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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ 

sung thêm tài liệu đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ 

công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. 

NƠI NHẬN 

STT Nơi nhận STT Nơi nhận STT Nơi nhận 

x Giám đốc x Phòng Điều dưỡng x 
Khoa Cấp cứu - 

Điều trị tích cực 

x 
Phòng Kế hoạch 

tổng hợp 
x Khoa Xét nghiệm x Khoa Dinh Dưỡng 

x 
Phòng Tổ chức cán 

bộ 
x 

Khoa Huyết học và 

truyền máu 
x Khoa Khám bệnh 

x 
Phòng Hành chính 

Quản trị 
x 

Khoa Virut Ký 

sinh trùng 
x Khoa Dược 

x 
Phòng Vật tư - 

Trang thiết bị y tế 
x 

Khoa Nhiễm 

Khuẩn tổng hợp  

x Khoa Chống nhiễm 

khuẩn 

x 
Phòng Tài chính kế 

toán 
x Khoa Viêm gan  x 

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh 

x 
Trung tâm Đào tạo 

và Chỉ đạo tuyến 
   

Phòng Hợp tác quốc 

tế 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA  ỔI (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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1. MỤC  ÍCH 

 Thống nhất cách thức quản lý máy thiết bị y tế tại đơn vị nhằm khai thác và 

sử dụng hiệu quả thiết bị được đã được đầu tư không ngừng nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Áp dụng cho tất cả các khoa, phòng trong BV  

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

 - Qui chế BV - Ban hành kèm theo quyết định 1895/1997/BYT-QĐ ngày 

19.9.1997;  

 - Quản lý Bệnh viện Nhà xuất bản Y học - Hà Nội 1997. 

 - Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011.Quy định tổ 

chức hoạt động của Khoa dược tại chương I điều 3 mục 14. 

4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1 Giải thích thuật ngữ:   

 - Trưởng đơn vị: Là trưởng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện 

 - Nhà cung cấp: Là đơn vị cung ứng vật tư thiết bị y tế cho Bệnh viện 

4.2 Từ viết tắt: 

   KTV:  Kỹ thuật viên. 

   ĐV:   Đơn vị. 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1  Sơ đồ  
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Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

  

Giám đốc Bệnh 

viện 

 

 

 

 

 

 

- Căn cứ vào Phân hạng bệnh viện 

- Căn cứ vào yêu cầu của trưởng các 

ĐV phục vụ cho công tác chuyên môn 

- Căn cứ vào khả năng áp dụng các tiến 

bộ kỹ thuật của ĐV  

- Từ khả năng tài chính của Bệnh viện; 

Nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

trung ương; Nguồn xã hội hoá ... 

 

- Nhà cung cấp 

-Trưởng ĐV, 

ĐD trưởng nhận 

máy, thiết bị  

- Phòng TCKT 

- Phòng VTYT 

 

 

 

 

 

 

- Lập biên bản bàn giao và nghiệm thu 

theo số lượng, chủng loại, seri, Hãng, 

Nước sản xuất theo danh mục. 

- Nhà cung cấp lắp đặt, chạy thử 

- Ký biên bản nghiệm thu và bàn giao, 

lấy xác nhận của các bên liên quan. 

- Thực hiện chế độ kiểm nhập thiết bị 

theo quy định, đối chiếu thực tế với 

biên bản bàn giao và nghiệm thu. 

- Các bên liên quan ký xác nhận sự 

giao nhận giữa trưởng các đơn vị vào 

Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết 

bị BM.01.VTYT.01.         

- Nhà cung cấp 

-Trưởng đơn vị, 

KTV, ĐD trưởng 

-Trưởng VTYT, 

KTV thiết bị y tế 

 

 

 

- Những thông tin, tài liệu đầy đủ về  

máy thiết bị, điều kiện chế độ làm việc.  

- Huớng  dẫn  sử  dụng  và  chuyển 

giao Quy trình quy phạm vận hành 

- Chế độ bảo quản, bảo dưỡng chăm 

sóc thiết bị hoạt động hiệu quả tối đa. 

- Giám đốc Bệnh 

viện 

- Trưởng ĐV 

 

 

- VT-TBYT, TCKT làm các thủ tục 

hành chính nhập vào tài sản của ĐV. 

- Cập nhật vào sổ theo dõi thiết bị theo 

Máy thiết bị y tế - 

ĐV được đầu tư 

Quyết định giao tài 

sản cho ĐV sử 

dụng 

Tiếp nhận - Bàn 

giao nghiệm thu - 

lắp đặt vật tư thiết bị 

Chuyển giao công 

nghệ, hướng dẫn sử 

dụng 
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- KTV, ĐD 

trưởng 

- Phòng TCKT 

- Phòng VTYT 

mẫu  BM.01.VTYT.09.    

