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1.

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

2.

Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh
đạo Bệnh viện.

3.

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.
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K. Khám bệnh CS2

x

K. Nhiễm khuẩn tổng
hợp

P. Kế hoạch tổng hợp

x

K. Viêm gan

x

K. Cấp cứu

x

P. Tổ chức cán bộ

x

K. Nhi

x

K. Đ ều trị tích cực

x

P. Tài chính kế toán

X K. Vi rút ký sinh trùng

x

K. Khám bệnh

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

Hạng mục sửa đổi

4

Chú thích các chữ
viết tắt

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

- MS : mã s
- NB : n ười bệnh
- ĐDHC : Đ ều dưỡng hành chính

5

Chú thích các chữ
viết tắt

- PK : phòng khám
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I. MỤC ÍC
Nhằm quy ịnh th ng nhất quá trình chuyển viện cho tất cả n ười bệnh ến
khám tạ
kho KB ơ sở 2
II. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Áp dụn
i với khoa khám bệnh ơ sở 2 Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới
Trun Ươn
III.

TÀI LIỆU VIỆN DẪN:



u t kh m hữ ệnh s 40/2009/QH12 do Qu c hộ Nước Cộng hòa xã hội
chủ n hĩ V ệt Nam ban hành ngày 04/12/2009;
 Quy chế bệnh viện ban hành kèm Quyết ịnh s 1895/1997/BYT-QĐ n ày
19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 Thôn tư s 14/2014/TT-BYT n ày 14 th n 4 năm 2014 ủa Bộ trưởng Bộ
Y tế quy ịnh về việc chuyển tuyến giữ
ơ sở y tế.
IV.

THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1 Giải thích thuật ngữ:
Không có
4.2 Từ viết tắt:
- KHTH: Kế hoạch tổng hợp
- HSBA: Hồ sơ ệnh án
- MS : Mã s
- NB : N ười bệnh
- ĐDHC : Đ ều dưỡng hành chính
- PK : Phòng khám
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1. Sơ đồ
Trách nhiệm
B

sĩ

B

sĩ

đ

ế

C c bước thực hiện

Mô tả/Tài liệu liên quan

Thăm kh m,
nh
tình
trạng bệnh nhân

5.2.1. Bác sỹ ều trị báo
o Trưởng khoa, thông báo
ho ều dưỡng hành chính
làm thủ tục chuyển viện

Tóm tắt tình trạng bệnh
, ghi y lệnh chuyển viện

5.2.2. Bác sỹ ều trị giải
thích lý do, tóm tắt tình
trạng bệnh vào giấy chuyển
viện và sổ khám bệnh , ghi y
lệnh chuyển viện
- Viết giấy chuyển viện trình
n ười có thẩm quyền ký

N ười có thẩm
quyền

Ký duyệt

Đ ều
dưỡng
hành chính

Làm thủ tục chuyển viện

Giấy chuyển viện

5.2.3.
-Thanh toán viện phí
Hoàn thiện hồ sơ lưu : viết
vào sổ bàn giao NB chuyển
viện MS :04/BV-01. Lấy s
chuyển viện trên sổ vào giấy
chuyển viện .
-Với NB tự
ượ ĐDHC
ư
ấy chuyển viện cho
NB hoặ n ười nhà ể tự
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5.2.4.

Đ ều
dưỡng
phòng khám

Với NB bị bệnh nặng
không tự
ược.

Đư
n ười bệnh
chuyển khoa/chuyển
viện, bàn giao cho
n ười tiếp ón ở
khoa/bệnh viện mới
Hoặc nhân viên xe
cấp cứu 115, hoặc
xe cấp cứu khác

- Đ ều dưỡn PK
ùn xe
cấp cứu BV bàn giao NB,
giấy chuyển viện, sổ KB
ho n ười tiếp ón ở khoa
bệnh viện mới
- Hoặc ban giao NB, giấy
chuyển viện, sổ khám bệnh
cho nhân viên y tế xe cấp
cứu 115 hoặc các xe cấp cứu
khác
- Trường hợp NB hoặc
n ười nhà khôn
ồng ý
chuyển viện bằng xe cấp
cứu hoặc các y lệnh của BS
thì phải ký vào sổ cam kết
của BV
Đ ều dưỡng hành chính
khoa có trách nhiệm tổng
hợp tình hình chuyển tuyến
hàng tháng của khoa mình
gửi về phòng Kế hoạch tổng
hợp vào chiều thứ 2 tuần
ầu tiên của tháng kế tiếp.
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VI.

HỒ S
Tên hồ sơ lưu

STT
1

Sổ àn

2
3

o ệnh nhân

Nơ lưu

Thờ

n lưu

Khoa KB2

2 năm

Sổ chuyển tuyến tự tú

Khoa KB2

2 năm

Sổ ký cam kết BN

Khoa KB2

2 năm

VII. PHỤ LỤC
 Sổ Bàn

o ệnh nhân chuyển viện MS 04/BV-01

 Giấy chuyển tuyến Theo thôn tư 14/2014/TT-BYT phụ lục 1
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