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SỐ:J33/QĐ-BV Phủ Thọ, ngày 20 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/việc triển khai Bệnh án điện tử thay thế Hồ SO' bênh án giấy 
tại Bệnh viện đa khoa tính Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ luật khám bệnh, chữa bệnh số: 40/2009/QH12 ban hành ngày 

23/11/2009

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 

năm 2006;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 

năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số: 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ sở khám 

bệnh, chừa bệnh;

Căn cứ Thông tư số: 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định hồ sơ bệnh án điện tử;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng chuyên môn thấm định kết quả triển khai 

Bệnh án điện tử của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ ngày 18 tháng 07 năm 

2019. Báo cáo hội đông thâm định kết quả hoàn thiện các chức năng còn thiếu 

đế triên khai bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Ke hoạch tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đầy đủ từ ngày 20/02/2020 tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Từ ngày 20/02/2020: Bệnh nhân vào viện sử 

dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn bệnh án giấy.



Điều 2. Giá trị pháp lý của hồ sơ bệnh án điện tử

Hồ sơ bệnh án được lập, cập nhật, hiển thị, ký số, lưu trữ bằng phương 

tiện điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ Y tế và có giá trị pháp lý như hồ sơ bệnh án giấy quy định tại 

điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Nội dung của hồ sơ bệnh án điện tử

1. Hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm hồ sơ bệnh án nội trú, hồ sơ bệnh 

án ngoại trú và các loại hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế.

2. Nội dung của hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm đầy đủ các trường 

thông tin theo mẫu của hồ sơ bệnh án sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án và Thông tư số 

50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các 

quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, Quyết định số 

3443/QĐ-BYT ngày 22/09/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bổ 

sung mẫu hồ sơ bệnh án, Quyết định số 1456/QĐ-BYT ngày 04/05/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung mẫu hồ sơ bệnh án tay chân miệng và các quy 

định khác có liên quan.

Điều 4. Sử dụng chừ ký số và chữ ký điện tử trong hồ sơ bệnh án điện tử

1. Thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số và chữ ký điện 

tử dùng trong Bệnh án điện tử tại Bệnh viện ban hành kèm theo Công văn số 

1257/CV-BV ngày 10/07/2019 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

2. Nhân viên y tế sử dụng chữ ký điện tử họp pháp trong hồ sơ bệnh án điện tử tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ theo phân công của Giám đốc Bệnh viện.

3. Trong các trường hợp văn bản cần có chữ ký tươi (Bản cam kết sử 

dụng dịch vụ, cam kết thực hiện can thiệp y tế, phiếu phát thuốc, bảng công khai 

tổng họp sử dụng thuốc, vật tư, dịch vụ theo thông tư 50... của người bệnh, 

người nhà người bệnh), tem vật tư kỹ thuật cao dùng cho thanh toán BHYT 

được in ra chuyên về phòng KHTH lưu trữ theo quy định.



Điều 5. Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp, các Khoa, Phòng, 

Trung tâm và Đơn vị trong bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.


