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TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi  

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế; 

- Trạm Y tế xã, phường.  

 

Thực hiện Công văn số 1124/SYT-NVY ngày 24 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc khám, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19 

được quản lý, theo dõi cách ly tại nhà. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung, như sau: 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS đầu mối sàng lọc người bệnh 

COVID-19 để chuyển tuyến theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế thực hiện phân bổ nguồn thuốc 

Molnupiravir cho các Trạm Y tế để cấp phát cho các đối tượng người bệnh 

COVID-19 có chỉ định sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Trạm Y tế xã, phường phân luồng, sàng lọc, phân công nhân viên y tế tổ 

chức khám, chữa bệnh cho người bệnh COVID-19. Đồng thời, Trạm Y tế cần thực 

hiện việc tiếp nhận thông tin phản hồi từ người bệnh COVID-19, hướng dẫn, tư 

vấn việc sử dụng thuốc điều trị, kê đơn, cấp phát thuốc cho người bệnh COVID-

19 quản lý tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. 

* Lưu ý: Trường hợp người bệnh COVID-19 được quản lý, theo dõi cách 

ly tại nhà có chỉ định dùng thuốc Molnupiravir nhưng nguồn thuốc cấp phát đã 

hết thì các đơn vị thực hiện khám, chữa bệnh và kê đơn cho người bệnh theo quy 

định tại Điều 2 Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện theo 

đúng nội dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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