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THÔNG BÁO
Kết quả cuộc họp đánh giátình hình sử dụngQuỹ khám, chữa bệnh
Bảo hiểm y tếvà giải quyết những vướng mắc trong
khám bệnh, chữa bệnh 9 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách pháp luật
về bảo hiểm y tế giữa Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận;
Sáng ngày18/10/2018, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tổ chức
cuộc họp đánh giá tình hình sử dụng Quỹkhám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB
BHYT) và giải quyết những vướng mắctrong khám bệnh, chữa bệnh BHYT 9
tháng năm 2018. Thành phần tham dự có Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh
(BHXH), đại diện các phòng chức năng của BHXH tỉnh; Lãnh đạo Sở Y tế, đại
diện các phòng chức năng của Sở Y tế;Giám đốc và cán bộ có liên quan của các
cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế và BHXH tỉnh phát biểu quán triệttrọng
tâm cuộc họp, đại diện Phòng Giám định BHYT thuộc BHXH tỉnh báo cáo tình
hình sử dụng QuỹKCB BHYT, thanh quyết toán BHYT và ý kiến của các cơ sở
khám chữa bệnh về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong KCB BHYT9
tháng năm 2018.Qua ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội
tỉnh thống nhấtnhư sau:
1. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh:
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thực
hiện các biện pháp kiểm soátquỹ KCB BHYT trong những tháng cuối năm 2018
nhằm hạn chế tỉ lệ vượt quỹ KCB BHYT:
- Cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và BHXHVN
về KCB BHYT;
- Khẩn trương bổ sung đầy đủ phác đồ điều trị tại bệnh viện theo đúng
quy địnhcủa Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc
(chế phẩm Đông y, các loại vitamin và khoáng chất), chỉ định cận lâm sàng, tuân
thủ phác đồ điều trị.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ chủ chốt từng khoa, phòngcó trách
nhiệm kiểm tra thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ra viện, trước khi gửi dữ
liệu lên Cổng tiếp nhận của đơn vị và Cổng thông tin giám định BHYT; đảm bảo
tính trung thực trong thanh toán chi phí KCB BHYT. Lưu ý: Việc nhập liệu
thông tin hồ sơ bệnh án phải đầy đủ mã chẩn đoán (ICD) của bệnh chính và mã
chẩn đoán bệnh phụ (nếu có).
- Theo dõi diễn tiến bệnh và ghi chép hồ sơ, bệnh án vào các ngày lễ,
ngày thứ 7, chủ nhật phải được thực hiện đầy đủ đúng theo quy định.
- Giám sát chặt chẽđể giải quyết kịp thời những nội dung cảnh báo trên
Hệ thống thông tin giám định BHYT;chú ý những cảnh báo về kê đơn thuốc
(thuốc chế phẩm Đông y, các loại vitamin và khoáng chất); thực hiện báo cáo
giải trình đúng theo hướng dẫn của BHXH quy định.
- Đối với thanh toán chi phí các dịch vụ kỹ thuật:
+ Dịch vụ phẫu thuật kết hợp xương tăng sáng là loại phẫu thuật đặc biệt
do đó cần phải có chứng chỉ đào tạođể đảm bảo trong thanh toán chi phí BHYT.
Nếu trong trường hợp không có đơn vị nào tổ chức đào tạo chứng chỉ
này, bệnh viện có văn bản báo cáo về Sở Y tế xin ý kiến Bộ Y tế.
+ Điều trị tủy răng: Chỉ định chụp X quang trước, sau khi điều trị do bác
sĩ điều trị quyết định.
+ Dịch vụ kỹ thuật Cắt u phần mềm lành tính dưới 10cm: Trước ngày
15/7/2018, các đơn vị áp giá thanh toán theo Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh
quy định về giá; sau ngày 15/7/2018 thì thực hiện theo giá dịch vụ của Thông tư
số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế.
+ Dịch vụ test nhanh đường huyết mao mạch tại giường của các bệnh
viện tuyến tỉnh, huyện: Thống nhất thanh toán dịch vụ này trong các trường hợp
cấp cứu tại các bệnh viện,kết quả xét nghiệm phải có chữ ký của Khoa Xét
nghiệm; không thanh toán đối với các trường hợp điều trị ngoại trú.
Đối với tuyến xã: Thống nhất thanh toán những kết quả xét nghiệmthực
hiệnđúng theo quy định của Bộ Y tế.
2. Bảo hiểm xã hội phối hợp cùng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
- Bố trí nhân viên giải đáp những thắc mắc của người bệnh khi tham gia
khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Khoa khám bệnh của các Bệnh viện.
- Hướng dẫn những nội dung bị cảnh báo trên hệ thống giám định
BHYT;thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đúng quy định.

- Thực hiện tạm ứng đầy đủ chi phí khám bệnh, chữa bệnh hàng quý theo
đề nghị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đúng theo quy định của Luật
BHYT.
3. Sở Y tế: Phối hợp BHXH tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển
khai thực hiện chuyên môn đúng theo quy định của Bộ Y tế tại các cơ sở y tế; tổ
chức kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vượt quỹ KCB BHYT trong năm
2018, chú ý chỉ định chẩn đoán hình ảnh, sử dụng chế phẩm Đông y, vitaminvà
khoáng chất... tránh lạm dụng.
Để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong KCB BHYT, yêu cầu
các cơ sở KCB báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị công tác khám
bệnh, chữa bệnh BHYThàng quý trước ngày 10 của tháng đầu quý sau về Sở Y
tế. Giao Phòng Kế hoạch -Nghiệp vụ - Tài chínhSở Y tế tổng hợp và tổ chức
kiểm tra thông tin trước khi tổ chức cuộc họp giao ban công tác BHYT./.
Nơi nhận:
-UBND tỉnh (b/c);
- BHXH tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Các cơ sở KCB;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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