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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN CÓ BHYT  

ĐÚNG TUYẾN TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I.  MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân BHYT đúng tuyến vào phòng khám đúng theo yêu cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh (ID) 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Ngồi ghế và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT/ 

VssID 

Phòng ID 

4 

Kiểm tra thông 

tin trên thẻ 

BHYT 

Đối chiếu giấy tờ tùy thân (CMND, căn 

cước, hộ chiếu, thẻ học sinh...) đảm bảo 

thông tin trong thẻ BHYT. 

Phòng ID 
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5 

Đối chiếu BHYT 

và phần mềm 

BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm phù hợp (đối tượng, 

mức hưởng, số thẻ, hạn dùng...)  

Kiểm tra hạn sử dụng của thẻ BHYT. 

Phòng ID 

6 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

7 

Nội dung đi 

khám 

Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

8 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

9 

Làm thủ tục 

chuyển vào  

phòng khám 

Đóng dấu và bấm phiếu chia phòng khám 

vào sổ khám bệnh. Photo thẻ BHYT, 

CMND 

Phòng ID 

10 
Hướng dẫn vào 

phòng khám 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN 

CÓ BHYT TRÁI TUYẾN KHÔNG CÓ GIẤY CHUYỂN VIỆN 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân BHYT trái tuyến không có giấy chuyển viện  

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh (ID) 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự  

và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT 

/VssID 

Phòng ID 

4 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 
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5 

Nội dung khám Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu 

chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

7 

Làm thủ tục 

chuyển người 

bệnh vào phòng 

khám 

In phiếu khám bệnh, hướng dẫn bệnh 

nhân qua ô 1B đóng tiền phiếu khám 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn vào 

phòng khám 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN CHUYỂN TUYẾN 

CÓ GIẤY CHUYỂN VIỆN TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân BHYT có giấy chuyển viện vào phòng khám đúng 

theo yêu cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh (ID) 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

và chờ tới lượt khám 

Phòng 

CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT 

/VssID 

Phòng ID 

4 
Kiểm tra thông 

tin trên thẻ 

Kiểm tra thông tin trên giấy chuyển viện, 

xác định giấy chuyển viện phù hợp ( số hồ 

Phòng ID 
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BHYT và giấy 

chuyển viện 

sơ, số chuyển tuyến, cơ sở KCB chuyển 

tuyến, cơ sở KCB chuyển đến, thông tin 

hành chính, thông tin thẻ BHYT, lý do 

chuyển tuyến, ngày giờ chuyển tuyến, chữ 

ký và đóng dấu nơi chuyển).  

Giải thích, hướng dẫn quyền và phạm vi 

hưởng BHYT từ giấy chuyển viện (trường 

hợp giấy chuyển viện có giá trị 1 năm 

dương lịch hoặc 2 lần hoặc 1 lần) 

Đối chiếu giấy tờ tùy thân (CMND, căn 

cước, hộ chiếu, thẻ học sinh...) đảm bảo 

đúng thông tin trong thẻ BHYT. 

5 

Đối chiếu BHYT 

và phần mềm 

BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm phù hợp (đối tượng, 

mức hưởng, số thẻ, hạn dùng...) đảm bảo 

còn hạn sử dụng. 

Phòng ID 

6 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

7 

Nội dung khám Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: Tên, 

địa chỉ, số điện thoại, các triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

8 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

9 

Thủ tục chuyển 

phòng khám 

Đóng dấu và bấm phiếu phân phòng khám 

vào sổ khám bệnh. Photo thẻ BHYT, 

CMND 

Phòng ID 

10 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng 

CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN CÓ THẺ VssID 

TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân có thẻ VssID vào phòng khám đúng theo yêu cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh (ID). 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Ngồi ghế chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình phần mềm 

VssID 

Phòng ID 

4 
Kiểm tra thông 

tin trên thẻ 

Đối chiếu giấy tờ tùy thân (CMND, căn 

cước, hộ chiếu, thẻ học sinh...) đảm bảo 

Phòng ID 
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BHYT đúng người bệnh có tên trong phần mềm 

VssID. 

Nếu phần mềm có ảnh cá nhân thì đối 

chiếu với người dùng 

5 

Đối chiếu BHYT 

và phần mềm 

BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm VssID phù hợp 

(đối tượng, mức hưởng, số thẻ, hạn 

dùng...) đảm bảo còn hạn sử dụng. 

Phòng ID 

6 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

7 

Nội dung đi 

khám 

Hỏi thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu 

chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

8 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

9 

Thủ tục chuyển 

vào phòng khám 

Đóng dấu, bấm phiếu phòng khám vào sổ 

khám bệnh.  

Chụp hình : thẻ BHYT VssID, CMND, 

thẻ học sinh và in ra  

Phòng ID 

10 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN VIỆN PHÍ 

TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân viện phí vào phòng khám đúng theo yêu cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh (ID). 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Ngồi ghế và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu Khám 

Hô Hấp 

Phòng ID 

3 Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / VssID Phòng ID 

4 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của BHYT Phòng ID 

5 
Nội dung đi 

khám 

Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu chứng  

Phòng ID 
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Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

7 
Thủ tục chuyển 

phòng khám 

In phiếu khám bệnh, hướng dẫn bệnh nhân 

qua ô 1B đóng tiền phiếu khám 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN CÓ GIẤY HẸN 

TẠI KHÁM TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân có giấy hẹn tái khám vào phòng khám đúng theo yêu 

cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh (ID). 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt 

khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định khu 

khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 
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4 

Kiểm tra thông tin 

trên thẻ BHYT, 

giấy chuyển viện, 

giấy hẹn tái khám 

- Đối chiếu giấy tờ tùy thân (CMND, 

căn cước, hộ chiếu, thẻ học sinh...) đảm 

bảo đúng người bệnh có tên trong thẻ 

BHYT. 

