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BÁO CÁO 

Kết quả kiện toàn đáp ứng điều kiện khám, chữa bệnh lao qua 

Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh năm 2022 

 

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

Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 

và Công văn số 1638/SYT-NVY ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế về việc 

tiếp đoàn công tác Bệnh viện Phổi Trung ương đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổng hợp báo cáo kết quả kiện toàn 

đáp ứng điều kiện khám, chữa bệnh lao qua bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế thành 

phố Cao Lãnh năm 2022, cụ thể như sau:  

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH LAO 

1. Mô hình tổ chức 

Về tổ chức hệ thống phòng, chống Lao từ tuyến tỉnh đến xã, phường đã 

được Bộ Y tế (BYT) hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 2357/QĐ-

BYT ngày 5/7/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới phòng, 

chống Lao và bệnh phổi giai đoạn từ 2011-2020; và tại điều 11 của Thông tư số 

02/2013/TT-BYT ngày 15/01/2013 quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế 

trong quản lý bệnh Lao; trong đó quy định công tác khám, phát hiện và quản lý 

điều trị bệnh Lao được lồng ghép chặt chẽ vào hệ thống cơ sở khám chữa bệnh 

sẵn có của hệ thống y tế ở các tuyến (Trung y tế TPCL và 15 TYT xã, phường). 

Tuyến Mô hình tổ chức Chức năng, nhiệm vụ 

Huyện 

Tổ Lao (Khoa KSBT 

& HIV/AIDS) của 

TTYT thành phố Cao 

Lãnh 

- Thực hiện khám phát hiện, điều trị bệnh Lao (trong 

giai đoạn tấn công) và triển khai công tác phòng, 

chống Lao trong địa bàn huyện.  

- Tiến hành phát hiện chủ động, truy vết BN Lao, 

Lao kháng thuốc trong địa bàn. 

- Dự trù, quản lý, cung ứng thuốc Lao, vật tư, tài 

liệu,… và các khoản kinh phí bồi dưỡng cho các 

TYT xã tham gia dưới sự quản lý. 

- Thực hiện chế độ báo cáo và phản hồi theo hướng 

dẫn của Chương trình chống Lao quốc gia 

Xã TYT xã, phường 

- Tiếp nhận Bệnh nhân điều trị ngoại trú từ các tuyến 

trên chuyển về: cấp phát thuốc (7-10 ngày /lần) và 

các hoạt động quản lý như giám sát điều trị, kiểm tra. 

Hàng tháng, báo cáo cho Tổ Lao của TTYT. 

- Truyền thông giáo dục sức khỏe, giới thiệu người 

nghi mắc bệnh Lao đi khám phát hiện. 
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1.1. Tại Trạm Y tế xã, phường (tuyến xã, phường) 

Mỗi xã có ít nhất 1 cán bộ y tế được phân công phụ trách quản lý chương 

trình lao để thưc hiện việc giám sát điều trị Lao. 

Theo quy định tại “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao” 

ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/03/2020 của BYT, sau 

khi đăng ký điều trị tại đơn vị chống lao tuyến huyện – người bệnh được chuyển 

về trạm y tế (TYT) xã để quản lý điều trị. Cán bộ chống lao xã nhận thuốc hàng 

tháng từ tuyến huyện và cấp phát cho BN 7-10 ngày/lần, ghi chép phiếu điều trị 

có kiểm soát, mỗi lần cấp phát thuốc là một lần giám sát, khám, tư vấn cho người 

bệnh. Ngoài ra tùy vào trường hợp cụ thể Trạm y tế xã, phường phối hợp với Y tế 

khóm, ấp, hội viên các hội, tình nguyện viên hoặc là người thân BN để thực hiện 

việc giám sát hỗ trợ điều trị BN tại nhà. 

Hiện tại ở mỗi TYT xã có giao ít nhất 01 cán bộ y tế (CBYT) chuyên trách 

Lao. Tuy nhiên, CBYT này thường kiêm nhiệm đồng thời nhiều chương trình 

khác nhau. TYT xã, phường đang cấp thuốc điều trị cho bệnh nhân lao mỗi đợt từ 

7-10 ngày.  

1.2. Tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh (tuyến huyện) 

Trung tâm Y tế có thành lập Tổ chống lao (thuộc Khoa Kiểm soát bệnh tật 

và HIV/AIDS) có phân công 3 cán bộ y tế phụ trách Chương trình chống lao quốc 

gia để triển khai công tác phòng, chống lao trong địa bàn. 

Tiếp nhận,thu dung  lập hồ sơ và ghi vào sổ quản lý ngay sau khi nhận được 

kết quả xét nghiệm BK(+), hoặc giấy chuyển tuyến xác định mắc lao. Bệnh nhân 

được quản lý theo qui đinh Chương trình lao. 

Người bệnh sau khi được chẩn đoán xác định cần được đăng ký quản lý điều 

trị ngay, càng sớm càng tốt. Cán bộ phụ trách lao sẽ đăng ký BN vào sổ đăng ký 

điều trị, lập hồ sơ bệnh án, lập phiếu điều trị có kiểm soát để theo dõi (mỗi người 

bệnh sẽ có một số đăng ký, thẻ người bệnh và phiếu điều trị có kiểm soát), đồng 

thời tư vấn cho người bệnh kiến thức cơ bản về điều trị lao. 

