
 

       SỞ Y TẾ BẮC GIANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

      Số:        /BVĐKT- KHTH                          Bắc Giang, ngày      tháng 9 năm 2022 
       V/v phối hợp đẩy dữ liệu KCB  

Đối với người bệnh chuyển tuyến  

                    

                                 Kính gửi: 

 

  

  

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến Trung ương 

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh  

- Các khoa, phòng, trung tâm của bệnh viện 

  

Căn cứ vào kết quả giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời 

gian gần đây, trên cơ sở lọc dữ liệu có nhiều trường hợp trùng chi phí liên viện. 

Trong đó, nguyên nhân chính là do khi chuyển tuyến, đơn vị chuyển không kết thúc 

khám và thanh toán để chuyển dự liệu lên Cổng giám định chi phí khám chữa bệnh 

BHYT kịp thời, tại cơ sở tiếp nhận lại phải tiếp nhận ngay người bệnh chuyển đến khi 

đủ các điều kiện về giấy chuyển và thẻ bảo hiểm y tế. 

Do vậy, để hạn chế tối đa việc trùng chi phí do nguyên nhân chủ quan, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang xin đề nghị các cơ sở y tế tuyến trung ương khi chuyển 

bệnh nhân về; các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khi chuyển bệnh nhân đến; các khoa, 

phòng, trung tâm (đơn vị) của Bệnh viện khi chuyển bệnh nhân xuống tuyến dưới, 

ngang tuyến hoặc lên tuyến trên đều phải khẩn trương kết thúc khám, thanh toán và 

đẩy dữ liệu kịp thời ngay sau khi làm xong thủ tục chuyển tuyến. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và đáp ứng yêu cầu chuyên môn, không 

để bức xúc cho người bệnh chuyển tuyến phải chờ đợi vì lí do các tuyến chuyển đi 

chưa đẩy dữ liệu. Bệnh viện yêu cầu với khoa Cấp cứu và Khám bệnh phải giải quyết 

tiếp nhận kịp thời với tất cả người bệnh đến khám, đặc biệt là người bệnh chuyển đến 

khi có giấy chuyển và thẻ bảo hiểm y tế còn thời hạn, không được chậm trễ vì lí do 

chưa chuyển dự liệu của nơi chuyển đến. 

Về vấn đề thanh toán chi phí trùng liên viện, Bệnh viện đề xuất cơ sở nào; đơn 

vị nào của Bệnh viện chậm muộn trong vấn đề kết thúc khám và chuyển dữ liệu thì 

trừ chi phí trùng vào cơ sở đó. 

Vậy, Bệnh viện xin có ý kiến với các cơ sở tuyến trên, các cơ sở trên địa bàn 

tỉnh và các khoa phòng trung tâm của Bệnh viện để cùng phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- NVY-Sở y tế ; 

- BHXH tỉnh ; 

- Ban giám đốc ; 

- Lưu: VT; KHTH.     

   

         KT. GIÁM ĐỐC 

         PHÓ GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

          Hoàng Chí Thành 
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