- Kiểm tra giấy chuyển viện và giấy hẹn 

tại khám đúng ngày hẹn khám lại   

Phòng ID 

5 

Đối chiếu BHYT và 

phần mềm BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm phù hợp (đối 

tượng, mức hưởng, số thẻ, hạn dùng...) 

đảm bảo còn hạn sử dụng. 

Phòng ID 

6 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

7 

Nội dung đi khám Hỏi  thông tin hành chính của bệnh 

nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, các 

triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo 

bệnh nhân  

Phòng ID 

8 
Nhập thông tin trên 

phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

9 

Thủ tục chuyển  

vào phòng khám 

Đóng dấu và bấm phiếu phân phòng 

khám vào sổ khám bệnh. Photo thẻ 

BHYT, CMND 

Phòng ID 

10 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 

 

  



 

13  

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN SẢN ĐẾN  

KHÁM THAI LẦN ĐẦU TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân đến khám thai lần đầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 

4 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

5 Nội dung đi Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: Phòng ID 
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khám Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Tạo cho bệnh nhân 1 mã y tế mới Phòng ID 

7 

Thủ tục chuyển 

người bệnh vào 

phòng khám 

- Đối với bệnh nhân BHYT: Kiểm tra thẻ 

BHYT, CMND. Đóng dấu và bấm phiếu 

phân phòng khám vào sổ khám bệnh. 

Photo thẻ BHYT, CMND 

- Đối với bệnh nhân viện phí: In phiếu 

khám, hướng dẫn qua 1B đóng tiền phiếu 

khám bệnh 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN SẢN ĐẾN KHÁM 

THAI LẦN  THỨ 2 (LẦN TRƯỚC:BỆNH VIỆN KHÁC) TẠI 

PHÒNG ĐĂNG KÝ NHẬN BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân đến khám thai lần 2 (lần trước khám ở bệnh viện 

khác) 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng nhận bệnh (ID). 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 
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4 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

5 

Nội dung đi 

khám 

Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu 

chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Tạo cho bệnh nhân 1 mã y tế mới Phòng ID 

7 

Làm thủ tục 

chuyển người 

bệnh vào phòng 

khám 

- Đối với bệnh nhân BHYT: Kiểm tra thẻ 

BHYT, CMND. Đóng dấu và bấm phiếu 

phân phòng khám vào sổ khám bệnh. 

Photo thẻ BHYT, CMND 

- Đối với bệnh nhân viện phí: In phiếu 

khám, hướng dẫn qua 1B đóng tiền phiếu 

khám bệnh 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn 

người bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN SẢN ĐẾN TÁI KHÁM 

THAI LẦN 2 TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân đến khám thai lần 2 (lần trước khám ở bệnh viện ) 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh  

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT/ 

VssID 

Phòng ID 

4 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 
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5 

Nội dung đi khám Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu 

chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Tạo cho bệnh nhân 1 mã y tế mới Phòng ID 

7 

Làm thủ tục 

chuyển người 

bệnh vào phòng 

khám 

- Đối với bệnh nhân BHYT: Kiểm tra thẻ 

BHYT, CMND. Đóng dấu và bấm phiếu 

phân phòng khám vào sổ khám bệnh. 

Photo thẻ BHYT, CMND 

- Đối với bệnh nhân viện phí: In phiếu 

khám, hướng dẫn qua 1B đóng tiền phiếu 

khám bệnh 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN  

KHÁM HIẾM MUỘN TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân khám hiếm muộn 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt 

khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 

4 Thông báo mức Giải thích quyền lợi, mức hưởng của Phòng ID 
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hưởng BHYT BHYT 

5 

Nội dung đi 

khám 

Hỏi  thông tin hành chính của bệnh 

nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, các 

triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo 

bệnh nhân chi trả viện phí khám Hiếm  

muộn 

Phòng ID 

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

7 

Thủ tục chuyển 

vào phòng 

khám 

In phiếu khám bệnh, hướng dẫn bệnh 

nhân qua ô 1B đóng tiền phiếu khám 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn 

người bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN KHÁM NHI 

TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân khám nhi 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt khám 

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 

4 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

5 Nội dung đi Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: Phòng ID 
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khám Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

7 

Làm thủ tục 

chuyển người 

bệnh vào phòng 

khám 

- Đối với bệnh nhân BHYT: Kiểm tra thẻ 

BHYT, CMND. Đóng dấu và bấm phiếu 

phân phòng khám vào sổ khám bệnh. 

Photo thẻ BHYT, CMND 

- Đối với bệnh nhân viện phí: In phiếu 

khám, hướng dẫn qua 1B đóng tiền phiếu 

khám bệnh 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn 

người bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân khám PHCN 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt 

khám 

Nhân viên 

phòng Công tác 

xã hội 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Có triệu chứng hô hấp:đến khu 

Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 

4 Thông báo mức Giải thích quyền lợi, mức hưởng của Phòng ID 
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hưởng BHYT BHYT 

