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TP. Cao Lãnh, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Công tác khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền 

 

 

Thông tin chung  

Thành phố Cao Lãnh là trung tâm của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 

107km2 với tổng số dân là 185.119 người được phân chia thành 08 phường, 07 

xã. Với vị thế trung tâm giao thương của tỉnh, nhưng đa số người dân sống bằng 

nghề nông, trình độ dân trí chưa đồng đều giữa nông thôn và thành thị, thu nhập 

người dân có được nâng lên nhưng vẫn còn thấp so với bình quân thu nhập trong 

khu vực. 

Về cơ sở hạ tầng của Trung tâm Y tế Thành phố đã được đầu tư xây dựng 

hoàn chỉnh, có 15/15 Trạm Y tế xã, phường được công nhận đạt Tiêu chí xác 

định xã tiên tiến Y học cổ truyền và Tiêu chí quốc Quốc gia về y tế xã đến năm 

2022. 

Chất lượng hoạt động y học cổ truyền từng bước được nâng cao. Mối quan 

hệ giữa Trạm Y tế với các Hội nghề nghiệp (Đông y, châm cứu) ngày càng chặt 

chẽ và đi vào chiều sâu trong việc tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn 

cũng như việc triển khai các văn bản pháp luật về lĩnh vực YHCT theo tiêu 

chuẩn của Bộ Y tế. 

Mạng lưới y tế cơ sở và trung tâm Y tế Thành phố được bố trí đều khắp, 

tuy nhiên vẫn còn thiếu một số cán bộ có trình độ chuyên môn (vật lý trị liệu – 

phục hồi chức năng) để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh bằng YHCT của 

người dân. 

I. Kết quả đạt được 

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh YDCT 

1.1. Nhân lực tham gia khám bệnh, chữa bệnh y, dược cổ truyền trong cơ 

sở KBCB  tính tại thời điểm báo cáo (bao gồm nhân lực YHCT trạm y tế xã)  

TT 
Chức danh theo văn 

bằng chuyên môn 

Số lượng bác sĩ Số lượng y sĩ 

PGS TS 
Thạc 

sĩ 
CKII CKI 

Bác 

sĩ 

YS 

YHCT 

YS định 

hướng YHCT 

1 Bác sỹ CK YHCT  0 0 0 0 01 06 0 0 

2 
Bác sĩ đa khoa, 

chuyên khoa YHHĐ 
0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 

Bác sĩ đa khoa, 

chuyên khoa YHHĐ 

định hướng YHCT 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Y sỹ YHCT 0 0 0 0 0 0 1  

5 
YS định hướng 

YHCT 
0 0 0 0 0 0  11 

6 Khác 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.2. Số liệu về khám bệnh, chữa bệnh YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ 

(2020- ước tính 6 tháng đầu năm 2022) 

 
Số lượt KBCB 

YHCT, kết 

hợp YHCT với 

YHHĐ 

2020 2021 
Ước tính 6 tháng đầu 

năm 2022 

Kế 

hoạch 
Đạt 

Tỉ lệ 

% 

Kế 

hoạch 
Đạt 

Tỉ lệ 

% 

Kế 

hoạch 
Đạt 

Tỉ lệ 

% 

Huyện 
Ngoại 

trú 
> 30 1.626 12,60 > 35 602 7,81 > 35 0 0 

Xã 
Ngoại 

trú 
> 40 6.586 55,83 > 40 14.079 58,68 > 40 1.997 37,12 

* Mô hình bệnh tật tại địa phương/ đơn vị: 

Phần lớn người dân đến khám về các bệnh phổ biến như: viêm khớp, thoái 

hóa cột sống, đau thần kinh tọa, tai biến mạch máu não, mất ngủ. 

* Dự báo nhu cầu KBCB YHCT trên địa bàn 5 năm tiếp theo: 

 Đại dịch COVID-19 diễn ra trong suốt hơn 2 năm vừa qua đã để lại rất 

nhiều những vấn đề vô cùng phức tạp cho xã hội. Sau khỏi COVID-19, nhiều 

người bệnh gặp phải tình trạng các triệu chứng kéo dài và có thể tăng nặng. 

 Đứng trước những thách thức này, ngành Y tế đã và đang cố gắng giúp 

người bệnh hậu COVID-19 khắc phục tối đa những di chứng: mệt mỏi, cảm giác 

hụt hơi, chứng mất ngủ, hai quên..., giúp người bệnh hồi phục để trở lại cuộc 

sống bình thường.  

