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QUYẾT ĐỊNH  

 Phê duyệt danh mục kỹ thuật mới được áp dụng chính thức tại  

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đợt 1 năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BYT ngày 03/4/2015 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 

11/12/2013 về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 

thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/04/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị của Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch và kết quả 

thẩm định của Hội đồng thẩm định danh mục kỹ thuật ngày 23/9/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt 01 danh mục kỹ thuật mới được áp dụng chính thức tại 

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch đợt 1 năm 2022 (Có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Bổ sung 01 danh mục kỹ thuật tại Điều 1 vào Danh mục kỹ thuật 

được triển khai tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. 

 Điều 3. Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch căn cứ danh mục 

được phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định chuyên môn 

và quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. 

 Điều 4. Các ông (bà): Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch; 

Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này.  

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC 
 - Như Điều 4;                                   

  - Lưu: VT, NVY 
 

 

 

                        Dương Thanh Bình 
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DANH MỤC KỸ THUẬT MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHÍNH THỨC TẠI  

BVĐK HUYỆN BỐ TRẠCH ĐỢT 1 - NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số ..........  /QĐ-SYT  ngày .........  / ........ năm 2022  

của Sở Y tế Quảng Bình) 

 

 

 

TT 

STT 

Theo 

TT43 

và 

TT21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

Phân tuyến 

kỹ thuật 

Ghi chú 

A B C D 

  XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP      

   E. THẬN TIẾT NIỆU         

1.  84 
Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu 

âm, laser) 
x x 

 
  

(Tổng số 01 kỹ thuật). 
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