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SỞ Y TẾ 
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Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số:          /BC-SYT       An Giang, ngày       tháng 10 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tổng hợp mô hình khám chữa bệnh lao tại tỉnh An Giang 

 

 

Thực hiện Công văn số 6636/BYT-BH ngày 14 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Y Tế về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 15/7/2021; 

Qua khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khám chữa bệnh (KCB) 

lao tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh, Sở Y tế tổng hợp báo cáo như sau: 

1. Thực trạng:    

- Chương trình chống lao tỉnh do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quản 

lý, vừa thực hiện chức năng chỉ đạo tuyến, khám sàng lọc cộng đồng vừa tham gia 

điều trị ngoại trú cho bệnh nhân lao thường và lao đa kháng thuốc; 

- Các đơn vị tham gia hoạt động Chương trình chống lao gồm: Bệnh viện 

Đa khoa (BVĐK) trung tâm An Giang, BVĐK khu vực tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, 

Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, thành phố và 156 xã, phường, thị trấn. Tất cả 

đều thực hiện theo mô hình 1 (đã ký và đang thực hiện hợp đồng khám chữa 

bệnh BHYT) nhưng chưa thực hiện KCB lao qua BHYT, chỉ thực hiện kê đơn 

thuốc lao và cấp phát thuốc lao, riêng 156 xã phường thị trấn thực hiện cấp phát 

thuốc lao theo chỉ định của Trung tâm Y tế. 

2. Khó khăn:  

- Tuyến tỉnh: Chương trình chống lao tỉnh trực thuộc Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật An Giang, nhưng hiện nay chưa thực hiện KCB BHYT. 

- Tuyến huyện và tuyến xã:  

+ Cơ quan bảo hểm xã hội chưa hướng dẫn về việc ký hợp đồng khám 

chữa bệnh lao qua BHYT từ ngày 01/01/2022. 

+ Một số cán bộ y tế phụ trách cấp phát thuốc lao chưa có chứng chỉ 

ngành nghề hoặc giấy chứng nhận tập huấn khám chữa bệnh lao. 

3. Giải pháp thời gian tới: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện hội chẩn phác đồ điều trị và 

xử trí biến cố bất lợi các trường hợp điều trị ngoại trú qua BHYT. 

- Tiếp tục duy trì Hội đồng điều trị lao kháng thuốc giữa hai đơn vị để 

thực hiện hội chẩn phác đồ điều trị lao kháng thuốc. 
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- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bệnh viện phổi Trung 

ương tập huấn và cấp giấy chứng nhận khám chữa bệnh lao theo Quyết định 

1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế. 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố bố trí nhân sự phù hợp đủ điều 

kiện ký hợp đồng với BHYT. 

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội tinh triển khai KCB lao qua BHYT Chỉ thị 

07/CT-BYT của Bộ Y tế. 

4. Kiến nghị, đề xuất: 

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT của Bộ Y tế, đáp ứng các điều 

kiện thanh toán chi phí KCB lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 

BHYT từ ngày 01/01/2022. Sở Y tế tỉnh An Giang đề nghị:  

- Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng 

nhận khám chữa bệnh lao theo Quyết định 1314/QĐ-BYT ngày 24/03/2020 về 

việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao cho cán bộ y 

tế tham gia KCB lao các tuyến. 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện, 

thị, thành phố về thủ tục ký hợp đồng KCB lao qua BHYT. 

- Bệnh viện; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố kiện toàn điều kiện 

KCB lao, phối hợp Bảo hiểm xã hội cùng cấp bổ sung nội dung thanh toán các 

dịch vụ KCB lao vào hợp đồng KCB BHYT năm 2022. 

Trên đây là báo cáo thực trạng mô hình khám chữa bệnh lao của An Giang./.  

 
Nơi nhận:      
- UBND tỉnh; 

- Chương trinh CLQG, 

BV Phổi Trung ương; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- TT. KSBT tỉnh; 

- BV tuyến tỉnh; 

- TTY huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                              

Phan Vân Điền Phương 
 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP 

Mô hình lhám chữa bệnh lao của tỉnh An Giang 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SYT ngày      /10/2021 của Sở Y tế tỉnh An Giang) 

STT Tên CSYT  

Tuyến KCB BHYT 

KCB lao, 

ghi rõ (*) 

Số người 

bệnh lao 

đang được 

quản lý tại 

đơn vị 

Đề xuất 

phương án 

kiện toàn 

đối với 

CSYT thuộc 

mô hình 2 

Ghi chú 

 Tỉnh  Huyện Xã 

Mô 

hình 

1 

Mô 

hình 

2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  x          

 Chưa thực  hiện 

khám chữa bệnh 

BHYT 

2 
Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

An Giang  
x   x   3       

3 
Bệnh viện Đa khoa khu vực 

An Giang  
x   x   3       

4 Bệnh viện Sản Nhi An Giang x   x   3       

5 TTYT thành phố Long Xuyên   x  x   3  292     

6 TTYT thành phố Châu Đốc   x  x   3  108     

7 TTYT thị xã Tân Châu   x  x   3  131     

8 TTYT huyện An Phú   x  x   3  118     

9 TTYT huyện Tịnh Biên   x  x   3  137     

10 TTYT huyện Tri Tôn   x  x   3  142     
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* Ghi chú: 

1. Kê đơn thuốc lao. 

2. Cấp phát thuốc lao. 

3. Cả hai. 

4. Không thực hiện KCB lao. 

11 TTYT huyện Phú Tân   x  x   3  200     

12 TTYT huyện Châu Phú   x  x   3  217     

13 TTYT huyện Chợ Mới   x  x   3  160     

14 TTYT huyện ChâuThành   x  x   3  129     

 15 TTYT huyện Thoại Sơn   x  x   3  212 
  

16 Trạm Y tế   x 156   2    

 Tổng 4 11  170  14 156 3.692   
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