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- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Trong thời gian qua, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng lên rõ
rệt, người dân ngày càng hiểu rõ lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm
y tế nên tần suất khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) ngày càng tăng.
Các cơ sở KCB BHYT được đầu tư nâng cấp, trình độ chuyên môn, tinh thần
thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên, chất lượng
KCB BHYT được cải thiện đáng kể ngày càng đáp ứng được sự hài lòng của
người dân. Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại
hạn chế trong KCB BHYT, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT,
bảo tồn Quỹ BHYT và phát huy hiệu quả của chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh, Sở Y tế yêu cầu các Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt những nội
dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp
luật về bảo hiểm y tế; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày
13/6/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phòng
chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Chủ động kiểm tra và triển khai các biện pháp nhằm thực hiện tốt việc
khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán phi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với
người bệnh BHYT, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày
04/6/2015 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”,
đào tạo, tập huấn, xây dựng đội ngũ của cán bộ y tế có tinh thần, thái độ phục vụ
văn minh, thân thiện.
4. Giám đốc các cơ sở KCB BHYT phải tổ chức quán triệt, thực hiện
nghiêm, đúng các quy định chuyên môn trong việc chỉ định các dịch vụ cận lâm
sàng; tăng cường điều trị ngoại trú, chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú theo
đúng quy định; nâng cao chất lượng điều trị để giảm thời gian điều trị nội trú của
người bệnh. Giám đốc cơ sở KCB BHYT và người trực tiếp chỉ định phải chịu
trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật, chỉ

định người bệnh vào điều trị nội trú, kéo dài thời gian điều trị nội trú không
đúng theo các quy định về chuyên môn y tế.
5. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các giám định viên BHYT phối
hợp với các cơ sở KCB BHYT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực
hiện chính sách về KCB BHYT. Đặc biệt là kiểm tra, giám sát đúng người, đúng
thẻ BHYT và các quy định về chuyên môn y tế, kịp thời phát hiện và ngăn chặn
các hành vi gian lận và trục lợi quỹ BHYT.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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