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Ninh Hòa, ngày     tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình khám, chữa bệnh ngoại trú Bảo hiểm Y tế  

đối với người nghi Lao, mắc Lao tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 

 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh viện;  

Căn cứ Quyết định 1314/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao;  

Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám chữa bệnh Lao;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế Thị xã 

Ninh Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình khám, chữa bệnh 

ngoại trú  Bảo hiểm Y tế đối với người bệnh nghi Lao, mắc Lao tại Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, Trạm và đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

           

 

 

     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

QUY TRÌNH 

KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ BHYT  

ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH NGHI LAO, MẮC LAO 

(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-YTNH ngày     /8/2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

Căn cứ 

pháp lý 
- Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh viện.  

- Quyết định 1314/QĐ-BYT ngày 24/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh Lao. 

- Thông tư 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám chữa bệnh lao. 

Các bước 

thực hiện 
- Bước 1: Tiếp đón  

+ Hỏi lý do đến khám 

+ Yêu cầu NB xuất trình BHYT và các giấy tờ liên quan. 

+ Nhập thông tin người bệnh vào phần mềm VNPT-His và chuyển 

đến phòng khám Lao 

- Bước 2:Tại Phòng khám Lao: Khám và chỉ định CLS 

+ Khai thác bệnh sử, nghe tim, phổi 

+ Đối với người bệnh mới: Chỉ định chụp X-Quang phổi. Nếu có kết 

quả nghi lao thì chỉ định làm XN đờm: Đờm trực tiếp (2 mẫu) và 

Đờm Gene Xpert 1 mẫu theo hướng dẫn nhân viên y tế 

+ Đối với trường hợp tái khám: Cấp phát thuốc Lao theo phác đồ đang 

điều trị, chỉ định làm xét nghiệm định kỳ cuối tháng 2,5,6 với bệnh nhân 

lao phổi có BCVKH. 

+ Đối với trường hợp đã khám và điều trị từ nơi khác chuyển về: tiếp 

nhận điều trị, tiếp tục cấp phát thuốc theo phác đồ và chỉ định làm xét 

nghiệm định kỳ đối với lao phổi có BCVKH. 

+ Các trường hợp Lao tái phát: chỉ định xét nghiệm AFB sau 2-5-6 

tháng 

+ Trường hợp Bệnh nhân lao phổi có BCVKH sau điều trị 2 tháng xét 

nghiệm đờm trực tiếp còn (AFB+) chỉ định làm xét nghiệm gene 

Xpert. 

+ Các trường hợp Lao ngoài phổi: Khám định và cấp phát thuốc theo phát 

đồ đang điều trị. 



 

+ Các trường hợp Lao kháng thuốc: Làm các xét nghiệm và xét 

nghiệm đờm theo quy định. 

Bước 3: Chụp X-Quang và thực hiện các xét nghiệm 

+ Người bệnh đến các khu vực X-Quang và khu vực XN. 

+ KTV tiếp nhận và thực hiện y lệnh chụp X-Quang; XN. 

+ Trả kết quả. 

- Bước 4: Người bệnh mang tất cả các kết quả cận lâm sàng quay 

trở lại Phòng khám Lao 

+ Bác sĩ cấp phát thuốc và tư vấn điều trị theo phác đồ. 

+ Hẹn lịch tái khám. 

+ Hoàn thiện hồ sơ và kết thúc khám trên phần mềm. 

- Bước 5: Thanh toán viện phí 

Người bệnh đến phòng thu viện phí để nộp phần đồng chi trả (nếu 

có). 

- Bước 6: Phát và lĩnh thuốc. 

Người bệnh đến phòng phát thuốc, nhận thuốc rồi ra về. 

  



 

SƠ ĐỒ  

QUY TRÌNH KHÁM, CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ BHYT  

ĐỐI VỚI NGƯỜI BỆNH NGHI NGỜ LAO, MẮC LAO 

Tiếp đón  

Phòng khám Lao 

- Khám bệnh 

- Chỉ định CLS 

- Khám bệnh 

- Kê đơn thuốc 

Phòng thu viện phí 

Phòng phát thuốc 

Các phòng thực 

hiện CLS 

Trả kết quả cho 

người bệnh 

Bệnh nhân ra về 
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