5 

Nội dung đi 

khám 

Hỏi  thông tin hành chính của bệnh 

nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, các 

triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo 

bệnh nhân  

Phòng ID 

6 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

7 

Làm thủ tục 

chuyển người 

bệnh vào phòng 

khám 

- Đối với bệnh nhân BHYT: Kiểm tra 

thẻ BHYT, CMND. Đóng dấu và bấm 

phiếu phân phòng khám vào sổ khám 

bệnh. Photo thẻ BHYT, CMND 

- Đối với bệnh nhân viện phí: In phiếu 

khám, hướng dẫn qua 1B đóng tiền 

phiếu khám bệnh 

Phòng ID 

8 
Hướng dẫn 

người bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng 

khám 

Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN BHYT  

SAI THÔNG TIN TÊN TRÊN THẺ TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ 

KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân có BHYT sai tên phòng khám đúng theo yêu cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt 

khám  

Phòng CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: khu Khám 

Hô Hấp 

Phòng ID 

3 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 
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4 

Kiểm tra thông 

tin trên thẻ 

BHYT 

Sau khi kiểm tra thẻ BHYT trên cổng 

thông tuyến, đối chiếu với giấy tờ tùy 

thân: CMND, thẻ học sinh, hộ 

chiếu….Phát hiện thẻ BHYT sai tên.  

Nhân viên quầy đăng ký liên hệ phòng 

thường trực BHYT tại bệnh viện: Kiểm 

tra thẻ BHYT.  

Giải quyết khám bệnh ngoại trú 1 lần 

(Trong trường hợp nhập viện phải về 

bảo hiểm xã hội in lại thẻ BHYT mới).  

Hướng dẫn bệnh nhân về cơ quan 

BHXH làm lại thẻ BHYT. 

Phòng ID 

5 

Đối chiếu BHYT 

và phần mềm 

BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm phù hợp (đối 

tượng, mức hưởng, số thẻ, hạn dùng...) 

đảm bảo còn hạn sử dụng. 

Phòng ID 

6 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

7 

Nội dung đi 

khám 

Hỏi  thông tin hành chính của bệnh 

nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, các 

triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo 

bệnh nhân  

Phòng ID 

8 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

9 

Thủ tục chuyển 

vào phòng khám 

Đóng dấu và bấm phiếu phân phòng 

khám vào sổ khám bệnh. Photo thẻ 

BHYT, CMND 

Phòng ID 

10 
Hướng dẫn 

người bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN BHYT  

SAI THÔNG TIN GIỚI TÍNH TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân có BHYT sai thông tin giới tính vào phòng khám 

đúng theo yêu cầu 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân. 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự 

Hướng dẫn ngồi ghế và chờ tới lượt khám  

Phòng 

CTXH 

2 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định 

khu khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người bệnh 

+ Nếu có triệu chứng hô hấp: hướng dẫn 

đến khu Khám Hô Hấp 

Phòng ID 

3 Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT Phòng ID 

4 

Kiểm tra thông tin 

trên thẻ BHYT 

Sau khi kiểm tra thẻ BHYT trên cổng 

thông tuyến, đối chiếu với giấy tờ tùy thân: 

CMND, thẻ học sinh, hộ chiếu….Phát hiện 

Phòng ID 
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thẻ BHYT sai giới tính. 

 Nhân viên quầy đăng ký liên hệ phòng 

thường trực BHYT tại bệnh viện: Kiểm tra 

thẻ BHYT.  

Giải quyết khám bệnh ngoại trú 1 lần         

(Trong trường hợp nhập viện phải về bảo 

hiểm xã hội in lại thẻ BHYT mới).  

Hướng dẫn bệnh nhân về cơ quan BHXH 

làm lại thẻ BHYT. 

5 

Đối chiếu BHYT 

và phần mềm 

BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm phù hợp (đối tượng, 

mức hưởng, số thẻ, hạn dùng...) đảm bảo 

còn hạn sử dụng. 

Phòng ID 

6 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

7 

Nội dung đi khám Hỏi  thông tin hành chính của bệnh nhân: 

Tên, địa chỉ, số điện thoại, các triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo bệnh 

nhân  

Phòng ID 

8 
Nhập thông tin 

trên phần mềm 

Nếu có mã bệnh nhân cũ: lấy lại mã cũ. 

Không có mã cũ: tạo mã y tế mới 

Phòng ID 

9 

Thủ tục chuyển 

vào phòng khám 

Đóng dấu và bấm phiếu phân phòng khám 

vào sổ khám bệnh. Photo thẻ BHYT, 

CMND 

Phòng ID 

10 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng 

CTXH 
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QUY TRÌNH TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN KHI  

PHẦN MỀM CÓ SỰ CỐ TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận bệnh nhân khi phần mềm gặp sự cố 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký khám bệnh ngoại trú 

- Các đơn vị phụ trách đón tiếp và tiếp nhận bệnh nhân 

- Phòng Công nghệ thông tin 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Công tác xã hội (CTXH) 

- Phòng ID nhận bệnh. 

- Các khoa tại phòng khám ngoại trú 

- Phòng công nghệ thông tin (CNTT) 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Công việc Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 
Phát hiện sự cố 

Thông báo sự cố 

Khi phần mềm bị sự cố liên hệ phòng 

CNTT: thông báo sự cố 

Phòng ID 

2 

Lấy số thứ tự Hướng dẫn bệnh nhân bấm số thứ tự. 

Nhân viên giải thích, hướng dẫn bệnh 

nhân ngồi chờ để khắc phục lỗi phần 

mềm.  

Phòng 

CTXH 

3 

Giải quyết sự cố 

phần mềm 

Nếu phần mềm lỗi sự cố trong khoảng 

thời gian lâu thì nhân viên quầy đăng ký 

tiến hành nhập thủ công.  

