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QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử thay thế Hồ sơ bệnh án giấy
tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23/11/2009
của Quốc hội;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;Căn cứ Luật Công nghệ
thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực
chữ ký số;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc
Ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa
bệnh;
Căn cứ Thông tư 46/2018/TT-BYT, ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc
quy định hồ sơ bệnh án điện tử;
Công văn số 530/CNTT-THKCB, ngày 13 tháng 09 năm 2019 của Cục
Công nghệ thông tin Bộ Y tế về việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học (dấu vân
tay) vào hồ sơ bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh;
Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ
chức bộ máy, nhân sự và tài chính cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh giai đoạn
2020 - 2021;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng chuyên môn thẩm định Hồ sơ Bệnh án điện
tử tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh ngày 29/11/2019;
Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai Hồ sơ Bệnh án điện tử đầy đủ ở mức thay thế hoàn toàn
Bệnh án giấy từ 01/08/2020 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.
Điều 2. Giá trị pháp lý của Hồ sơ bệnh án điện tử
Hồ sơ bệnh án điện tử được lập, cập nhập, hiển thị, ký số, sinh trắc học (dấu
vân tay), 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. Các loại và 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, Hồ sơ khám bệnh ngoại trú và các loại Hồ sơ bệnh án khác theo quy
định của Bộ Y tế;
2. Nội dung của Hồ sơ bệnh án điện tử 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 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
ban hành mẫu hồ sơ bệnh án bệnh tay chân miệng và các quy định khác có liên
quan.
Điều 4. Sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử, sinh trắc học (vân tay) 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,
sinh trắc học (dấu vân tay) dùng trong Bệnh án điện tử tại Bệnh viện ban hành
kèm theo Quyết định số 2055/QĐ-BVTP, ngày 09/10/2019 của Giám đốc Bệnh
viện đa khoa Thành phố Vinh.
2. Nhân viên y tế sử dụng chữ ký điện tử hoặc chứ ký số hợp pháp trong Hồ
sơ Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh theo phân công của
Giám đốc Bệnh viện.
3. Người bệnh, người nhà người bệnh sử dụng sinh trắc học (dấu vân tay) để
xác nhận trong hồ sơ bệnh án điện tự gồm bản cam kết của người bệnh, người
nhà người bệnh, bảng công khai thuốc đầu giường, bản cam kết phẫu thuật, thủ
thuật, bản cam kết sử dụng giường bệnh,...(theo công văn số 530/CNTT-THKCB,
ngày 13 tháng 09 năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020;
Các ông(bà) Trưởng phòng KHTH, TCKT, TCHC, VTKT-TTB-CNTT, các
khoa/phòng, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục CNTT- Bộ Y tế;
- Sở Y tế Nghệ An;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, KHTH, VTKT-TTB-CNTT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Trường

