CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________

_________________________________________________

Số: 2276/BYT-BH
V/v sửa đổi khoản 3 công văn
số 2146/BYT-BH hướng dẫn
thanh toán chi phí KCB BHYT
liên quan đến dịch bệnh
COVID-19

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành.
Ngày 17/4/2020 Bộ Y tế ban hành Công văn số 2146/BYT-BH hướng dẫn tạm
thời về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) liên
quan đến dịch bệnh COVID-19 (gọi tắt là Công văn số 2146/BYT-BH). Sau khi có
ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 4849/BTC-HCSN ngày 21/4/2020 về việc
tham gia dự thảo công văn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan
đến dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế sửa đổi khoản 3 của Công văn số 2146/BYT-BH
như sau:
“3. Trường hợp cơ sở KCB phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu
điều trị hoặc toàn bộ cơ sở KCB phải cách ly y tế hoặc cơ sở KCB nằm trong khu
vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở
KCB phải cách ly y tế):
3.1. Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại
khoản 1 của Công văn số 2146/BYT-BH:
a) Ngân sách nhà nước chi trả:
- Chi phí KCB đối với bệnh do COVID-19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền
giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
- Phần cùng chi trả chi phí KCB BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ
BHYT;
- Chi phí KCB ngoài phạm vi chi trả của quỹ BHYT;
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