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Số:        /QĐ-BYT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 
  

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong  

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền  

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

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; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị sử dụng trong cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền,  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục trang thiết bị sử dụng 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền bao gồm: Bệnh viện y  học cổ 

truyền, bệnh viện Y, Dược cổ truyền, Bệnh viện Châm cứu, Viện Y Dược học dân 

tộc, Khoa Y, Dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, Viện nghiên 

cứu có giường bệnh, bộ phận khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền trong Trạm y 

tế xã. 

Điều 2. Danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này, gồm 04 

(bốn) danh mục sau:  

1. Danh mục trang thiết bị các Khoa lâm sàng (Phụ lục I); 

2. Danh mục trang thiết bị Khoa cận lâm sàng (Phụ lục II): Xét nghiệm, Thăm 

dò chức năng, Chẩn đoán hình ảnh;  

3. Danh mục thiết bị Khoa dược (Phụ lục III); 

4. Danh mục trang thiết bị khác (Phụ lục IV). 

Danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục thiết 

bị sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và phục vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

y dược cổ truyền. Một trang thiết bị có thể được nhiều khoa hoặc bộ phận khám 

bệnh, chữa bệnh thực hiện, trong Quyết định này được sắp xếp ở khoa hoặc bộ phận 

khám bệnh, chữa bệnh phù hợp nhất. 

Điều 3. Căn cứ danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này và 

mô hình bệnh tật tại đơn vị, nhu cầu bào chế, sản xuất thuốc và năng lực nghiên cứu 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


khoa học của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc bệnh 

viện, Viện trực thuộc các Bộ, Ngành xây dựng kế hoạch mua sắm, nâng cấp các 

trang thiết bị cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.  

Tùy tình hình thực tiễn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có nhu cầu mua sắm 

trang thiết bị ngoài danh mục trang thiết bị ban hành kèm theo Quyết định này thì 

Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền làm đầu mối sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị tại quyết định này phù 

hợp với thực tiễn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Bãi bỏ Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành danh mục trang thiết bị thiết yếu của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh 

và danh mục trang thiết bị y học cổ truyền trạm y tế xã có bác sĩ quy định tại mục II 

Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Cục Quản lý khám 

chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ, Cục của Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện, 

Viện có giường 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 5; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, cổng thông tin Cục 

Quản lý Y, Dược cổ truyền; 

- Lưu: VT, YDCT (03b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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