BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2194/BHXH-CSYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2019

V/v thanh toán ngày giường điều trị nội trú ban ngày

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi là BHXH tỉnh)
Ngày 06/3/2017 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BYT quy định việc thực hiện
hóa trị, xạ trị, hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) và ngày
01/3/2019 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BYT quy định việc thực hiện điều trị nội
trú ban ngày tại cơ ở KCB y học cổ truyền. Tuy nhiên, thời gian qua, một số địa phương vẫn
chưa triển khai thực hiện việc thanh toán ngày giường điều trị nội trú ban ngày theo quy định tại
hai Thông tư nêu trên.
Ngày 20/3/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 845/BHXHCSYT đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể các tiêu chí xác định trường hợp bệnh phải điều trị nội
trú 24/24 giờ, điều trị nội trú ban ngày, điều trị ngoại trú, cách xác định đợt điều trị đối với người
bệnh có chỉ định hóa trị, xạ trị hoặc hóa xạ trị làm cơ sở để thực hiện. Đến nay, BHXH Việt Nam
vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.
BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB BHYT trên địa
bàn tỉnh triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BYT và Thông tư số
01/2019/TT-BYT. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị BHXH các
tỉnh kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- Hội đồng quản lý BHXH VN
- Tổng Giám đốc
- Các đơn vị: DVT, GĐB, GĐN, TTKT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT.
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