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LỊCH SỬ HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN  
TP. HỒ CHÍ MINH (2008 – 2019) 

 
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN HỘI Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn TP. Hồ Chí 
Minh (KSNK) được thành lập ngày 04/01/2008 
đến nay đã gần 12 năm, là một tổ chức xã hội 
nghề nghiệp tập hợp những tổ chức và cá nhân 
là những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật 
viên, y tế công cộng... hoạt động trong lĩnh vực 
kiểm soát nhiễm khuẩn.  

Mục tiêu hoạt động của Hội là tập hợp, hỗ 
trợ các hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng 
chuyên môn, là một ngành đặc biệt, ứng dụng 
những kết quả nghiên cứu khoa học và y học 
thực hành thuộc chuyên ngành kiểm soát nhiễm 
khuẩn thông qua những chương trình đào tạo 
liên tục, những hội nghị, hội thảo khoa học do 
Hội tổ chức định kỳ hàng năm, bảo vệ lợi ích 
hợp pháp của hội viên, góp phần vào sự nghiệp 
phát triển ngành KSNK, góp phần cho ngành y 
tế trong chăm sóc người bệnh an toàn nhất.  

Từ khi Hội được thành lập đến nay (04/ 
01/2008) Hội vẫn mang tên là Hội KSNK TP. 
Hồ Chí Minh.  

Trụ sở của Hội đặt tại 201B Nguyễn Chí 
Thanh Quận 5. 

Địa chỉ trang điện tử: HICS.org.vn 

Số hội viên ban đầu mới thành lập chỉ có hơn 
100 hội viên, nay đã hơn 600 hội viên, uy tín 
của ngành KSNK ngày được nâng cao, đóng vai 
trò quan trọng trong chăm sóc người bệnh, bảo 
vệ sức khỏe cho nhân viên y tế, có tiếng nói 
trong thiết kế, xây dựng bệnh viện. 

Từ nhiệm kỳ I (2008) đến nay Hội có tên: 
Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn TP. Hồ Chí Minh, 
tên giao dịch bằng tiếng Anh là Ho Chi Minh 
city Infection Control Society, chữ viết tắt là 
HICS.  

Hoạt động của Hội: Chấp hành các quy định 
của Hội Y học, trực thuộc Hội Y học thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Về cơ cấu và hoạt động của BCH Hội, đã qua 
3 lần Đại Hội chỉ có 1 chủ tịch Hội là PGS.TS. 
Lê Thị Anh Thư, 3 phó chủ tịch hội và 17 ủy 
viên BCH. 

Qua Đại Hội đại biểu nhiệm kỳ đầu (2008) 
đến nay, Hội luôn luôn hoạt động và ngày càng 
phát triển mạnh, uy tín của ngành KSNK ngày 
càng lớn, với Bộ Y Tế và các bệnh viện trong 
cả nước, với ngoài nước trong khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương.  

Về Quốc tế: Chủ tịch Hội là thành viên Hội 
KSNK Châu Á Thái Bình Dương. 

 
Ban chấp hành Hội Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn TP.HCM. 
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Công tác Phát triển Hội:  
Hội viên trong những năm đầu của năm 2008 

được thống kê báo cáo chưa đầy đủ, chỉ dựa vào 
hồ sơ đăng ký và số hội viên được ghi nhận thay 
đổi từng năm như sau: 

Năm 2008 có hơn 100 hội viên, tính cho đến 
nay hơn 600 hội viên. 
Khen thưởng:   

Hội KSNK được giấy khen của Hội Y Học 
TP.HCM, bằng khen của Liên hiệp hội. 

Chủ tịch Hội được bằng khen. 
Phó chủ tịch TS. Nguyễn Thị Thanh Hà 

được bằng khen. 
UVBCH được bằng khen: DS. Trương Thị 

Thu 
UVBCH được giấy khen: TS. Huỳnh Minh 

Tuấn, BS.CKII. Nguyễn Lan Phượng 
Hội không có cán bộ chuyên trách. 
Địa chỉ trang điện tử: HICS.org.vn 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Hội viên chính thức: 603 hội viên. Trong 
đó hội viên ở tỉnh: 262 hội viên 

Hội viên TP.HCM: 320 và BCH: 21 người    
Hội viên danh dự: Không có 
Trong các nhiệm kỳ của BCH thì nhiệm kỳ 

này Hội đã hoạt động tương đối mạnh so với các 
nhiệm kỳ trước, tổ chức được nhiều lớp đào tạo 
liên tục cho các hội viên; tổ chức tại các bệnh 
viện hoặc nhiều bệnh viện tập trung lại. 

