
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /BVLBP-CĐT    Bình Định, ngày     tháng 08  năm 2021 

V/v thông báo địa điểm hoạt động 

              mới của Bệnh viện  

 

    Kính gửi:   

- Bệnh viện Phong Da Liễu Quy Hòa; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; 

- Bệnh viện đa khoa Bình Định - phần mở Rộng; 

- Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình; 

- Các phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh;  

- Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố; 

- Trại giam Kim Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-BCĐ ngày 30/6/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định về việc phê duyệt phương án “ Chuyển 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành cơ sở cách ly, điều trị người bệnh COVID-19;   

Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-SYT ngày 28/7/2021 của Sở Y tế về việc 

Chuyển Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành cơ sở cách ly điều trị người bệnh 

COVID -19; 

Tiếp theo công văn số 614/BVLBP-CĐT ngày 28/7/2021 của Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi về việc không tiếp nhận điều trị bệnh nhân lao thuộc diện cấp cứu;  

Nhằm tiếp tục duy trì các hoạt động cho công tác phát hiện, điều trị, quản lý 

bệnh lao và lao kháng đa thuốc trên địa bàn toàn tỉnh. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

đã chuyển đến cơ sở mới để tiếp tục hoạt công tác khám và điều trị ngoại trú bệnh 

nhân lao theo các nội dung sau:  

1. Tiếp nhận các trường hợp của các đơn vị chuyển tới để hội chẩn giúp chẩn 

đoán bệnh lao (yêu cầu phải có kết quả Xquang và kết quả xét nghiệm đờm của 

bệnh nhân đã thực hiện ở đơn vị kèm theo). 

2. Đăng ký điều trị cho các bệnh nhân ở các bệnh viện công, cơ sở phòng 

khám tư và bệnh viện tư tham gia hoạt động phòng chống lao chuyển đến (yêu cầu 

phải có kết quả Xquang và kết quả xét nghiệm đờm của bệnh nhân đã thực hiện ở 

đơn vị kèm theo).   

3. Đăng ký điều trị tiếp tục cho các trường hợp đang điều  trị lao về từ Thành 

phố Hồ Chí Minh, chuyển về địa phương tiếp tục cấp thuốc và theo dõi điều trị tiếp 

theo phác đồ. 



4. Cấp phát thuốc ngoại trú cho bệnh nhân lao và lao kháng đa thuốc đang 

điều trị. 

 5. Tiếp nhận các báo cáo của các huyện và nộp kiểm định lam theo định kỳ 

hàng tháng, hàng quý. 

6. Trường hợp các bệnh nhân lao kháng đa thuốc xét nghiệm kiểm tra hàng 

tháng chuyên trách lao hướng dẫn chụp phim và làm xét nghiệm tại các Trung tâm 

Y tế huyện, thị, thành phố. Chế độ thanh toán tiền đi lại cho bệnh nhân lao kháng 

thuốc đi tái khám sẽ được chi trả tại cơ sở mới của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi xin thông báo kể từ ngày 02/8/2021 sẽ hoạt 

động tại cơ sở mới địa điểm cụ thể như sau: 

Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở thực hành 1) 

Địa chỉ: Tổ 5, khu vực 5, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý đơn 

vị và xin gửi tới Quý đơn vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                     
- Như trên 
- Lưu VT, CĐT.                                                                                               

         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Châu Văn Tuấn 
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