2. Quản lý bệnh nhân lao năm 2022 

- Tổng số bệnh nhân lao đang quản lý trong năm 2022: 67 ca. Trong đó:  

BK(+) mới: 54 ca; BK(-): 7 ca; Lao ngoài phổi: 06 ca. 

- Số bệnh nhân lao mới mắc trong  Quí 1/ 2022: 49 ca1. Bao gồm: BK(+) 

mới: 38 ca; BK(-): 6 ca và Lao ngoài phổi: 05 ca. 

3. Công tác lấy mẫu 

- Đối với bệnh nhân đến khám có triệu chứng nghi lao: 

+ Tổ lao Trung tâm Y tế sẽ tư vấn bệnh lao để BN nắm, phát lọ hướng dẫn 

bệnh nhân khạc đàm và ra phiếu chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân. 

+ Trạm y tế xã, phường: cán bộ chương trình tư vấn về bệnh lao để bệnh 

nhân nắm, phát lọ đàm hướng dẩn bệnh nhân khạc đàm, chuyển lên TTYT. 

- Đối với bệnh nhân đang điều trị lao:  

                                                           
1 Có 43 bệnh nhân có thẻ BHYT. 
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+ BN có chuẩn đoán Lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học: có 3 lần kiểm 

soát đàm (vào tháng thứ 2, tháng thứ 5 và tháng thứ 6). 

+ BN có chuẩn đoán Lao phổi không có bằng chứng vi khuẩn học: có 2 

lần kiểm soát đàm (vào tháng thứ 2 và tháng thứ 5). 

4. Cấp phát thuốc  

Tổ lao nhận thuốc và cấp phát thuốc về cho Trạm y tế xã, phường quản lý , 

phát thuốc cho bệnh nhân tần suất 7 đến 10 ngày, ghi chép sổ sách, nhập-xuất 

thuốc theo qui đinh.  

5. Khó khăn 

- Chưa nắm rõ được quy trình KCB Lao thanh toán BHYT. 

- Hầu hết cán bộ phụ trách chương chình lao ở trạm Y tế xã, phường chưa 

được tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao (theo Quyết 

định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế); Phần lớn cán bộ y tế cơ sở 

có chứng chỉ hành nghề là khám chữa bệnh đa khoa. Ngoài ra có một số cán bộ 

có chứng chỉ hành nghề KCB cổ truyền chưa phù hợp với việc KCB Lao thanh 

toán BHYT. 

- Nhân lực tham gia mạng lưới phòng chống lao tại các tuyến còn thiếu và 

yếu, đặc biệt ở tuyến xã, phường khi cán bộ y tế đồng thời kiêm nhiệm nhiều 

nhiệm vụ, chương trình. 

II. CÔNG TÁC KIỆN TOÀN ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN KCB LAO QUA 

BHYT 

1. Phương án triển khai 

- Trung tâm Y tế hiện đang thực hiện KCB có thanh toán BHYT theo Hợp 

đồng đã ký2, để thanh toán KCB lao qua BHYT thì trong thời gian tới đơn vị sẽ 

liên hệ với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp ký bổ sung Phụ lục hợp đồng KCB 

lao có thanh toán BHYT cho năm 2022. Trong đó: 

+ Tại Trung tâm Y tế: sẽ lồng ghép vào mô hình KCB BHYT hiện đang áp 

dụng tại Khoa Khám bệnh (do đơn vị đã ký Hợp đồng KCB với cơ quan Bảo hiểm 

xã hội Tỉnh). 

+ Tại Trạm y tế xã, phường: Thực hiện cấp phát thuốc và theo dõi người 

bệnh điều trị lao. 

- Đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung một số dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, chẩn 

đoán hình ảnh liên quan chẩn đoàn bệnh lao đề nghị Sở Y tế thẩm định phê duyệt; 

Đồng thời ký Hợp đờng với Bệnh viện Phổi Đồng Tháp để thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật xét nghiệm chẩn đoán lao3. 

- Phân công bác sỹ khám chẩn đoán lao tại các cơ sở KCB trực thuộc Trung 

tâm Y tế; đồng thời thông báo cho Bảo hiểm xã hội Tỉnh biết để thực hiện việc 

giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. 

                                                           
2 Hợp đồng số 05/2022/HĐKCB-BHYT ký ngày 29/12/2021 giữa Trung tâm Y tế TP Cao lãnh và Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp. 
3 Thực hiện các xét nghiệm: Gene Xpert MTB/RIF và Test với thuốc kháng lao hàng 2 (Hain 2/kháng 

sinh đồ). 
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2. Nhân sự KCB Lao. 

- Tại Trung tâm Y tế: có 4 bác sĩ có chứng chỉ hành nghề KCB Đa khoa, đã 

được tập huấn Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao (theo Quyết 

định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế)4; phù hợp với việc KCB lao 

có thanh toán BHYT. 