Hội đã tổ chức Hội nghị thường niên hằng 
năm, nhằm cập nhật trao đổi kiến thức mới và 
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực 
hiện kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, 
đem lại sự an toàn nhất cho người bệnh. 
Công tác xã hội: 

 Ngoài việc chuyên môn, hội còn tham gia 
chương trình nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ người 
khó khăn hơn mình. Trong những năm gần đây 
từ các cuộc vận động Hội đã vận động mạnh 
thường quân tài trợ làm bồn chứa nước sạch, cải 
tạo nhà vệ sinh cho 2 trường cấp 1 thuộc huyện 
Cần Giờ, ủng hộ tiền mua quà Tết cho gia đình 
nghèo ở huyện Mõ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, ủng 
hộ cứu trợ bão lụt do Liên Hiệp Hội phát động, 
ủng hộ bánh Trung Thu cho các cháu thiếu nhi 
rằm tháng tám, ủng hộ cho sinh viên nghèo hiếu 
học, tham gia khám và phát thuốc cho người  

      

 
Chương trình phát động tăng cường vệ sinh tay 

nghèo cùng với đoàn thầy tình nguyện 
TP.HCM..... 
Công tác đào tạo liên tục:  

Từ hoạt động mạnh của Hội, có chương trình 
đào tạo liên tục, đáp ứng được nhu cầu của các 
bệnh viện nên đã thu hút được số đông các bác 
sĩ, điều dưỡng, KTV, YTCC... chuyên ngành về 
kiểm soát nhiễm khuẩn đã đăng ký là hội viên, 
không chỉ riêng các tỉnh trong khu vực phía 
Nam, mà lôi cuốn nhiều hội viên từ các tỉnh xa 
xôi như Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Nội.... 

Thông tin, tài liệu, tạp chí y học: Hội cũng 
đã xuất bản cuốn tạp chí, sổ tay hướng dẫn cho 
cán bộ y tế thực hiện về kiểm soát nhiễm khuẩn, 
cứ mỗi lần hội nghị ra được một số giúp cho cán 
bộ y tế về cở sở để thực hành cho tốt sau mỗi 
năm hội nghị. 

 Số phát hành mỗi lần 500 cuốn với chủ đề, 
các bài học thực tiễn, các kinh nghiệm từ các 
bệnh viện, các bài báo cáo khoa học đã được 
báo cáo trong các hội nghị KH do Hội tổ chức 
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Đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế 

  
Tập huấn đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn

hoặc những tài liệu KH mới giúp hội viên nâng 
cao kiến thức chuyên môn.  

BCH có tổ chức ban biên tập để thực hiện 
việc theo dõi các thông tin mới hoặc có dịch 
bệnh từ các nước lân cận hoặc trên thế giới rồi 
thông tin lại cho BCH biết. 

Cuốn Thời Sự Y Học, tài liệu dành cho cán 
bộ y tế khi xuất bản đều nhận được sự tiếp đón 
nồng nhiệt của người làm công tác KSNK. 

Sinh hoạt khoa học theo chương trình hàng 
năm, cứ mỗi năm có tổ chức hội nghị 1-2 lần, 
tối thiểu 1 lần năm. Riêng năm 2019 tổ chức 
được Hội nghị quốc tế Châu Á Thái Bình 
Dương về Kiểm soát nhiễm khuẩn. Hội nghị 
được các nhà KH chuyên ngành nước ngoài 
đánh giá cao, với hơn 1300 đại biểu tham dự 
sinh hoạt khoa học. Địa chỉ trang điện tử: 
HICS.org.vn 
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Một số hình ảnh về HỘI NGHỊ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (APSIC) 2019 

 

   

    


