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Kính gửi: Sở Y tế Cao Bằng 

Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng nhận 

được Phiếu trình giải quyết công việc của bệnh nhân đang điều trị Methadone 

phản ánh, kiến nghị về việc "di dời trụ sở làm việc của Cơ sở điều trị Methadone 

từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến địa điểm mới là Trạm Y tế xã Chu Trinh". 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng xin có ý kiến như sau: 

1. Phản hồi ý kiến phải di dời cơ sở điều trị Methadone từ Tổ 11- Phường 

Sông Bằng đến Trạm Y tế xã Chu Trinh như sau:   

Cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng, địa 

chỉ: Tổ 11, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng hiện đang điều trị cho khoảng 350 

bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện. Phần lớn các bệnh nhân cư trú tại 

các xã/phường của Thành phố Cao Bằng.  

Trước nhu cầu về trụ sở làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao 

Bằng sau khi sáp nhập (07 Trung tân Y tế tuyến tỉnh tập trung về 02 trụ sở tại 

phường Sông Bằng, TP Cao Bằng) UBND tỉnh đã có Quyết định số 2502/QĐ-

UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 

mới khu nhà Xét nghiệm và Cơ sở điều trị Methadone của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Cao Bằng. Việc tập trung đông người tại công trường xây dựng 

(công nhân, bệnh nhân, nhân viên y tế..) có ảnh hưởng đến công tác an toàn xây 

dựng, mặt bằng thi công công trình. Do đó, cần có phương án tạm thời di dời cơ 

sở điều trị Methadone trong thời gian thi công (dự kiến khoảng từ 01 - 02 năm). 

Mặt khác, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID - 19, việc tập trung 

đông người tại khu khám, chữa bệnh sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Do đó 

việc giãn cách bệnh nhân cũng là cần thiết. 

Trong thời gian hoạt động tại Trạm Y tế xã Chu Trinh, dưới sự chỉ đạo 

của Sở Y tế, Cơ sở điều trị Methadone vẫn tiếp tục đảm bảo thời gian uống thuốc 

cũng như hoạt động chuyên môn theo đúng quy định. 

 



Việc chuyển địa điểm của Cơ sở điều trị Methadone cũng sẽ phát sinh 

những khó khăn cho bệnh nhân và nhân viên Y tế, nhưng do những yêu cầu nêu 

trên, rất mong người bệnh thông cảm và hợp tác. 

2. Phản hồi ý kiến về việc tỉnh Cao Bằng tổ chức các điểm cấp phát thuốc 

tại các xã/phường như đã thực hiện tại một số thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố 

Hồ Chí Minh…) như sau: 

Việc mở các điểm cấp phát thuốc tại xã phường đòi hỏi phải có nguồn lực 

lớn đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực mới đáp ứng được các điều 

kiện quy định tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng 

chính phủ về việc “Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế Methadone”. Từ năm 2013 đến nay, kinh phí các dự án quốc tế 

các chương trình Mục tiêu quốc gia tài trợ cho chương trình phòng chống 

HIV/AIDS, điều trị Methadone đã bị cắt giảm. Hiện tại, Nhà nước chỉ tài trợ 

thuốc Methadone cho bệnh nhân. Ngoài ra, kinh phí từ các nguồn khác dành cho 

hoạt động điều trị Methadone hầu như là không có. Do đó việc mở các điểm cấp 

phát tại xã/phường chưa thể thực hiện được trong thời gian này. 

 Trong năm 2020, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án “Thí điểm cấp thuốc 

Methadone mang về nhà cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2020 – 2021”. Áp dụng cho người bệnh 

tuân thủ điều trị tốt, không vi phạm các quy định về pháp luật... Đề án đã được 

triển khai thí điểm tại 03 tỉnh/ thành phố: Điện Biên, Lai Châu và Hải Phòng. 

Sau thời gian thí điểm, Bộ Y tế sẽ có quyết định thí điểm tiếp tục hoặc mở rộng 

việc triển khai cho người bệnh mang thuốc về nhà trên toàn quốc. Đề án này, nếu 

được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác điều trị 

Methadone. 

Trên đây là ý kiến phản hồi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cao Bằng, 

kính gửi Sở Y tế  phúc đáp công dân. 

 Trân trọng cảm ơn ! 

    Nơi nhận: 
- Sở Y tế;  

- Lưu CSĐT MMT; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bế Thị Bạch 
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