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Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

 của Bệnh viện Hữu Nghị 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 

tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bô ̣

Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

thuộc lĩnh vực 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 Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định 2316/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Y tế 

về việc phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế. 

Xét đề nghị tại văn bán số 420/BVHN-VTTB ngày 22 tháng 5 năm 2020 

của Bệnh viện Hữu Nghị về việc đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng.   

     Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt định mức sử dụng của Bệnh viện Hữu nghị đối với thiết 

bị y tế chuyên dùng đặc thù quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 08/2019/TT-

BYT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bô ̣Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế (theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị 

và Công trình y tế, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, 

Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị và các tổ chức, cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Q.Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tài chính; 

- Vụ KHTC, PC, Ttr Bộ; 

- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch; 

- Lưu: VT, TB-CT.     

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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PHỤ LỤC 

Định mức sử dụng thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù 

 của Bệnh viện Hữu Nghị 

(Kèm theo Quyết định số 3135/QĐ-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế) 

 

TT Chủng loại (Tên thiết bị) ĐVT Định mức 

sử dụng 

A TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ 

1 Hệ thống X quang   

1.1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 5 

1.2 Máy X quang di động Máy 4 

1.3 Máy X quang C Arm Máy 2 

2 Hệ thống CT Scanner   

2.1 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay HT 2 

2.2 Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay   2 

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla HT 2 

4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) HT 2 

5 Máy siêu âm   

5.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 5 

5.2 Máy siêu âm tổng quát Máy 21 

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại HT 01 hệ thống 

công suất 

đến 400 

test/giờ và 

01 hệ thống 

công suất 

đến 3600 

test/giờ  

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại HT 01 hệ thống 

công suất 

đến 100 

test/giờ; 01 

hệ thống 

công suất 

đến 450 

test/giờ; 

01 hệ thống 

dự phòng 

công suất 

100 test/giờ  

8 Máy thận nhân tạo Máy 25 

9 Máy thở  Máy 69 

10 Máy gây mê Máy 4 

11 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 118 

12 Bơm tiêm điện Cái 300 
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13 Máy truyền dịch Máy 300 

14 Dao mổ   

14.1 Dao mổ điện cao tần Cái 8 

14.2 Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch /Dao hàn mô Cái 3 

15 Máy phá rung tim Máy 16 

17 Hệ thống phẫu thuật nội soi HT 3 

18 Đèn mổ treo trần Bộ 4 

19 Đèn mổ di dộng Bộ 6 

20 Bàn mổ Cái 3 

21 Máy điện tim Máy 55 

22 Máy điện não  Máy 1 

23 Hệ thống khám nội soi   

23.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) HT 6 

23.2 Hệ thống nội soi khí quản, phế quản HT 3 

23.3 Hệ thống nội soi tai mũi họng HT 6 

23.4 Hệ thống nội soi tiết niệu HT 1 

24 Máy soi cổ tử cung Máy 2 
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