Phòng ID 
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Ghi lại đầy đủ thông tin của bệnh nhân 

để khi phần mềm hết lỗi thì sẽ nhập 

thông tin bệnh nhân vào hệ thống 

4 

Tiếp nhận bệnh 

nhân, xác định khu 

khám 

+ Chào hỏi bệnh nhân.  

+ Kiểm tra tờ khai báo y tế của người 

bệnh 

+ Có triệu chứng hô hấp: đến khu Khám 

Hô Hấp 

Phòng ID 

5 
Hỏi thẻ BHYT Hỏi bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT / 

VssID 

Phòng ID 

6 

Kiểm tra thông tin 

trên thẻ BHYT 

Đối chiếu giấy tờ tùy thân (CMND, căn 

cước, hộ chiếu, thẻ học sinh...) đảm bảo 

đúng người bệnh có tên trong thẻ 

BHYT. 

Phòng ID 

7 

Đối chiếu BHYT 

và phần mềm 

BHXH 

Xác định thẻ bảo hiểm phù hợp (đối 

tượng, mức hưởng, số thẻ, hạn dùng...) 

đảm bảo còn hạn sử dụng. 

Phòng ID 

8 
Thông báo mức 

hưởng BHYT 

Giải thích quyền lợi, mức hưởng của 

BHYT 

Phòng ID 

9 

Nội dung đi khám Hỏi  thông tin hành chính của bệnh 

nhân: Tên, địa chỉ, số điện thoại, các 

triệu chứng  

Phân chia phòng khám và thông báo 

bệnh nhân  

Phòng ID 

10 

Làm thủ tục 

chuyển người bệnh 

vào phòng khám 

- Đối với bệnh nhân BHYT: Kiểm tra 

thẻ BHYT, CMND. Đóng dấu và bấm 

phiếu phân phòng khám vào sổ khám 

bệnh. Photo thẻ BHYT, CMND 

- Đối với bệnh nhân viện phí: In phiếu 

Phòng ID 
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khám, hướng dẫn qua 1B đóng tiền 

phiếu khám bệnh 

11 
Hướng dẫn người 

bệnh 

Hướng dẫn người bệnh vào phòng khám Phòng 

CTXH 

12 

Nhập thông tin vào 

phần mềm sau khi 

đã khắc phục 

Nhập các thông tin bệnh nhân trong thời 

gian gặp sự cố vào phần mềm 

Phòng ID 
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ  

NỘI TRÚ  ĐÚNG TUYẾN 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân nội trú có BHYT đúng tuyến 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký thẻ BHYT nội trú đúng tuyến 

- Các đơn vị phụ trách bảo quản thẻ và xác định mức hưởng 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Đăng ký bảo hiểm y tế(ĐKBHYT) 

- Phòng tài chính kế toán (TCKT). 

- Các khoa điều trị nội trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Nội dung Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Tiếp nhận hồ 

sơ 

 

Hồ sơ đăng ký BHYT nội trú bệnh nhân đúng 

tuyến gồm:  

 Phiếu đăng ký khám bệnh vào viện 

 Thẻ bảo hiểm y tế 

 Thẻ hình (CMND, CCCD, thẻ học sinh) 

 Giấy chuyển tuyến (bản gốc,bản photo). 

 Giấy hẹn tái khám (bản gốc, bản photo). 

Nhân viên 

khoa phòng 

chuẩn bị 

Phòng 

ĐKBHYT 

kiểm tra 

2 

Kiểm tra hồ 

sơ 

Đối chiếu thẻ bảo hiểm y tế, thẻ hình (CMND, 

CCCD, thẻ học sinh….), giấy chuyển tuyến, 

giấy hẹn tái khám. 

Đối chiếu, kiểm tra: ngày tháng năm sinh, thời 

Phòng 

ĐKBHYT 
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gian vào viện. 

3 

Kiểm tra 

thông tin trên 

cổng giám 

định BHXH 

Quẹt thẻ lên phần mềm của BHXH để kiểm 

tra: 

 Mã thẻ 

 Hạn sử dụng 

 Lịch sử khám chữa bệnh. 

Phòng 

ĐKBHYT 

 

4 

In phiếu đăng 

ký BHYT nội 

trú 

Vào phần mềm: nhập mã y tế, tìm tên bệnh 

nhân có ngày tháng năm sinh trùng khớp với 

thông tin trên phiếu khám bệnh vào viện. 

Kiểm tra thông tin, mã thẻ, hạn dùng của bệnh 

nhân với thông tin trên cổng BHXH 

Không trùng khớp: chỉnh sửa theo thông tin 

trên cổng. 

Phòng 

ĐKBHYT 

 

5 

Kiểm tra, giải 

thích mức 

hưởng và in 

phiếu 

Kiểm tra và giải thích chế độ mức hưởng cho 

bệnh nhân. 

In phiếu đăng ký BHYT nội trú. 

Phòng 

ĐKBHYT 

6 

Kiểm tra và 

đánh giá mức 

hưởng 

Lưu ý mã quyền lợi BHYT của bệnh nhân: 

 Mã 1,2,5.    : hưởng 100% 

 Mã 3           : hưởng 95% 

 Mã 4           : hưởng 80% 

Phòng TCKT 

7 

Đóng dấu và 

giữ thẻ 

Đóng dấu( đúng tuyến): tờ đăng ký BHYT nội 

trú + tờ đăng ký khám bệnh vào viện. 

Trả hồ sơ để bệnh nhân nộp về khoa phòng. 

