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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 05

/SYT-NVY

tháng 3 năm 2021

V/v tăng cường quản lý công
tác KCB BHYT

Kính gửi:

- Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa tư nhân Hòa Bình;
- BV Trường Đại học Kỹ thuật Y tế HD;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng khám đa khoa KCB BHYT.

Nhằm tăng cường quản lý sự tuân thủ các quy chế bệnh viện, quy trình
chuyên môn về hoạt động khám, chữa bệnh, nhất là bệnh nhân khám chuyên
khoa Y học cổ truyền (YHCT). Đồng thời, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT
hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân, tránh hành vi vi phạm về bảo hiểm
y tế. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm 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.
Thực hiện tốt quá trình tư vấn, tiếp đón bệnh nhân, hỏi bệnh, khám bệnh, thanh
toán chi phí khám chữa bệnh.
2. Tích cực cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin, phối hợp tốt với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) giải quyết ngay các
vướng mắc phát sinh tại cơ sở KCB, tạo thuận lợi cho người có thẻ BHYT khi
đi KCB.
3. Căn cứ tình trạng, diễn biến bệnh của bệnh nhân và các quy định của
Bộ Y tế, bác sĩ/ y sĩ chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật YHCT
phù hợp với chẩn đoán bệnh. Không chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng không có
ý nghĩa theo dõi, chẩn đoán, điều trị bệnh; không chỉ định rộng rãi các dịch vụ
kỹ thuật YHCT ít hiệu quả trong điều trị bệnh.
4. Chỉ định thuốc điều trị, sử dụng hóa chất, vật tư y tế đúng các quy định
về đấu thầu, quy định về chuyên môn.
5. Tích cực tuyên truyền về chế độ BHYT, thực hiện tốt quy định mới về
thông tuyến tỉnh trong điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021, chỉ nhập viện điều trị
nội trú với các trường hợp thật cần thiết, phù hợp với tình trạng bệnh. Quản lý
tốt bệnh nhân điều trị nội trú (qua đêm/ban ngày); không kéo dài ngày điều trị.

Trên đây là một số nội dung trong hoạt động KCB và thanh toán chi phí
KCB BHYT cần thực hiện tốt trong thời gian tới, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị
thực hiện nghiêm các nội dung trên./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh HD (để b/c);
- LĐ Sở (để b/c);
- BHXH tỉnh (để p/h);
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VP, NVY.
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