UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 289/TB-SYT

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc khắc phục, hoàn thiện một số điều kiện của Phòng Xét nghiệm

Tên cơ sở: PHÒNG XÉT NGHIỆM Y KHOA
Địa chỉ: 92 Trương Quang Giao - thị trấn Đức Phổ - huyện Đức Phổ - tỉnh
Quảng Ngãi
Mã số biên nhận: SYT1111900007
Người nộp hồ sơ: LÊ THỊ HẠP, địa chỉ: thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi. Điện thoại liên hệ: 0986395606
Thủ tục yêu cầu giải quyết: Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét
nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế cho Phòng xét nghiệm y khoa.
Ngày 20/02/2020, Đoàn thẩm định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt
động của Sở Y tế Quảng Ngãi đã tiến hành thẩm định thực tế tại PHÒNG XÉT
NGHIỆM Y KHOA theo Thông báo số 231/TB-SYT ngày 19/02/2020.
Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của
Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Nghị định số
155/2018/NĐ – CP);
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính
phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);
Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày
31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Quy định về
quản lý chất thải y tế (Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT).
Kết quả, cơ sở chưa đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động Phòng xét nghiệm
theo các quy định hiện hành vì những lý do sau:
1. Về cơ sở vật chất:
- Cơ sở chưa bố trí phòng đủ diện tích để thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
hóa sinh, huyết học, vi sinh theo đề nghị.
(Điểm a, khoản 1 Điều 28, Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);

- Cơ sở chưa hoàn thiện và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải y tế
(Điều 14 và Điều 17 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT).
2. Về trang thiết bị y tế:
- Sử dụng phác đồ chống sốc, thành phần thuốc chống sốc không đúng quy
định tại Thông tư 51/2017/TT-BYTngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế, cơ sở
chưa in treo phác đồ chống sốc.
(Điểm b, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);
- Chưa có tủ thuốc cấp cứu chuyên khoa
(Điểm b, Khoản 2, Điều 26, Nghị định số 109/2016/NĐ – CP);
- Cơ sở chưa bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại Theo
Tiết c, Điểm 1, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 155/2018/NĐ – CP.
Sở Y tế đề nghị cơ sở khắc phục những nội dung nêu trên và báo cáo kết quả
khắc phục về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ hành chính
công tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 04/4/2020 để được giải quyết theo đúng quy
định.
Sở Y tế Quảng Ngãi Thông báo!
Nơi nhận:
- Phòng xét nghiệm Y Khoa;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính Công/Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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