Việc kết hợp Đông-Tây y trong điều trị sau khỏi COVID-19 đã cho thấy 

nhiều kết quả khả quan cho người bệnh chính vì thế dự đoán trong 5 năm tới tỉ 

lệ khám chữa bệnh YHCT sẽ tăng. 

II. Công tác chỉ đạo tuyến tại bệnh viện và tại các cơ sở khám chữa 

bệnh khác năm 2021-2022  

- Phòng Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Khoa Khám bệnh và Khoa phòng 

liên quan, Trạm Y tế xã, phường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn định 

kỳ 01 lần/ tháng và theo chuyên đề, đột xuất (nếu có). 

- Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới. Hỗ trợ về chuyên môn, 

nghiệp vụ đối với đơn vị khi có nhu cầu, đảm bảo 100% có Y, Bác sĩ tham gia 

khám chữa bệnh về YHCT. 
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- Phân công viên chức phụ trách chương trình YHCT cập nhật kiến thức 

cũng như chuyển giao chuyên môn, kĩ thuật từ các Bệnh viện chuyên khoa 

YHCT tuyến tỉnh. 

III. Công tác dược cổ truyền trong bệnh viện  

1. Nhân lực tham gia công tác dược cổ truyền trong cơ sở KBCB  

TT 

Chức danh theo 

văn bằng chuyên 

môn 

Số lượng nhân lực tham gia công tác Dược cổ truyền 

PGS TS 
Thạc 

sĩ 
CKII CKI 

Dược sĩ đại 

học 

Dược 

sỹ cao 

đẳng 

Khác 

1 Dược sỹ đa khoa bậc 

đại học 

0 0 0 0 2 11   

2 Dược sĩ chuyên 

ngành Dược liệu 

        

3 Dược sĩ cao đẳng       19  

4 Khác         

 

2. Công tác chế biến, bào chế dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu.  

Không tham gia chế biến và bào chế thuốc. 

3. Công tác kiểm nghiệm chất thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. 

Không. 

4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong chế biến, bào chế thuốc cổ truyền, 

thuốc dược liệu. 

Không. 

5. Sử dụng thuốc trong bệnh viện năm 2020, 2021, ước tính 6 tháng đầu 

năm 2022. 

Đơn vị: VNĐ 

TT Nội dung Năm 2020 Năm 2021 
6 tháng 

/2022 
Đơn vị 

Số 

lượng 
Tỷ lệ (%) 

1 
Tổng số tiền mua thuốc, 

trong đó: 
144.391.800 75.233.452 61.528.060 1.000đ   

tiền mua 

thuốc/viện phí 

  Tiền thuốc ngoại nhập        
tiền thuốc 

/viện phí 

  
Tiền thuốc trong nước sản 

xuất 
       

tiền thuốc 

/viện phí 

1.1. Tiền thuốc hóa dược        
tiền thuốc 

/viện phí 

1.2. 

Tổng số tiền mua thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền, 

trong đó: 

       
tiền thuốc 

/viện phí 

  Tiền thuốc ngoại nhập    1.000đ   
tiền thuốc/viện 

phí 

  
Tiền thuốc trong nước sản 

xuất 
144.391.800 75.233.452 61.528.060 1.000đ   

tiền thuốc 

/viện phí 
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1.3. 
Tổng số tiền mua dược 

liệu 
   1.000đ   

tiền thuốc 

/viện phí 

1.4. 
Tổng số tiền mua vị thuốc 

cổ truyền 
   1.000đ   

tiền thuốc 

/viện phí 

2 

Các nguồn tiền thuốc đã 

sử dụng 
   1.000đ     

Trong đó:          

Tiền thuốc BHYT 144.391.800 75.233.452 61.528.060 1.000đ   
tiền thuốc 

BHYT/VP 

Tiền thuốc khác    1.000đ   
tiền thuốc 

khác/VP 

3 
Tai biến trong sử dụng 

thuốc 
         

  
- Do nhầm lẫn, sai sót kỹ 

thuật 
   lần     

  
- Do tác dụng không mong 

muốn của thuốc 
   lần     

4 

Báo cáo về tác dụng 

không mong muốn của 

thuốc đến Trung tâm 

Quốc gia về thông tin và 

phản ứng có hại của 

thuốc 

         

 

2.4. Đấu thầu, cung ứng, chế biến, bào chế, quản lý, sử dụng thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu tại đơn vị. 

Không. 

IV. Công tác nghiên cứu khoa học  

Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã, phường phấn đấu mỗi năm có ít nhất 01 

sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở về Y học Cổ truyền. 

