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       Kính gửi:   

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Căn cứ nội dung Quyết định số 4501/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y 

tế về việc sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

ngành Bỏng ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Gửi 

kèm).  

Theo nội dung Quyết định được sửa đổi tại Điều 1: “…Người thực hiện 

thay băng bỏng là Điều dưỡng chuyên khoa Bỏng hay Chấn thương” tại Hướng 

dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Bỏng ban hành kèm 

theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế thành 

“Người thực hiện thay băng bỏng là Điều dưỡng”.  

Nhận được công văn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiên cứu nội dung 

Quyết định và triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT (để chỉ đạo); 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY, (Bích). 
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