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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 5305/SYT-YDQLHN 

V/v hướng dẫn việc khám, chữa bệnh 

người có thẻ BHYT tại BVĐK 

thành phố và BV Tim mạch 

 

                  Cần Thơ, ngày 11  tháng  10  năm 2021 

     KHẨN 

           

 Kính gửi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bệnh viện  Quân Y 121; 

- Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; 

- Các Bệnh viện trực thuộc Sở; 

- Các Bệnh viện ngoài công lập. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 1649/BVĐKTP-KHTH ngày 08 tháng 10 

năm 2021 của  Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ về việc tiếp nhận người bệnh 

đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, theo Công văn này 

Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức KCB lại từ ngày 11/10/2021, 

Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ sẽ kết thúc cách ly toàn bộ bệnh 

viện theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ 

đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19, từ 00 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2021, 

Sở Y tế hướng dẫn về việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến công tác 

khám, chữa bệnh, như sau: 

1. Từ ngày 12/10/2021: người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh 

viện đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ 

khám, chữa bệnh đúng bệnh viện nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT. 

2. Kể từ ngày 12/10/2021: Sở Y tế yêu cầu tất cả cơ sở khám, chữa bệnh 

BHYT trên địa bàn thành phố ngừng thực hiện Công văn số 5054/SYT-YDQLHN 

ngày 28 tháng 9 năm 2021 do Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện 

Tim mạch thành phố Cần Thơ tổ chức lại khám, chữa bệnh BHYT cho nhân dân. 

(Riêng Bệnh viện đa khoa thành phố tổ chức KCB lại từ ngày 11/10/2021) 

3. Từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 17/10/2021: trường hợp vượt quá khả 

năng chuyên môn, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện được chuyển đến Bệnh 

viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.  

Sau ngày 17/10/2021 Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ tiếp nhận điều 

trị nội trú và bệnh chuyển tuyến. 

 4. Sở Y tế đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố: 

- Thực hiện nghiêm việc bố trí khu vực khám cách ly và điều trị cách ly theo 

quy định của Bộ Y tế và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn nguy 

cơ xảy ra dịch bệnh COVID-19 trong các bệnh viện. 

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận khám, chữa bệnh và cấp cứu cho người 

dân trên địa bàn thành phố kể cả các trường hợp cấp cứu do các cơ sở cách ly y tế 

tập trung, các bệnh viện khác chuyển đến, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền lợi 

cho người có thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh. 
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- Các bệnh viện trên địa thành phố không được từ chối tiếp nhận người bệnh 

trong mọi tình huống vì lý do chưa có kết quả xét nghiệm. Các bệnh viện tuyến trên 

tiếp nhận, cấp cứu điều trị người bệnh và không yêu cầu bắt buộc bệnh viện tuyến 

dưới phải làm xét nghiệm sàng lọc SARS-Co-V2 trước khi chuyển viện, Trường 

hợp người bệnh chuyến tuyến đến nếu chưa có xét nghiệm thì bệnh viện tiếp nhận 

lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-Co-V2 và cấp cứu, điều trị người bệnh ngay 

mà không phải chờ kết quả xét nghiệm. 

Công văn thay thế các văn bản trước đây của Sở Y tế về các nội dung khám, 

chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh COCID-19, liên quan đến hoạt động KCB của 

Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch thành phố, áp dụng 

từ ngày 12 tháng 10 năm 2021. 

Sở Y tế đề nghị Bảo hiễm xã hội thành phố tiếp tục hỗ trợ các cơ sở khám, 

chữa bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT cho nhân dân. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- BHXH thành phố; 

- BVĐK Trung ương Cần Thơ; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- CDC Cần Thơ; 

- BVĐK, TTYT quận, huyện; 

- Cổng Thông tin SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Cao Hoàng Anh 

 

 

 

 

 


		2021-10-11T13:46:17+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế thành phố Cần Thơ<soyte@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




