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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên
ngành Bỏng ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28 tháng 02
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày
14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với
người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi quy định “Người thực hiện thay băng bỏng là Điều dưỡng
chuyên khoa Bỏng hay Chấn thương” tại Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám
bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐBYT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành “Người thực hiện
thay băng bỏng là Điều dưỡng”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra
Bộ, Tổng cục, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Q. Bộ trưởng (để b/c)
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, KCB.
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