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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tài liệu “Bảng kiểm quy trình kỹ thuật lâm sàng  

và cận lâm sàng” 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỔI HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi 

sức – Cấp cứu – Chống độc”; 

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên 

ngành Hô hấp”; 

Căn cứ Quyết định số 102/ QĐ-BVP ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bệnh 

viện Phổi Hà Tĩnh về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình ký thuật khám bệnh, 

chữa bệnh nội khoa, hồi sức cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh. 

Căn cứ Quyết định số 48a/QĐ-BVP ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Bệnh 

viện Phổi Hà Tĩnh về việc ban hành Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật 

chuyên ngành Hồi sức cấp cứu. 

Xét Biên bản các cuộc họp của Hội đồng chuyên môn ngày 28 tháng 5 năm 

2019 về việc thống nhất xây dựng Bảng kiểm quy trình kỹ thuật lâm sàng và cận 

lâm sàng tại bệnh viện Phổi; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “ Bảng kiểm quy trình kỹ 

thuật lâm sàng và cận lâm sàng tại bệnh viện Phổi ” (gồm 46 bảng kiểm, có danh 

mục kèm theo). 

Điều 2. Tài liệu Bảng kiểm quy trình kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng tại bệnh 

viện Phổi áp dụng trong nội bộ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. 



Điều 4. Các ông/bà Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng các khoa khoa/ 

phòng trực thuộc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

(đã kỹ) 

 

 

Trương Hồng Lĩnh 

 