- Trạm y tế xã,phường:  

+ Đa số cán bộ quản lý chương trình lao là y, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 

KCB đa khoa phù hợp với việc KCB Lao thanh toán BHYT. Tuy nhiên chưa có 

chứng chỉ tập huấn chuẩn đoán và điều trị lao. 

3. Về trang thiết bị, cơ sở vật chất 

Ngoài các buồng khám chữa bệnh hiện có của Khoa Khám bệnh, đơn vị sẽ 

bố trí, trang bị thêm 2 buồng khám chuyên khoa lao (01 buồng bố trí tại Tổ lao; 

01 buồng bố trí phía trước cửa Khoa Khám bệnh) đảm bảo đủ điều kiện để cơ 

quan Bảo hiểm xã hội Tỉnh thẩm định cho thanh toán. 

4. Thuốc điều trị lao 

Đơn vị đã lập kế hoạch sử dụng thuốc điều trị lao, đã ký hợp đồng với Công 

ty dược5 để đảm bảo nguồn thuốc điều trị. 

5. Xây dựng quy trình khám, chẩn đoán lao 

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

+ Quy trình khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh6; 

+ Quy trình chẩn đoán lao AFB(+)7. 

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

(xét nghiệm, X Quang); mã bệnh lao theo bộ mã ICD-10, thông tin thuốc điều trị 

lao... lên hệ thống giám định BHYT. 

III. KHÓ KHĂN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

1. Khó khăn 

- Cán bộ y tế chưa nắm chắc được quy trình khám, chữa bệnh lao thanh toán 

Bảo hiểm Y tế, quy trình cấp phát thuốc bệnh nhân lao. 

- Hầu hết cán bộ chương trình lao ở xã, phường chưa có chứng chỉ hành nghề 

phù hợp, chưa có tập huấn đào tạo về “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng 

bệnh Lao”. 

- Do điều kiện cơ sở và nhân sự thiếu nên không có bàn tư vấn, phân luồng 

bệnh nhân lao. 

- Hiện tại chưa ký phụ lục hợp đồng KCB lao qua BHYT nên một số xét 

nghiệm, kỹ thuật CĐHA chưa được thanh toán (chụp X-Quang, XN đờm…). 

- Trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm cho bệnh nhân lao được đưa 

vào sử dụng năm 2014 đang dần xuống cấp. 

                                                           
4 Đã có chứng chỉ tập huấn. 
5 Hợp đồng số 01PBC/HĐTL-TTYT TP.CAOLANH ký ngày 01/3/2022 giữa TTYT Tp Cao Lãnh và 

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco; Hợp đồng số 01/2022/TTYT-TPCL/HĐ/ĐT ký 

ngày 01/3/2022 giữa TTYT TP Cao lãnh và Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà. 
6 Quy trình kèm Quyết định số 34a/QĐ-TTYT ngày 10/02/2022 của Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh. 
7 Quy trình kèm Quyết định số 37b/QĐ-TTYT ngày 18/02/2022 của Trung tâm Y tế TP Cao Lãnh. 
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2. Kiến nghị 

2.1. Sở y tế Đồng Tháp 

- Ban hành công văn hướng dẫn cụ thể về việc điều phối nhân lực phù hợp; 

và hướng xử trí đối với những trường hợp bệnh nhân không có khả năng mua Bảo 

hiểm Y tế trong chương trình khám, chữa bệnh lao có thanh toán Bảo hiểm Y tế. 

- Hỗ trợ cơ sở y tế một số trang, thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm 

đàm như: nồi hấp tiệt trùng, lồng phết đàm, đèn soi lam,… 

- Phê duyệt bổ sung một số danh mục kỹ thuật (Xét nghiệm, chẩn đoán hình 

ảnh) liên quan khám chữa bệnh lao. 

2.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp 

- Ký bổ sung Hợp đồng KCB lao có thanh toán BHYT cho năm 2022. 

- Phối hợp hỗ trợ đơn vị ánh xạ dịch vụ kỹ thuật, mã bệnh ICD-10, danh mục 

thuốc... lên hệ thống phần mềm giám định. 

2.3. Bệnh viện Phổi Đồng Tháp 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về 

“Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao”cho cán bộ y tế tham gia 

KCB lao (TTYT và TYT xã, phường). 

- Hỗ trợ khảo sát các cơ sở KCB trực thuộc Trung tâm Y tế để kiện toàn đáp 

ứng đủ các điều kiện về vật chất, trang thiết bị và nhân lực đảm bảo công tác 

KBCB Lao. 

- Hướng dẫn đối với bệnh nhân không có BHYT và không có khả năng mua 

BHYT thì việc KCB cấp thuốc lao như thế nào để thực hiện đúng qui định. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiện toàn đáp ứng điều kiện khám, chữa bệnh 

lao qua Bảo hiểm y tế năm 2022của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế Đồng Tháp (b/c); 

- Bệnh viện Phổi Đồng Tháp (b/c); 

- BGĐ TTYT TPCL; 

- Các đơn vị trực thuộc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 
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