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MỤC TIÊU
 Thống nhất trình tự tiếp đón và hướng dẫn thủ tục khám

chữa bệnh cho thân nhân bệnh nhi
 Hướng dẫn cụ thể, chu đáo và chính xác các thủ tục cần
thiết cho thân nhân khi đưa trẻ đến khám bệnh thuộc diện
BHYT

KHÁM BỆNH
BẢO HIỂM Y TẾ
TẠI KHOA KHÁM BỆNH
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MỤC ĐÍCH

PHẠM VI ÁP DỤNG

 Giúp nhân viên y tế thực hiện đúng quy định của BHYT

 Khoa Khám bệnh

 Tránh được sự phiền hà đối với thân nhân do các thủ tục

hành chánh
 Tiết kiệm được thời gian cho nhân viên y tế và bệnh nhi
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BƯỚC 1

BƯỚC 1

 Quầy hướng dẫn:
 Thân nhân trình các giấy tờ hợp lệ, bao gồm: thẻ BHYT,
giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám của Bệnh viện
Nhi đồng 2
 Phát số thứ tự, hướng dẫn thân nhân đến quầy 23 làm thủ
tục theo số thứ tự

• Quầy 23:
– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
•
•
•

Thẻ BHYT
Giấy chuyển tuyến
Phiếu hẹn tái khám (nếu tái khám)

– Thông tuyến
– Nhập thông tin, lấy số thứ tự đúng với yêu cầu của giấy

chuyển tuyến hoặc phiếu hẹn tái khám
– Trả sổ cùng số thứ tự khám chuyên khoa, hướng dẫn đến

phòng khám và quay lại Quầy 28 sau khi khám bệnh xong
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Các trường hợp được duyệt

Các trường hợp không được
duyệt

 1.Bệnh đến khám lần đầu có giấy chuyển tuyến hợp lệ

 1.Bệnh nhi xuất viện không được cấp giấy hẹn tái khám

 2.Bệnh mãn tính điều trị dài ngày trong danh mục (giấy

 Bệnh cấp tính tái khám nhưng không được cấp phiếu hẹn

chuyển tuyến được sử dụng 01 năm)

tái khám

 3.Bệnh cấp tính khám lại có giấy chuyển tuyến đã sử dụng

01 lần và được BS cấp giấy hẹn tái khám tại BVNĐ2
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BƯỚC 2

BƯỚC 3

 Tại phòng khám
 Bác sĩ :

 Quầy 28:
 Duyệt xét nghiệm





Khám, kê toa, cho y lệnh xét nghiệm (nếu có)
Hướng dẫn theo dõi
Hẹn tái khám (nếu có) hoặc cho y lệnh nhập viện





 Điều dưỡng:





Hướng dẫn chăm sóc
Hướng dẫn BN xuống Quầy 28 lấy thẻ BHYT, duyệt XN (nếu có)



Đóng dấu % BHYT
Nhập máy các xét nghiệm (nếu hệ thống chưa có)
Yêu cầu đóng phí chênh lệch tại quầy 29 (nếu có)
Hướng dẫn BN đến khu vực làm XN và trở lại phòng khám ban
đầu khi có kết quả trong giờ hành chánh.
Lưu ý: Sau giờ hành chánh
 Từ 11h đến 13h : đến phòng 336 để chuyển phòng
 Sau 16h
: đến quầy số 12 để chuyển phòng
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BƯỚC 4
• Quầy 28:
– Duyệt thuốc theo đúng quy định của BHYT
•

•
•

•
•
•

Bác sĩ kê toa vượt số lượng quy định: BN quay trở lại gặp bác sĩ
điều chỉnh toa
Chỉ định XN không có trên toa: ghi bổ sung
Nhập máy, in 02 bảng kê chi phí:
– 01 bảng lưu tại quầy
– 01 cấp cho BN lãnh thuốc hoặc đóng chênh lệch (nếu có)
Hướng dẫn đóng phí chênh lệch tại quầy 29 (nếu có)
Trả thẻ BHYT
Hướng dẫn lãnh thuốc tại quầy thuốc BHYT
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