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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời
trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 năm 2006;
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;
Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định về hoạt động y tế từ xa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục dịch vụ áp dụng
tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa.
Điều 2. Danh mục dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định này được áp
dụng tạm thời tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký thực hiện
hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.
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;
- Q. 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 QLKCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

DANH MỤC DỊCH VỤ ÁP DỤNG TẠM THỜI
TRONG TƯ VẤN KHÁM, CHỮA BỆNH, HỘI CHẨN TỪ XA
(Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2020)
1. Tư vấn sức khỏe từ xa
2. Khám, chữa bệnh từ xa giữa bác sỹ và người bệnh mạn tính (theo nguyên
lý y học gia đình)
3. Khám, chữa bệnh ban đầu từ xa giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện
tuyến dưới
4. Hội chẩn tư vấn khám, chữa bệnh từ xa: hội chẩn liên viện tuyến trên,
tuyến dưới
5. Hội chẩn tư vấn chẩn đoán hình ảnh từ xa
6. Hội chẩn tư vấn huyết học, truyền máu, vi sinh, miễn dịch, giải phẫu
bệnh…
7. Hội chẩn tư vấn phẫu thuật từ xa
8. Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, sinh hoạt khoa học từ xa.

