
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2437/SYT-NVY 

V/v hướng dẫn chuẩn chất 

lượng về chẩn đoán và điều trị 

Đục thể thủy tinh 

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2019 

 

   Kính gửi: 

       - Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang; 

       - Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

       - Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu; 

       - Bệnh viện Mắt – TMH – RHM; 

       - Bệnh viện Mắt Long Xuyên; 

       - Bệnh viện Bình Dân, Hạnh Phúc, Nhật Tân. 

 

 Căn cứ Quyết định số 7328/QD-BYT ngày 10/12/2018 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn chuẩn chất lượng chẩn đoán và điều trị Đục thể thủy 

tinh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 7328/QĐ-BYT). 

 Để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người bệnh trong chẩn đoán và điều 

trị Đục thể thủy tinh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Tổ chức triển khai nội dung Quyết định này đến các cán bộ y tế tại đơn 

vị, đặc biệt là bộ phận chuyên khoa mắt. 

 2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khu phẫu thuật 

theo quy định tại Khoản 1, Phần B Quyết định số 7328/QĐ-BYT nếu có triển 

khai phẫu thuật Đục thể thủy tinh. 

 3. Trước phẫu thuật phải khám, đánh giá và chuẩn bị bệnh nhân theo 

hướng dẫn tại Khoản 2 và 3, Phần B Quyết định số 7328/QĐ-BYT. 

 4.  Khi phẫu thuật phải thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật theo hướng 

dẫn tại phần C Quyết định số 7328/QĐ-BYT. 

 Đề  nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

         

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- TTYT huyện, thị, thành phố. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Trịnh Hữu Thọ 
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