Giữ thẻ BHYT của bệnh nhân theo thứ tự ABC 

Phòng 

ĐKBHYT 
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ TRÁI TUYẾN 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận thẻ BHYT của bệnh nhân nội trú có BHYT trái tuyến 

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký thẻ BHYT nội trú trái tuyến 

- Các đơn vị phụ trách bảo quản thẻ và xác định mức hưởng 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Đăng ký bảo hiểm y tế (ĐKBHYT) 

- Phòng tài chính kế toán (TCKT). 

- Các khoa điều trị nội trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Nội dung Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

 

Hồ sơ đăng ký BHYT nội trú bệnh nhân đúng 

tuyến gồm:  

 Phiếu đăng ký khám bệnh vào viện 

 Thẻ bảo hiểm y tế 

 Thẻ hình: CMND, CCCD, thẻ học sinh 

 Giấy chuyển tuyến (bản gốc, photo). 

 Giấy hẹn tái khám (bản gốc, photo). 

Nhân viên khoa 

phòng chuẩn bị 

Phòng 

ĐKBHYT 

kiểm tra 

2 

Kiểm tra 

hồ sơ 

Đối chiếu thẻ bảo hiểm y tế, thẻ hình (CMND, 

CCCD, thẻ học sinh….), giấy chuyển tuyến, 

giấy hẹn tái khám. 

Đối chiếu, kiểm tra: ngày tháng năm sinh, thời 

gian vào viện . 

Phòng 

ĐKBHYT 
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3 

Kiểm tra 

thông tin 

trên cổng 

giám định 

BHXH 

Quẹt thẻ lên phần mềm của BHXH để kiểm tra: 

 Mã thẻ 

 Hạn sử dụng 

 Lịch sử khám chữa bệnh. 

Phòng 

ĐKBHYT 

 

4 

In phiếu 

đăng ký 

BHYT nội 

trú 

Vào phần mềm: nhập mã y tế, tìm tên bệnh nhân 

có ngày tháng năm sinh trùng khớp với thông 

tin trên phiếu khám bệnh vào viện. 

Kiểm tra thông tin, mã thẻ, hạn dùng của bệnh 

nhân với thông tin trên cổng BHXH 

Không trùng khớp: chỉnh sửa theo thông tin trên 

cổng. 

Phòng 

ĐKBHYT 

 

5 

Kiểm tra, 

giải thích 

mức hưởng 

và in phiếu 

Kiểm tra và giải thích chế độ mức hưởng cho 

bệnh nhân. 

In phiếu đăng ký BHYT nội trú. 

Phòng 

ĐKBHYT 

6 

Kiểm tra 

và đánh giá 

mức hưởng 

Lưu ý mã quyền lợi BHYT của bệnh nhân: 

 Mã 1,2,5     : hưởng 100% 

 Mã 3           : hưởng 95% 

 Mã 4           : hưởng 80% 

Phòng TCKT 

7 

Đóng dấu 

và giữ thẻ 

Đóng dấu (trái tuyến): tờ đăng ký BHYT nội trú 

+ tờ đăng ký khám bệnh vào viện. 

Trả hồ sơ để bệnh nhân nộp về khoa phòng. 

Giữ thẻ BHYT của bệnh nhân theo thứ tự ABC 

Phòng 

ĐKBHYT 
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ  

CỦA BỆNH NHÂN CÓ THẺ VssID 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tiếp nhận thẻ VssID của bệnh nhân nội trú  

- Đảm bảo chính xác các thông tin của người bệnh 

- Đảm bảo quyền lợi mức hưởng của người bệnh 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký BHYT nội trú bằng VssID 

- Các đơn vị phụ trách bảo quản thẻ và xác định mức hưởng 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Đăng ký bảo hiểm y tế (ĐKBHYT) 

- Phòng tài chính kế toán (TCKT). 

- Các khoa điều trị nội trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Nội dung Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

Tiếp nhận hồ 

sơ 

 

Hồ sơ đăng ký BHYT nội trú bệnh nhân 

gồm:  

 Phiếu đăng ký khám bệnh vào viện 

 Điện thoại có mở app VssID  

 Thẻ hình:CMND, CCCD, thẻ học sinh 

 Giấy chuyển tuyến (bản gốc, photo). 

 Giấy hẹn tái khám (bản gốc,  photo). 

Nhân viên 

khoa phòng 

chuẩn bị 

Phòng 

ĐKBHYT 

kiểm tra 

2 

Kiểm tra hồ sơ Đối chiếu thông tin thẻ VssID, thẻ hình 

(CMND, CCCD, thẻ học sinh….), giấy 

chuyển tuyến, giấy hẹn tái khám. 

Đối chiếu, kiểm tra: ngày tháng năm sinh, 

Phòng 

ĐKBHYT 
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thời gian vào viện. 

3 

Kiểm tra thông 

tin trên cổng 

giám định 

BHXH 

Kiểm tra thông tin trên phần mềm của 

BHXH: 

 Mã thẻ 

 Hạn sử dụng 

 Lịch sử khám chữa bệnh. 

Phòng 

ĐKBHYT 

 

4 

In phiếu đăng 

ký BHYT nội 

trú 

Vào phần mềm: nhập mã y tế, tìm tên bệnh 

nhân có ngày tháng năm sinh trùng khớp với 

thông tin trên phiếu khám bệnh vào viện. 

Kiểm tra thông tin, mã thẻ, hạn dùng của 

bệnh nhân với thông tin trên cổng BHXH 

Không trùng khớp: chỉnh sửa theo thông tin 

trên cổng. 

Phòng 

ĐKBHYT 

 

5 

Kiểm tra, giải 

thích mức 

hưởng và in 

phiếu 

Kiểm tra và giải thích chế độ mức hưởng cho 

bệnh nhân. 

In phiếu đăng ký BHYT nội trú. 

