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QUYÉT DINH

Ban hành Quy tlinh vè viÇc câp bân sao y Hô scr bÇnh ân,
bân trich sao Hà scr bÇnh ân, Giây chÉng nh$n tlièu tri

t4i BÇnh viÇn Tâm thàn Trung uong I
crÂru Dôc BE'I\H vrryN rÂru rHÀN TRUI{G uONG I

Càn c{r Luqt Khdm, chira bênh ndm 2009;

Càn ctî l'{Shi dinh sô 30/2027/\VD-CP ngày 05/3/2020 cria Chinh phti vè
công tdc vàn thu';

Càn ca Quyû dinh sii 51L/BYT-QD ngày 07/6/1963 cùa Bô Ytévèviêc
thành lqp BQnh viên Tânt thàn Trttng Ltong;

Càn ca Quy ché benh viên. ban hành kèm rheo Qtryû dinh 1895/1997/eD-
BYT ngày 19/9/1997 ct)a Bô Y é;

Càn cü' Quyû dinlt sA tZOStg»-BYT ngày 07/12/2018 cria Ba Y té vè viêc
ban hành Quy ché ô chirc vèr ltoat dông cùa Bênh viên Tâm thàn Trtmg trong l;

Theo dè nghi cùa ông Trrctng phàng I{é hoach ông hqp

QTIYET DINH

Dièu 1. Ban hành kèm theo Quyét dinh này QLry dinh vè viêc câp bân sao
y Hà so bênh ân,bàntrich sao Hà ro bçrr, ân, Gi-âyàdn"g nhQn dièu tri tai Bênh
..,iên Tâm thàn Trung ucrng 1.

Dièu 2. Quyét dinh này cô hiêu luc kê tii ngày kÿ, ban hành. câc quy dinh
truô'c dày trâi vô'i quy dinh tai Quyét dinh này dèu bâi bo.

Dièu 3. câc ông, bà Truông phông Hành chinh quân tri, Trucrng phông Ké
hoach tông hop, Truông câc khoa, phông liên quan ôhi, trâ.h nhiêm thi hànhnoacn Iong nop, I ruong
Quyêt dinh này./.
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Noi nhSn: r'l
- Ban Giâm dôc;
- Nhu DièLr 3;
- Luu: VT, KHTH.
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QUY DINH
Vè viÇc câp bân sao y Hô so bÇnh ân, bân trfch sao Hà so bÇnh ân,
Giây chrfrng nhfn ilièu tritpi BÇnh viÇn Tâm thàn Trung rrong 1 ,

(Ban hành kèm theo QD sé 60 t}O-aV ngày 01/02/2023 cùa Gidm alc*AffffWtl

1. Nguùi tIè nghi câp bân sao y, bân trich sao HSBA, Giây chrfrng nhgn tlièu tui:

- Tr{ch sao Hô so bQnh dn (Phô tô mQt phàn hành chinh HSBA), cifp Giây
chdrng nhQn itièu tr!: theo y'êu càu cüa nguùi bênh, gia dinh nguùi bÇnh.

- Sao y Hà so bQnh dn (Phô tô toùn bO HSBA)..theo yêu càu cüa BQ y té, Co
quan phâp lu4t (Công an, Tôa ân, ViÇn kiém sât), bâo hiém y té.

2. Giây tIè nghi câp bân sao y, bân trfch sao HSBA, Giây chûng nhfln ilièu tri:
- Nguùi bÇnh, gia dinh nguùi bÇnh phâi cô giây giôi thiÇu ho{c don ctè nghi cô

xâc nhfln cüa co quan chinh quyèn dfa phucrng noi cu trü, cüa co quan chü quân 1O-ôi vOi
cân bQ, viên chric, nguùi lao dQng tqi câc co quan, xi nghiÇp...).

- Co quan phâp 1u4t, bâo hiém y té phâi cô giây giôi thiÇu ho{c vàn bân dè nghi.

3. Thâm quyèn duyÇt câp bân sao y, trich sao HSBA, Giây chûng nhfln tlièu tri:
- Trich sao HSBA, ciip Giiiy chieng nhQn ilièu tr!: Giâm dôc, üy quyèn cho Phô

giâm dôc chuyên môn và Trucrnÿ Phô Phông i<HfU s duyÇt.

- Sao y HSBA: Giâm dôc, ùy quyèn cho Ph6 giâmdôc chuyên môn kÿ duyÇt.

- sao y, trich sao HSBA ngwü bQnh oifu nuçc chira bQnh, ngwü bQnh chwa ra
viQn, ngwü bQnh thtqc chân etodn tù mQt trong cdc bQnh cô liên qiro iIén phoi nhiôm
cnfu açc hod hgc thgo Quyét itlnh sô l4ss/QD-Bir ngày oistzotz cria BQ y té,
Thông tw liên tich sô 20/2016/TTLT-BYT-BLDTBXH ngàÿ 30/6/2016 BO Y i và BQ
Lao ttQng-Thwong binh và Xd hQi: Giâmdôc, üy quyèn choPhô giâmdôc chuyên môn
§ duyÇt.

4,Kÿ bân sao y, bân trich sao HSBA, Giây chrfrng nhfn tlièu tri:
Bdn sao y, bân trich sao HSBA, Giiiy chûng nhQn tlièu fi!: Giâm clôc, üy quyèn

cho Ph6 giâm dôc chuyên môn và Truông/ Phô Phông KHTHkÿ.
5. Trâch nhiÇm thgc hiÇn:

- PhÔng KHTH c6 trâch nhiÇm sao y, trich sao, sopn Giây chimg nhân dièu tri
trinh kÿ xâc nhfln.

TruÔng câc khoa phông c6 trâchnhiêm thçc hiÇn và phô bién Quy dinh này ctén
tàt câ cân bQ, viên chric và nguùi lao dQng thuQc minh quân lÿ.

Quy tlinh này dugc âp dr,rng t4i BÇnh viên Tâm thàn Trung uong t kê ttr ngày kÿ
nh và së duqc itièu chinh. bô sune dé ohù hcro hcrn. Trons ouâ trinh thrrc hiên câcbp hlnh và së dugc itièu chinh,.bô sung dé phù hqp hcrn. Trong quâ trinh thUc hièn, câc:-

vân dè dac biêt khâc nây sjnh cân d;dphd arrrt,u "a"ffirlü;;; ilHTË #;â;
hgp, bâo câo Ban Giâm dôc xem xét, quyét dinh dièurhiqb.bô sung chà phù h-o. p./.
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- Câc khoa, phông;
- Website Bênh viên;
- Luu: VT, KHTH.
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