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Số: 2270 /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 11 tháng 11 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH
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Về việc chính thức sử dụng Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
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GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ
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Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh 40/2009/QH12 ban hành ngày 23/11/2009;
Va

nT

Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin 67/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;;
an

Căn cứ Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2018;

tv.
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Căn cứ Thông tư số 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 bệnh, chữa bệnh;

tuy
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Căn cứ Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ y tế về việc Quy
định hồ sơ bệnh án điện tử;
Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành
bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-BV ngày 09/06/2021 về việc Ban hành Quy định
về Bệnh án điện tử và sử dụng chữ ký chữ ký số tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BV ngày 11/11/2021 về việc Ban hành Quy chế
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt
động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
Căn cứ Quyết định số 2269/QĐ-BV ngày 11/11/2021 về việc Ban hành Quy trình
thực hiện Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ;
Xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn đánh giá bệnh án điện tử.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chính thức sử dụng Hồ sơ Bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ
bệnh án giấy cho người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi từ
ngày 11/11/2021.
Điều 2. Việc sử dụng hồ sơ Bệnh án điện tử được thực hiện theo Thông tư số
46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế, Quyết định số 1209/QĐ-BV ngày
09/06/2021 của Giám đốc bệnh viện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà: Trưởng phòng
Kế hoạch tổng hợp, Tài chính kế toán và các khoa/phòng/trung tâm tại Bệnh viện căn
cứ quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (b/c);
- Ban giám đốc (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KHTH.
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