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

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc ban hành tài liệu chuyên môn 

 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

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

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; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 69 (sáu mươi chín) Hướng dẫn 
Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền. 

Điều 2. Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền được áp 
dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện theo quy định 
của pháp luật. Căn cứ tài liệu này và điều kiện cụ thể của đơn vị, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh xây dựng và ban hành Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học 
cổ truyền để thực hiện tại đơn vị. 

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

Bãi bỏ Quy trình kỹ thuật: vọng chẩn; văn chẩn; vấn chẩn; thiết chẩn; chẩn 
đoán bằng y học cổ truyền; kê đơn thuốc y học cổ truyền; quy trình điều trị thắt trĩ 
nội; điều trị rò hậu môn; quy trình giác; sắc thuốc thang; tập dưỡng sinh; uống thuốc 
sắc; ngâm nước thuốc; quy trình xông hơi, khói thuốc; xông hơi thuốc y học cổ 
truyền; điều trị bằng ngâm thuốc và xông hơi; phẫu thuật bằng máy ZZ2D và điều 
trị kết hợp y học cổ truyền; quy trình cắt trĩ bằng laser CO2 ban hành kèm theo 
Quyết định số 26/2008/QĐ/BYT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 
hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền.  

Bãi bỏ quy trình kỹ thuật: giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn, giác hơi 
điều trị ngoại cảm phong nhiệt, giác hơi điều trị các chứng đau và giác hơi điều trị 
cảm cúm ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 12/3/2013 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên ngành châm cứu. 

Bãi bỏ 51 (năm mươi mốt) quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ 
và 01 (một) quy trình kỹ thuật Laser châm ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BYT 
ngày 02/6/2017 về việc ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ 
và Laser châm chuyên ngành châm 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


Trường hợp người bệnh đang trong quá trình điều trị có sử dụng các quy trình 
kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền đã được Bộ Y tế ban hành thì tiếp tục áp 
dụng cho đến khi kết thúc liệu trình điều trị. 

Điều 4. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, 
Dược cổ truyền, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, 
Tổng 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 4; 

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để biết & p/hợp t/ hiện); 

- 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. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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