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QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH 
HỒI SỨC- CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC ”  

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc của Bộ Y tế;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,  

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 
ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc”, gồm 232 quy trình kỹ thuật.  

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức, cấp cứu và chống độc” 
ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành 
Hồi sức, cấp cứu và chống độc phù hợp để thực hiện tại đơn vị.  

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

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 
Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các 
bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

  

  

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);  
- Các Thứ trưởng BYT;  
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);  
- Cổng thông tin điện tử BYT;  
- Website Cục KCB;  
- Lưu VT, KCB.  
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