phần ngăn chặn các nhiễm khuẩn do vi khuẩn siêu kháng thuốc đang hoành 

hành tại các bệnh viện. 

- Vệ sinh tay đem lại hạnh phúc cho người bệnh và cho sự phát triển của y tế... 

-Vệ sinh tay để ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới nổi và bệnh truyền nhiễm tái bùng phát 

3. Tiêu chí tác phẩm 
+ Sản phẩm phải do chính cá nhân hay tập thể tham gia xây dựng nên 

+ Sản phẩm phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. 

+ Sản phẩm phải thể hiện được đúng thông điệp và chủ đề của cuộc thi. 

+ Sản phẩm chưa từng tham gia hoặc đạt giải thưởng ở các cuộc thi nào khác. 

+Sản phẩm không được mượn diễn đàn này để kích động hay gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp 

của các tổ chức và cá nhân. 

+Sản phẩm đã tham gia dự thi trong cuộc thi này sẽ trở thành bản quyền của Hội kiểm soát nhiễm 

khuẩn Thừa Thiên Huế   

4. Sản phẩm/ Tiêu chuẩn           
4.1 Sản phẩm: Là những hình vẽ, tranh, ảnh chụp sáng tạo dựa theo thông điệp và chủ đề của cuộc 

thi thể hiện đầy đủ trong 01 Poster hoàn chỉnh.  

Sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, từ ngữ sử dụng bằng tiếng phổ thông dễ nghe, dễ hiểu. Chất 

liệu trên các vật liệu in thông dụng sử dụng trong các lĩnh vực nghệ thuật hiện có. Poster thể hiện 

được thông điệp khuyến khích, cảnh báo vệ sinh tay như tại mục 2. 

Yêu cầu gửi kèm theo phần đặt tên sản phẩm cùng các chú thích (bằng từ ngữ) để diễn giải/minh 

hoạ ý nghĩa cho sản phẩm.  

Tác phẩm phải được tác giả/tập thể tác giả sáng tác, không sao chép của người khác.     

4.2 Yêu cầu Poster  

BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

                              Huế, ngày ...  tháng 03 năm 2015 



 

Nơi nhận:- Ban GĐ BVTW Huế 

-BCH HUSIC 

-Các khoa, TT 

-Các trường 