Phòng 

ĐKBHYT 

6 

Kiểm tra và 

đánh giá mức 

hưởng 

Lưu ý mã quyền lợi BHYT của bệnh nhân: 

 Mã 1,2,5     : hưởng 100% 

 Mã 3           : hưởng 95% 

 Mã 4           : hưởng 80% 

Phòng TCKT 

7 

Đóng dấu và 

giữ thẻ 

Đóng dấu (đã đối chiếu): tờ đăng ký BHYT 

nội trú + tờ đăng ký khám bệnh vào viện. 

Trả hồ sơ để bệnh nhân nộp về khoa phòng. 

Phòng 

ĐKBHYT 
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QUY TRÌNH TRẢ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO BỆNH NHÂN 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Trả thẻ BHYT của bệnh nhân nội trú ra viện 

- Đảm bảo chính xác thẻ trả cho bệnh nhân  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Bệnh nhân đăng ký thẻ BHYT nội trú trái tuyến 

- Các đơn vị phụ trách bảo quản thẻ và xác định mức hưởng 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng Đăng ký bảo hiểm y tế (ĐKBHYT) 

- Các khoa điều trị nội trú. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

STT Nội dung Mô tả công việc 
Phân công 

công việc 

1 

In và phát 

giấy ra viện 

 

In giấy ra viện 

Phát giấy ra viện cho bệnh nhân 

Hướng dẫn bệnh nhân đến phòng Đăng ký 

BHYT để nhận lại thẻ 

Nhân viên khoa 

phòng 

2 

Đối chiếu 

thông tin  

Kiểm tra giấy ra viện: mã thẻ, địa chỉ 

Tìm thẻ theo:  tên , địa chỉ, mã thẻ 

Đối chiếu lại thẻ với giấy ra viện 

Phòng 

ĐKBHYT  

3 
Trả thẻ cho 

bệnh nhân 

Đóng dấu “Đã trả thẻ” vào giấy ra viện 

Kiểm tra lại thẻ và trả thẻ cho bệnh nhân 

Phòng 

ĐKBHYT  
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QUY TRÌNH SẮP XẾP HỒ SƠ LƯU TRỮ 

 

I. MỤC ĐÍCH  

- Thống nhất quá trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ 

theo quy định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy định lưu trữ: 

- Hồ sơ bệnh án để tại khoa điều trị cho người bệnh, đến khi người bệnh ra 

viện hoặc xin về hoặc tử vong. Khoa phòng sẽ hoàn tất thủ tục hành chính 

gửi về kho lưu trữ hồ sơ bệnh án của phòng KHTH trong thời gian 24 giờ. 

Tránh để hồ sơ tại khoa quá lâu. 

- Quy định thời gian lưu trữ hồ sơ: 

+ Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú:  lưu trữ ít nhất 10 năm 

+ Hồ sợ bệnh án do tai nạn giao thông, lao động:  lưu trữ ít nhất 15 năm 

+ Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm 

- Sổ lưu trữ hồ sơ sẽ lưu tại kho. 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 

Tiếp nhận HSBA, phim X quang, CT 

Scan, MRI ra viện của khoa lâm sàng 

trong vòng 24h của người bệnh sau khi 

ra viện 

2 
Ghi HS ra viện vào sổ lưu trữ HS tại kho 

lưu trữ 

3 
Kiểm tra đầy đủ các cột trong bì HS theo 

quy chế bệnh viện 

4 Kiểm tra phiếu thanh toán của HSBA 

5 Ký vào mục người nhận HS trong HSBA 

6 

Viết số lưu trữ HSBA dựa vào sổ đăng 

ký của khoa và mã hóa hồ sơ theo loại 

bệnh án: 

+ Bệnh án nhi:mã số C 

+ Bệnh án Ngoại: mã số B 

+ Bệnh án Sản: mã số D 

+ Bệnh án truyền nhiễm: mã số L 

+ Bệnh án Mắt: mã số K 

+ Bệnh án Tai mũi họng: mã số I 

+ Bệnh án Răng hàm mặt: mã số H 

Ví dụ:  

+ BN Lê Thị A thai 38 tuần chuyển dạ: 

số HS 10D/21 

+ BN Nguyễn văn A bệnh tiêu chảy cấp: 

số HS 05C/21 

7 

Sắp xếp HSBA thành từng chồng thứ tự 

từ 125  

Sắp xếp theo ngày để tiện cho việc lấy 

Hs kiểm tra sau này 

8 

Sắp xếp HSBA lên giá đánh dấu số thứ 

tự lưu trữ + năm lưu trữ trên giá HS để 

tránh thất lạc  

9 Phân công cụ thể người giữ HSBA 

10 

Bảo quản HSBA, gọn gàng sạch sẽ, tránh 

ẩm mốc, mối mọt, chuột gián đặc biệt là 

chống cháy nổ 

Tiếp nhận hồ sơ  

Ghi hồ sơ ra viện vào 

sổ lưu trữ 

Kiểm tra đầy đủ các cột 

trong bì HSBA 

Kiểm tra phiếu thanh 

toán của HSBA  

Ký vào mục người nhận 

HS trong HSBA  

Sắp xếp HSBA   

Viết số lưu trữ HSBA   

 

Sắp xếp HSBA lên giá   

ghi STT + năm lưu trữ 

Phân công  

người giữ HSBA 

Bảo quản 

HSBA 
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QUY TRÌNH LẤY HSBA CÓ MÃ SỐ LƯU TRỮ 

 

I. MỤC ĐÍCH  

- Lấy đúng hồ sơ bệnh án theo mã số lưu trữ  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ 

theo quy định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy định lưu trữ: 

- Hồ sơ bệnh án để tại khoa điều trị cho người bệnh, đến khi người bệnh ra 

viện hoặc xin về hoặc tử vong. Khoa phòng sẽ hoàn tất thủ tục hành chính 

gửi về kho lưu trữ hồ sơ bệnh án của phòng KHTH trong thời gian 24 giờ. 

