
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:          /KCB-QLCL&CĐT  
V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung  

các mẫu Hồ sơ bệnh án  

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: 

 

 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, ngành. 

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm luật năm 2023, Bộ Y tế sẽ xây 

dựng văn bản thay thế Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết 

định 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001). Để các Mẫu hồ sơ bệnh án đảm bảo tính khoa học, 

thuận tiện cho công tác chuyên môn và triển khai bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị: 

1. Các đơn vị nghiên cứu, đề xuất bổ sung, sửa đổi các Mẫu hồ sơ bệnh án; Mẫu 

giấy, phiếu chuyên môn bệnh viện; Mẫu giấy, phiếu chuyên môn hiện đang sử dụng. 

2. Đề xuất bổ sung danh mục các từ viết tắt trong bệnh án, giấy, phiếu, sổ dùng 

trong bệnh viện. 

3. Gửi Mẫu hồ sơ bệnh án; Mẫu giấy, phiếu chuyên môn bệnh viện; Mẫu giấy, phiếu 

chuyên môn do đơn vị tự xây dựng và hiện đang áp dụng (khác với các Mẫu ban hành kèm 

theo Quyết định 4069/QĐ-BYT). Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ tổng hợp, xem xét các 

mẫu có nhiều ưu điểm để chỉnh sửa và thống nhất áp dụng trên toàn quốc. 

Các gửi ý kiến góp ý đề nghị gửi theo hướng dẫn khảo sát trên Trang thông tin điện 

tử Kcb.vn (thư mục “Văn bản – Chỉ đạo điều hành- Công văn” hoặc truy cập đường dẫn: 

kcb.vn/cong-van) trước ngày 01/4/2023 (Lưu ý không cần gửi Công văn giấy về Bộ Y tế). 

Khi cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, số điện thoại 

0982948082. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Lưu VT, QLCL&CĐT.  

 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Lương Ngọc Khuê 
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