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   Kính gửi:  

 

 

 

- Khoa, phòng trực thuộc; 

-Trưởng Trạm y tế 15 xã, phường. 

          

Thực hiện Công văn số 1588/SYT-NVY ngày 22 tháng 4 năm 2022 Sở Y 

tế  tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT 

ngày 31/12/2021. 

Nhằm kiện toàn đáp ứng điều kiện khám, chữa bệnh lao qua bảo hiểm y tế 

tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Trung 

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

dung sau: 

- Các khoa, phòng liên quan, Trạm y tế xã, phường nghiên cứu, tổ chức 

thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống lao theo quy định của pháp 

luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và các quy định tại Thông tư này; 

- Rà soát bổ sung một số dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh 

liên quan chẩn đoán bệnh lao đề nghị Sở Y tế thẩm định phê duyệt; Đồng thời ký 

Hợp đồng với Bệnh viện Phổi Đồng Tháp để thực hiện dịch vụ kỹ thuật xét 

nghiệm chẩn đoán lao. 

- Phân công y, bác sỹ, dược sỹ tham gia khám chữa bệnh lao tại các cơ sở 

KCB trực thuộc Trung tâm Y tế; cử cán bộ y tế tham gia tập huấn liên quan khám 

chữa bệnh lao qua BHYT (nếu có). 

- Đơn vị rà soát bổ sung các quy trình liên quan khám, điều trị lao: Quy 

trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh; Quy trình chẩn 

đoán lao AFB(+). 

- Tham mưu Ban Giám đốc ký bổ sung Phụ lục hợp đồng KCB lao có 

thanh toán BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp. 

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cập nhật mã dịch vụ kỹ thuật ; 

mã bệnh lao theo bộ mã ICD-10, thông tin thuốc điều trị lao... lên hệ thống giám 

định BHYT. 

- Lập hồ sơ theo dõi, quản lý, tham gia điều trị đối với người nghi mắc 

bệnh lao, mắc bệnh lao, mắc bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ẩn sau khi được cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về; 



- Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc chống lao sử dụng nguồn Quỹ bảo 

hiểm y tế tại cơ sở và gửi đơn vị đầu mối cấp tỉnh (Bệnh viện Phổi Đồng Tháp); 

- Định kỳ hằng tháng, hằng quý, tổng hợp, báo cáo chi phí thuốc chống lao 

sử dụng nguồn Quỹ bảo hiểm y tế gửi về Bệnh viện Phổi Đồng Tháp; 

- Tuân thủ thực hiện các quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử phục vụ 

công tác quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế. 

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị phản hồi về Trung tâm Y tế (phòng Kế hoạch-Tài chính) để phối hợp. 

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung công văn./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT (theo dõi); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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