Tránh để hồ sơ tại khoa quá lâu. 

- Quy định thời gian lưu trữ hồ sơ: 

+ Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú:  lưu trữ ít nhất 10 năm 

+ Hồ sợ bệnh án do tai nạn giao thông, lao động:  lưu trữ ít nhất 15 năm 

+ Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm 

- Sổ lưu trữ hồ sơ sẽ lưu tại kho. 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 
Dựa vào thông tin trong sổ mượn HSBA 

của khoa ta lấy hồ sơ theo số lưu trữ hồ sơ 

2 

Kiểm tra hồ sơ 

+ Họ và tên, số hồ sơ , ngày vào viện, 

ngày ra viện, chẩn đoán bệnh so sánh với 

yêu cầu HSBA mượn 

3 
Kiểm tra các cột liệt kê văn kiện trên bì 

HSBA  

4 
Kiểm tra phim đính kèm HSBA: Xquang, 

CT Scan, MRI 

5 
Kiểm tra trong HSBA: phiếu thanh toán, 

các chữ ký của người chịu trách nhiệm  

6 
Kiểm tra tính nguyên vẹn bì đựng HSBA  

Thay bì mới nếu rách 

7 
Sắp xếp hồ sơ theo từng khoa mượn hồ sơ, 

khoa nào mượn thì để riêng khoa đó ra 

8 

Sổ theo dõi mượn HSBA riêng ghi: thông 

tin bệnh nhân,số lưu trữ,ngày vào viện ra 

viện, ngày mượn,họ tên người mượn và 

khoa mượn 

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 01C/21, 

01/01/2021 – 10/01/2021. Ngày mượn: 

15/01/21. Tên người mượn: DD: Linh. 

Khoa: Nhi tiêu hóa 

9 
Giao và cho người mượn kiểm tra và 

người mượn ký nhận 

10 
Nhắc trả HSBA khi thời gian mượn kéo 

dài 

Lấy thông tin  

Kiểm tra số HSBA 

Kiểm tra phiếu      

thanh toán  

Kiểm tra các cột liệt kê 

văn kiện trên bì HSBA 

v

Kiểm tra phim đính kèm 

HSBA  

Sắp xếp HSBA theo từng 

khoa mượn   

Kiểm tra tính nguyên vẹn  

HSBA 

Vào sổ theo dõi 

Giao và ký nhận 

v

Nhắc nhở trả HSBA 
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QUY TRÌNH DỌN HỒ SƠ CHUYỂN KHO 

 

I. MỤC ĐÍCH  

- Thống nhất quy trình chuyển kho, tạo không gian cho kho mới.  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ 

theo quy định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy định lưu trữ: 

- Hồ sơ bệnh án để tại khoa điều trị cho người bệnh, đến khi người bệnh ra 

viện hoặc xin về hoặc tử vong. Khoa phòng sẽ hoàn tất thủ tục hành chính 

gửi về kho lưu trữ hồ sơ bệnh án của phòng KHTH trong thời gian 24 giờ. 

Tránh để hồ sơ tại khoa quá lâu. 

- Quy định thời gian lưu trữ hồ sơ: 

+ Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú:  lưu trữ ít nhất 10 năm 

+ Hồ sợ bệnh án do tai nạn giao thông, lao động:  lưu trữ ít nhất 15 năm 

+ Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm 

- Sổ lưu trữ hồ sơ sẽ lưu tại kho. 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 
Tiếp nhận kho mới, vệ sinh kho hồ sơ 

sạch sẽ 

2 
Sắp xếp kệ, giá đựng hồ sơ gọn gàng, 

phù hợp, có lối đi 

3 
Chuyển tất cả HSBA của năm cần 

chuyển xuống khỏi giá đựng hồ sơ 

4 

Vệ sinh hồ sơ bệnh án sạch sẽ 

Trong quá trình vận chuyển hồ sơ, hồ 

sơ rách bìa hoặc đứt dây: thay mới 

5 

Dùng xe đẩy để chuyển hồ sơ xuống 

kho mới theo đúng số lượng hồ sơ cần 

chuyển 

6 

Sắp xếp hồ sơ thành từng hàng: 

+ Theo số thứ tự lưu trữ trong hồ sơ 

+ Theo hình zic zắc 

7 

Chuyển phim Xquang, CT Scan, MRI 

theo hồ sơ 

Chuyển sổ lưu trữ đi kèm 

8 

Đánh dấu từng kệ đựng hồ sơ: 

+ Theo số lưu trữ 

+ Theo năm 

9 
Vệ sinh kho cũ sạch sẽ, để tiếp nhận 

HSBA mới 

10 

Bảo quản HSBA mới chuyển kho: 

+ Gọn gàng sạch sẽ 

+ Tránh ẩm mốc, mối mọt, chuột gián 

+ Đặc biệt: chống cháy nổ 

Tiếp nhận kho  

Sắp xếp kệ, giá 

Chuyển hồ sơ kho cũ 

Vệ sinh HSBA sạch sẽ  

Chuyển hồ sơ kho mới  

Chuyển phim +        

sổ lưu trữ 

Sắp xếp HSBA lên kệ 

 

Đánh dấu từng kệ 

Vệ sinh kho cũ sạch sẽ 

Bảo quản HSBA kho mới 
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QUY TRÌNH QUẢN LÝ HỒ SƠ TRONG KHO 

 

I. MỤC ĐÍCH  

- Thống nhất quá trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ 

theo quy định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy định lưu trữ: 

- Hồ sơ bệnh án để tại khoa điều trị cho người bệnh, đến khi người bệnh ra 

viện hoặc xin về hoặc tử vong. Khoa phòng sẽ hoàn tất thủ tục hành chính 

gửi về kho lưu trữ hồ sơ bệnh án của phòng KHTH trong thời gian 24 giờ. 