- Trưởng ĐV chịu trách nhiệm quản lý 

chung Quyết định giao thiết bị cho cá 

nhân phụ trách (nếu cần) trực tiếp quản 

lý và sử dụng . 

- Trưởng ĐV 

- KTV, ĐD khoa 

- Phòng VTYT 

 - ĐV khai thác, sử dụng, bảo quản theo 

đặc điểm và đúng quy trình của thiết bị 

- Cập nhật vào sổ theo dõi hoạt động 

máy/ thiết bị  

- Mở nhật ký, sổ sách bàn giao vận 

hành thiết bị y tế giữa các ca làm việc 

 

- Trưởng ĐV 

- Phòng TCKT 

- Trưởng VTYT 

- KTV y tế 

- Nhà cung cấp 

 - ĐV trực tiếp kiểm tra, bảo dưỡng 

hàng ngày. 

- NVKT phòng VTYT bảo dưỡng định 

kỳ theo kế hoạch xây dựng hàng năm, 

lập biên bản kiểm tra theo mẫu 

BM.01.VTYT.09. 

- VT-TBYT kiểm tra đột xuất, định kỳ, 

lập biên bản kiểm tra theo biểu mẫu 

BM.01.VTYT.02. 

- Thực hiện chế độ sửa chữa theo quy 

định, Phiếu yêu cầu  theo mẫu 

BM.01.VTYT.08 (Đóng quyển giao 

cho các Khoa) lập biên bản theo 

BM.01.VTYT.04.  ếu phải mua thay 

thế phụ t ng viết phiếu đề nghị 

BM.01.VTYT.03.  ua mới viết phiếu 

dự tr  BM.01.VTYT.09. 

- Thực hiện chế độ điều chuyển: 

BM.01.VTYT.06 và BM.01.VTYT.07. 

- Mở nhật ký, sổ sách theo d i sửa 

chữa thiết bị y tế MS: 39/BV-99 

 
 - Định kỳ 3 tháng  ập báo cáo để báo 

cáo  ãnh đạo hoặc báo cáo Bộ y tế. 

Khai thác, vận hành, 

phục vụ công tác 

chuyên môn   

 

Kiểm tra, bảo dưỡng 

định kỳ và sửa chữa 

đột xuất theo yêu 

cầu . 

Báo cáo định kỳ và 

báo cáo sửa chữa 

trang thiết bị. 
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- ĐV sử dụng 

máy thiết bị 

- Phòng TCKT 

- Phòng VTYT 

- KTV y tế 

- Thống kê 

 - Thực hiện khấu hao tài sản theo quy 

định 

- Thực hiện  kiểm kê, dánh giá tài sản 

theo quy định  

- Thực hiện chế độ báo cáo đánh giá tài 

sản; Báo cáo an toàn bức xạ (Báo cáo 

Theo mẫu của Sở KHCN gửi kèm) 

6. H   Ơ 

TT Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu 
Thời gian 

lƣu 

1. Biên bản bàn giao và nghiệm thu - Vật tư 

- Tài chính kế toán 

10 năm 

2. Sổ quản lý sửa chữa thiết bị - Đơn vị sử dụng 

máy 

- Phòng Vật tư y tế 

10 năm 

3 Báo cáo tổng hợp kiểm kê trang thiết 

bị máy vật tư dùng trong nghành y tế 

- Vật tư 

- Tài chính kế toán 

10 năm 

4 Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết 

bị hàng năm 

- Vật tư 

- Tài chính kế toán 

10 năm 

5 Hồ sơ liên quan công tác sửa chữa, 

bảo dưỡng thiết bị. 

- Vật tư 

- Tài chính kế toán 

10 năm 

6 Báo cáo an toàn bức xạ - Vật tư 

- Khoa CĐHA 

10 năm 

7. PHỤ LỤC 

 Các biểu mẫu:  

 - Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị:  BM.01.VTYT.01 

 - Biên bản kiểm tra thiết bị:    BM.01.VTYT.02  

 - Giấy đề nghị sửa chữa:     BM.01.VTYT.03  

 - Biên bản bảo dưỡng Trang thiết bị:   BM.01.VTYT.04  

 - Giấy đề nghị thanh lý tài sản:    BM.01.VTYT.05  

 - Biên bản điều động trang thiết bị:   BM.01.VTYT.06  

Chế độ kiểm kê, 

báo cáo đánh giá 

khấu hao hàng 

năm 
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 - Giấy đề nghị điều động trang thiết bị:   BM.01.VTYT.07  

 - Phiếu yêu cầu:      BM.01.VTYT.08 

 -  Phiếu dự tr :      BM.01.VTYT.09 

 - MS: 39/BV-99: Sổ quản lý sửa chữa thiết bị y tế 


