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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tài liệu chuyên môn
“Hướng dẫn sàng lọc, điều trị tổn thương tiền ung thư
để dự phòng thứ cấp ung thư cổ tử cung ”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ – Trẻ em,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn sàng lọc, điều trị tổn
thương tiền ung thư để dự phòng thứ cấp ung thư cổ tử cung" (bản kèm theo).
Điều 2. Quyết định này được áp dụng trong tất cả cơ sở khám chữa bệnh của
nhà nước, tư nhân có cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ –
Trẻ em, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Tổng
cục Dân số/KHHGĐ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, Ngành;
- Lưu: VT, BMTE.
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