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Số: 1980 /YTVN-QLCL
V/v tần suất thực hiện DMKT
mới lần đầu tiên tại Bệnh viện
trong năm 2021

Vạn Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các khoa, phòng
Thực hiện Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của
Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thực hiện Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ
Y tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh
ban hành kèm theo thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của
Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ
thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Thực hiện Kế Hoạch số 75/KH-YTVN ngày 13 tháng 01 năm 2021 về việc
cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2021.
Năm 2021 Bệnh viện thực hiện 03 dịch vụ kỹ thuật mới (lần đầu tiên thực
hiện tại Bệnh viện) với tần suất như sau:
Số ca
Tần
STT
Tên kỹ thuật mới
thực
suất/tháng
hiện
01 Đặt nội khí quản bằng đèn Mccoy 01/01/2021
03
0.25 lần/ tháng
02 Phẫu thuật kết hợp xương đòn
01/01/2021
02
0.16 lần/ tháng
03 Đặt catheter tĩnh mạch rốn
01/01/2021
01
0.83 lần/ tháng
Trên đây là một số thông tin về tần suất thực hiện DMKT mới lần đầu tiên
tại Bệnh viện trong năm 2021. Đề nghị các Khoa, phòng tại Bệnh viện căn cứ
vào chức năng nhiệm vụ theo quy định tiếp tục tham mưu thực hiện phát triển
DMKT mới trong năm 2022./.
Thời gian
triển khai
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