
       SỞ Y TẾ QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. TAM KỲ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:    438/TTYT-KHNV           Tam Kỳ, ngày 10 tháng  08 năm 2016 

V/v Hạn chế xuất toán trong  

KCB BHYT 
 

                                                                          
       
 

   Kính gửi: Các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc Trung tâm. 
  
 Rút kinh nghiệm trong thực hiện giám định bảo hiểm y tế (BHYT) quý I năm 

2016, Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ thông báo cho các khoa, phòng, trạm y tế 

một số vấn đề còn tồn tại trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế bị từ chối 

thanh toán và được nhắc nhở: 

I. GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ TỪ CHỐI THANH TOÁN 

 1/ Lạm dụng một số thuốc có chỉ định giới hạn: 

 - Thuốc Glucosamin: Quỹ BHYT chỉ thanh toán trong trường hợp thoái hóa 

khớp gối nhẹ và trung bình. 

 - Thuốc Ginkgo biloba: Quỹ BHYT chỉ thanh toán trong các trường hợp đau 

do viêm động mạch (đau thắt khi đi); rối loạn thị giác (bệnh võng mạc do tiểu 

đường); rối loạn thần kinh cảm giác do thiếu máu cục bộ; hội chứng raynaud. 

 (có danh mục của khoa Dược cung cấp ngày 28/7/2016) 

 Bác sĩ, Y sĩ làm công tác điều trị cần chỉ định đúng thuốc, đúng bệnh. 

 2/ Bệnh từ chối thanh toán ngày giường điều trị nội trú: 

 - Điều trị tủy răng: Nên hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý hồ sơ phẫu thuật loại 

III. Nếu không đầy đủ thủ tục pháp lý, giám định BHYT sẽ từ chối thanh toán dịch 

vụ kỹ thuật, đồng thời Trung tâm Y tế cũng không thanh toán tiền phẫu thuật và 

không chuyển sang hình thức thanh toán tiền thủ thuật vì không có trong danh mục 

thủ thuật theo quy định hiện hành. Cần  thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về hồ 

sơ bệnh án, cần có chẩn đoán bệnh phù hợp (bệnh chính, bệnh kèm phù hợp).  

 - Bệnh nhân ra viện buổi sáng: Không được thanh toán tiền ngày giường 

ngày hôm đó vì trong ngày người bệnh không được hưởng chế độ chăm sóc và điều 

trị. 

 3/ Tiền công khám từ 2 chuyên khoa trở lên: Một số trường hợp không có 

đầy đủ chẩn đoán bệnh kèm của chuyên khoa tương ứng đã bị từ chối thanh toán. 

Cần có đầy đủ chẩn đoán bệnh của các chuyên khoa được tính tiền công khám. 



 4/ Xét nghiệm calci: Trên thực tế đơn vị đang xét nghiệm calci toàn phần, 

nhưng hầu hết các khoa đều chọn calci ion hóa. Khi chọn dịch vụ xét nghiệm cần 

chọn calci toàn phần. 

 5/ Xquang Blondeau - Hirzt: Chỉ được thanh toán số hóa 2 phim khi hình 

ảnh được in trên 2 phim riêng biệt. 

 6/ Nhập sai mã thẻ BHYT: Tại Trung tâm Y tế và một số trạm y tế còn 

nhập sai mã thẻ BHYT. Cần cẩn thận khi nhập để không nhập sai mã thẻ BHYT. 

II. GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ NHẮC NHỞ  

 1/ Một số phơ thanh toán ra viện thiếu chữ ký xác nhận của người bệnh: 

Giám định BHYT sẽ từ chối thanh toán. Cần kiểm tra đầy đủ chữ ký xác nhận của 

người bệnh trước khi thanh toán ra viện đối với người bệnh nội trú và trước khi cấp 

thuốc đối với người bệnh ngoại trú. 

 2/ Phẫu thuật của khoa Ngoại tổng hợp: BS Nguyễn Văn Lương có văn 

bằng là: Cao học chuyên ngành Ngoại thần kinh và Giấy chứng nhận đã theo học 

tại khoa Ngoại Bệnh viện Đà Nẵng, việc thực hiện các phẫu thuật loại đặc biệt, loại 

I và loại II của các chuyên ngành ngoại khoa khác (ngoài Ngoại thần kinh) là chưa 

phù hợp. Cần chỉ định phẫu thuật viên phù hợp chuyên ngành đào tạo. 

 3/ Bệnh án Y học cổ truyền: Có tình trạng y lệnh các ngày sau không kê 

đầy đủ mà chỉ ghi như ngày trước, Ví dụ: Y lệnh của ngày 16-18 tháng 5 được ghi 

như sau: "Dịch vụ ngày 16-18 theo y lệnh 15/5", "Thuốc thang từ 16-18 theo y lệnh 

15/5". Cần cho y lệnh thuốc và các dịch vụ kỹ thuật đầy đủ hàng ngày. 

 Nhận được Công văn này đề nghị các khoa, phòng, trạm y tế triển khai ngay 

các biện pháp để hạn chế xuất toán trong thanh quyết toán KCB BHYT./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC 

 - Như trên; 
 - Lưu: VT, KHNV. 

  


