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   Số:         /QĐ-BVNT                                              Nghệ An, ngày 18 tháng 01 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tài liệu phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết-chuyển hóa 

tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An 

 

                           

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NỘI TIẾT NGHỆ AN 
 

 Căn cứ Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết-

chuyển hóa"; 

Căn cứ vào Quyết định số 271/QĐ-UBND.VX ngày 20/01/2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thành lập Bệnh viện Nội tiết Nghệ An; 

 Căn cứ vào Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An; 

 Căn cứ yêu cầu thực tế khám chữa bệnh; 

 Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu phác đồ chẩn đoán và điều 

trị bệnh nội tiết-chuyển hóa, gồm 5 chương và 41 phác đồ (có phụ lục chi tiết kèm 

theo). 

Điều 2. Tài liệu hướng dẫn này áp dụng cho Bệnh viện viện Nội tiết 

Nghệ An. Hướng dẫn này nhằm mục đích góp phần thực hiện tốt quy trình kỹ 

thuật chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết-chuyển hóa và nâng cao chất lượng khám 

chữa bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tổ chức-Hành chính và các khoa, phòng, 

bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 
   - Sở Y tế (để b/c); 

   - BHXH tỉnh (để b/c); 

   - Lãnh đạo bệnh viện (để c/đ);    

   - Các khoa/phòng (để t/h);; 

   - Lưu: VT, KHTH. 

                                                                                     Nguyễn Văn Hoàn 


