SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TRUNG TÂM Y TẾ HẠ HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1199/QĐ-TTYT

Hạ Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2021

5:0
9

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

tun

gt.

cn
tt

_T
r

an

Tu
ng

_1

0/0

1/2
02

20

8:5

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Triển khai bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy
tại Trung tâm Y tế Hạ Hòa
Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh 40/2009/QH12 ban hành ngày
23/11/2009;
Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin 67/2006/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 ban hành ngày 12/6/2018;
Căn cứ Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 về việc ban hành bộ
tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 về việc Quy định hồ sơ
bệnh án điện tử;
Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 về việc Ban hành bộ tiêu
chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;
Căn cứ văn bản số 1723/SYT-KHTC ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế
tỉnh Phú Thọ về việc triển khai bệnh án điện tử;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 10 tháng 12 năm 2021 về việc kiểm tra hồ sơ
mẫu thẩm định trên bệnh án điện tử quý IV năm 2021 của Trung tâm Y tế Hạ Hòa
giữa các bên: Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, Bảo hiểm xã hội huyện Hạ Hòa và
Trung tâm Y tế Hạ Hòa;
Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-TTYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Giám
đốc Trung tâm Y tế Hạ Hòa về việc ban hành Quy định về Bệnh án điện tử và sử
dụng chữ ký số tại Trung tâm Y tế Hạ Hòa;
Xét đề nghị của phòng Kế hoạch nghiệp vụ và phòng Quản lý chất lượng
Trung tâm Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đầy đủ từ ngày 01/01/2022 tại
Trung tâm Y tế Hạ Hòa. Từ ngày 01/01/2022: 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.
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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, 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 28/9/2001 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 22/9/2011 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 chữ 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 Quyết định số 1146/QĐTTYT ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Trung tâm Y tế Hạ Hòa.
2. Nhân viên y tế sử dụng chữ ký điện tử hợp pháp trong hồ sơ bệnh án điện
tử tại Trung tâm y tế Hạ Hòa theo phân công của Giám đốc Trung tâm y tế.
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
hợp sử dụng thuốc, vật tư, dịch vụ … của người bệnh, người nhà người bệnh) được
in ra chuyển về phòng Kế hoạch nghiệp vụ lưu trữ theo quy định.
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông(bà) Trưởng các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm y tế Hạ Hòa chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban GĐ (chỉ đạo);
- Như điều 5 (Thực hiện);
- Lưu VT, KHNV, QLCL.
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