
       SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:              /QĐ-YTCL                         Cam Lâm, ngày         tháng 5  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định Bình bệnh án cấp Bệnh viện, Bình đơn thuốc tại 

Khoa Khám bệnh và Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện  
                                                                                   

Căn cứ Quy chế bệnh viện ban hành kèm Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 

19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng 

dẫn thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; 

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo 

Quyết định số 6858/QĐ-BYT, ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ đối với Viên chức quản lý; 
 

Xét đề nghị của Hội đồng Thuốc-điều trị và Tổ Quản lý chất lượng Bệnh viện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là các Quy định áp dụng tại Bệnh viện: 

1. Qui định về việc Bình bệnh án cấp Bệnh viện (BV) (Qui định đính kèm). 

2. Qui định về việc Bình đơn thuốc tại khoa Khám bệnh (Qui định đính kèm). 

3. Qui định về việc Đánh giá hoạt động cấp cứu người bệnh tại BV (Qui định đính 

kèm). 

Điều 2. Phân công các đơn vị đầu mối thực hiện 

1. Giao Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện Bình 

bệnh án cấp BV theo qui định. 

2. Giao Khoa Khám bệnh là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện Bình đơn thuốc tại 

khoa Khám bệnh theo qui định. 

3. Giao Khoa CC-HSTC-CĐ là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện Đánh giá hoạt 

động cấp cứu người bệnh tại BV theo qui định. 

Điều 3. Giao Hội đồng Thuốc và Điều trị và Tổ QLCLBV giám sát các đơn vị đầu 

mối thực hiện các Qui định ban hành kèm Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Thay thế Quyết định 

số 524/QĐ-YTCL, ngày 29 tháng 11 năm 2016). 

Điều 5. Các thành viên Hội đồng Thuốc và điều trị, các Ông (Bà) Trưởng/phụ 

trách các khoa, phòng tại BV có trách nhiệm phổ biến, triển khai và phối hợp thực hiện 

các Qui định ban hành kèm theo Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 5;                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc;                                                                                   

- Lưu: VT, KHNV. 

                                                                         

                                                                                       

                                                                                       Nguyễn Đức Trí 
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