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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN DA LIỄU TW  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   342/QĐ-BVDLTW 

 

              

Hà Nội, ngày 10  tháng 4  năm 2018 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy định sử dụng trang phục, đồng phục 

tại Bệnh viện Da liễu Trung ương 

  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 

 

 Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương; 

 Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế Quy định 

về trang phục y tế; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định sử dụng trang phục, 

đồng phục tại Bệnh viện Da liễu Trung ương”. 

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

Quyết định số 1539/QĐ-BVDLTW ngày 23/11/2016 của Bệnh viện Da liễu Trung 

ương.  

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Hành chính, Trưởng các Khoa/phòng và 

các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

       GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:           

- Ban Giám đốc;        (Đã ký) 
- Các phòng, khoa; 

- Lưu VT, HC.  

             

  Nguyễn Văn Thường 
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BỘ Y TẾ 
   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN DA LIỄU TW  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
              

 

 

QUY ĐỊNH  

SỬ DỤNG TRANG PHỤC, ĐỒNG PHỤC  

TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-BVDLTW ngày 10 tháng 4 năm 2018 

của Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thực hiện quy định của Bộ Y tế về trang phục y tế, tạo tính thống nhất trong toàn 

ngành về quy cách trang phục, đồng phục, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng 

nhận biết, liên hệ khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh; 

2. Tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp đồng thời tạo dấu ấn riêng, 

khơi gợi lòng tự hào và quảng bá hình ảnh Bệnh viện Da liễu Trung ương, góp 

phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; 

3. Cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện được cấp phát trang phục riêng 

theo chức danh nghề nghiệp, phải mặc đúng trang phục khi thực hiện nhiệm vụ; 

4. Cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện phải đeo thẻ biển tên khi thực 

hiện nhiệm vụ. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện. 

2. Học viên, học sinh, sinh viên, người thực hành, khách đến làm việc tại Bệnh viện. 
 

III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Đối với các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người bệnh 

1.1. Đối với khối chuyên môn (bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, 

nhân viên nhà thuốc, hộ lý, v.v...) 

- Mặc trang phục (Quần áo blouse, váy blouse với nhân viên tiếp đón khoa khám 

bệnh, mũ) theo chức danh nghề nghiệp tất cả các ngày trong tuần; 

- Cài thẻ biển tên trên ngực trái; 

- Kiểu tóc gọn gàng. Riêng đối với nữ tóc dài phải được cặp, buộc gọn gàng, 

không để tóc xõa ra vai và che mặt. 
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1.2. Đối với khối hành chính tiếp xúc trực tiếp với người bệnh (phòng Công 

tác xã hội, bộ phận thu phí phòng Tài chính kế toán, bộ phận hỗ trợ 

đón tiếp bệnh nhân, văn thư, bảo vệ v.v...) 

- Mặc đồng phục tất cả các ngày trong tuần; 

- Mùa hè: 

+ Nam: quần âu, áo sơ mi sơ vin gọn gàng;  

+ Nữ: chân váy, áo sơ mi sơ vin gọn gàng. 

- Mùa đông: 

+ Nam: bộ Vest, áo sơ mi sơ vin gọn gàng;  

+ Nữ: bộ Vest chân váy, áo sơ mi sơ vin gọn gàng; 

- Đeo dây thẻ biển tên trên ngực. 

- Kiểu tóc gọn gàng. Riêng đối với nữ tóc dài phải được cặp, buộc gọn gàng, 

không để tóc xõa ra vai và che mặt. 
 

2. Đối với khối hành chính không tiếp xúc trực tiếp với người bệnh 

- Mùa hè: 

+ Nam: quần âu, áo sơ mi sơ vin gọn gàng;  

+ Nữ: chân váy, áo sơ mi sơ vin gọn gàng. 

- Mùa đông: 

+ Nam: bộ Vest, áo sơ mi sơ vin gọn gàng;  

+ Nữ: bộ Vest chân váy, áo sơ mi sơ vin gọn gàng; 

- Đeo dây thẻ biển tên trên ngực. 

- Mặc đồng phục các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. Riêng ngày thứ 

Sáu được sử dụng trang phục tự do (nhưng vẫn phải đảm bảo trang phục 

gọn gàng, lịch sự). 
 

3. Yêu cầu chung với cán bộ, nhân viên Bệnh viện 

- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, là phẳng phiu. 

- Đi giày hoặc dép quai hậu (không đi dép lê) khi đến cơ quan; 

- Trong các ngày Lễ, mitting, hội nghị, hội thảo v.v...: trang phục cá nhân trang 

trọng, lịch sự khi tham dự buổi Lễ (không phải mặc đồng phục). 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các khoa/phòng có trách nhiệm phổ biến quy định sử dụng trang phục, 

đồng phục tại Bệnh viện đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động 

khoa/phòng mình. 

2. Tổ kiểm tra, giám sát lề lối, tác phong làm việc có trách nhiệm thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang phục, đồng phục theo đúng              

quy định này. 

3. Đối với học sinh, sinh viên tự trang bị trang phục y tế. Phòng Đào tạo có trách 

nhiệm phối hợp phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công nghệ thông tin và Giáo dục 

y tế quy định quản lý sử dụng biển tên của học viên, học sinh, sinh viên tại 

Bệnh viện. 

4. Cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, học sinh, sinh viên nghiêm túc 

thực hiện quy định về việc sử dụng trang phục, đồng phục tại Bệnh viện. 

Trường hợp không thực hiện đúng quy định sẽ tiến hành xử phạt theo quy chế 

Khen thưởng và kỷ luật của Bệnh viện. 
 

 
GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Văn Thường 

 