V. Thanh toán chi phí KBCB y, dược cổ truyền trong các cơ sở KBCB, 

(bao gồm bệnh viện YHCT, bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, trạm y tế 

xã và các cơ sở y tế thực hiện KBCB YHCT có ký hợp đồng với cơ quan BHYT) 

Đơn vị: VNĐ 

Năm 
Hình thức 

KB,CB 

Số chi phí KBCB YHCT đề nghị CQ BHYT thanh toán 

Chi phí  

KBCB đề nghị 

BHXH thanh 

toán 

Chi phí 

KBCB 

BHXH thanh 

toán 

Chi phí 

KBCB 

BHXH từ 

chối thanh 

toán 

Tỉ lệ % chi 

phí KBCB 

được quỹ 

BHXH thanh 

toán/ chi phí 

KBCB đề 

nghị BHXH 

thanh toán 

2020 Ngoại trú 55.053.438     
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(Huyện,TP) 

Ngoại trú 

(Xã, Phường) 
44.740.634  34.767.251  2.483.390  

 

2021 

Ngoại trú 

(Huyện,TP) 
51.372.925   0 

 

Ngoại trú 

(Xã, Phường) 
20.992.495  15.405.259  58.800  

 

Ước 

tính 

6/2022 

Ngoại trú 

(Huyện,TP) 
0   

 

Ngoại trú 9.514.401  6.411.667  0 
 

 Tổng cộng 181.673.323 56.583.177 2.542.190   

 

VI. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính  

A. Các khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y, dược học cổ truyền và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến BHYT: Hiện tại chưa thấy 

bất cập 

2. Quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh YHCT, kết hợp y học cổ 

truyền với y học hiện đại; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của y học cổ truyền, 

y học hiện đại; Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền, quy trình kỹ 

thuật y học hiện đại. 

Không có ý kiến 

3. Đấu thầu, cung ứng, chế biến, bào chế, sử dụng, quản lý thuốc cổ truyền, 

thuốc dược liệu trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Phấn đấu cung ứng thuốc đầy đủ cho nhân dân. 

4. Đào tạo, đào tạo liên tục, cấp bổ sung phạm vi chuyên môn trong chứng 

chỉ hành nghề liên quan thanh quyết toán chi phí KBCB BHYT  

- Y sĩ YHCT được học chuyên khoa phục hồi chức năng, để công tác khám 

chữa bệnh kết hợp YHCT – PHCN được thuận tiện thì chưa được bổ sung phạm 

vi chuyên môn gây khó khăn đối với tuyến cơ sở về đáp ứng nhu cầu khám chữa 

cho nhân dân.  

- Chưa phân bổ chỉ tiêu vị trí việc làm của kỹ thuật viên PHCN – VLTL 

cho các đơn vị tuyến xã, phường. 

5. Đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền cung cấp cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, bao gồm: Đào tạo bậc đại học, sau đại học và các chứng chỉ 

chuyên khoa/ chuyên ngành YHCT cho bác sĩ YHCT, cử nhân y khoa. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức y tế tuyến xã đi 

học chuyên môn về y học cổ truyền, đào tạo đội ngũ y, bác sĩ trình độ về VLTL-
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PHCN, ưu tiên tuyển dụng viên chức có chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, 

đảm bảo mỗi trạm y tế có tối thiểu một viên chức y học cổ truyền phụ trách công 

tác khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 

6. Tự chủ tại Trung tâm y tế trong giai đoạn hiện nay 

Đơn vị thực hiện tự chủ một phần kinh phí, tuy nhiên do anh hưởng dịch 

bệnh Covid-19 nên lượt bệnh giảm đáng kể, ảnh hưởng đến nguồn thu của đơn 

vị.  

7. Các khó khăn khác 

Không có ý kiến  

B. Đề xuất một số giải pháp cụ thể trong cơ chế, chính sách, hệ thống 

văn bản pháp luật, quy chế chuyên môn 

- Nên có công văn cho Y sĩ YHCT được học chuyên khoa phục hồi chức 

năng và bổ sung phạm vi chuyên môn, để công tác khám chữa bệnh kết hợp 

YHCT-PHCN được thuận tiện. Vì đa số tuyến xã, phường chỉ là Y sỹ YHCT. 

- Phân bổ chỉ tiêu vị trí việc làm của kỹ thuật viên PHCN – VLTL cho các 

đơn vị tuyến cơ sở để đáp ứng nhu cầu năng cao năng lực của tuyến cơ sở về 

YHCT. 

Nơi nhận: 
- Phòng NVY-SYT (b/c); 

- Phòng Y tế TPCL; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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