Tránh để hồ sơ tại khoa quá lâu. 

- Quy định thời gian lưu trữ hồ sơ: 

+ Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú:  lưu trữ ít nhất 10 năm 

+ Hồ sợ bệnh án do tai nạn giao thông, lao động:  lưu trữ ít nhất 15 năm 

+ Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm 

- Sổ lưu trữ hồ sơ sẽ lưu tại kho. 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 
HSBA tại kho được sắp xếp theo khối 

Nhi/Sản khác nhau theo từng năm 

2 

Sắp xếp HSBA: 

+ Theo số lưu trữ 

+ Theo khối Nhi/Sản 

+ Theo các khoa 

3 

Sắp xếp 25 HSBA theo chiều xuôi ngược 

thành từng chồng 

Buộc dây cố định: tránh ngã đổ, rách nát 

4 

HSBA được xếp lên kệ giá hình zic zắc 

Bảo quản HSBA: chống ẩm, mốc, mối, 

gián, chuột….đặc biệt là chống cháy nổ 

5 

Giữa các kệ giá để hồ sơ: 

+ Có khoảng cách thuận tiện 

+ Dễ đi lại 

+ Dễ sắp xếp và lấy hồ sơ 

+ Dễ vệ sinh 

6 

Không để hồ sơ gần bờ tường 

Tránh ẩm mốc, không thuận tiện cho việc 

lấy hồ sơ 

7 

Trên giá để HSBA có đánh dấu số thứ tự 

lưu trữ hồ sơ 

+ Theo khối Nhi/Sản 

+Theo từng năm 

Ví dụ: Kệ 1: bắt đầu từ số 01C/21-

5.000C/21 (Nhi) 

8 

Phân công và giao trách nhiệm quản lý sổ 

lưu trữ và HSBA tại kho cho mỗi nhân 

viên lưu trữ 

9 

Trong kho hồ sơ: 

+ Không hút thuốc 

+ Sử dụng điện an toàn để phòng chống 

cháy nổ 

10 

Thường xuyên kiểm tra 

Lau chùi sàn nhà trong kho 

Vệ sinh hồ sơ trong kho sạch sẽ 

Sắp xếp hồ sơ theo khối  

Phân loại HSBA    

theo khối 

Xếp hồ sơ            

thành từng chồng 

Xếp HSBA lên kệ  

Sắp xếp kệ khoa học  

Đánh dấu số thứ tự 

  Biện pháp bảo quản 

 

Quản lý sổ lưu trữ 

Phòng chống cháy nổ 

Kiểm tra chung 
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QUY TRÌNH LẤY HỒ SƠ  

LÀM ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

I. MỤC ĐÍCH  

- Thống nhất quy trình lấy hồ sơ làm đề tài nghiên cứu khoa học  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ 

theo quy định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy định lưu trữ: 

- Hồ sơ bệnh án để tại khoa điều trị cho người bệnh, đến khi người bệnh ra 

viện hoặc xin về hoặc tử vong. Khoa phòng sẽ hoàn tất thủ tục hành chính 

gửi về kho lưu trữ hồ sơ bệnh án của phòng KHTH trong thời gian 24 giờ. 

Tránh để hồ sơ tại khoa quá lâu. 

- Quy định thời gian lưu trữ hồ sơ: 

+ Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú:  lưu trữ ít nhất 10 năm 

+ Hồ sợ bệnh án do tai nạn giao thông, lao động:  lưu trữ ít nhất 15 năm 

+ Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm 

- Sổ lưu trữ hồ sơ sẽ lưu tại kho. 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 

Phòng lưu trữ tiếp nhận đơn mượn HSBA 

để làm đề tài nghiên cứu khoa học 

Thông tin đơn: mục đích mượn, số HSBA, 

thời gian mượn, chữ ký duyệt của Ban 

Giám Đốc và phòng KHTH  

2 

Kiểm tra: danh sách mượn HSBA, số lưu 

trữ hồ sơ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và 

được sắp xếp theo năm 

3 

Tìm kiếm và lấy hồ sơ theo số lưu trữ 

trong danh sách  

Kiểm tra lại hồ sơ trước khi mang ra khỏi 

kho lưu trữ 

4 

Dùng sổ theo dõi lưu trữ: ghi thông tin 

người đến mượn hồ sơ bệnh án và lưu trữ 

các giấy tờ kèm theo 

5 

Nhắc nhở người mượn hồ sơ có trách 

nhiệm: bảo quản hồ sơ cẩn thận, tránh 

rách nát, mất mát, thất lạc hồ sơ. 

7 
Lưu danh sách HSBA  đã mượn 

8 

Nhân viên phòng lưu trữ và người mượn 

hồ sơ có trách nhiệm:  ký nhận, giao nhận 

hồ sơ rõ ràng trong sổ mượn  

9 
Người mượn HSBA có trách nhiệm trả hồ 

sơ đúng thời gian 

10 

Khi giám định viên BHYT cần kiểm tra 

HSBA có trong danh sách mượn: phòng 

lưu trữ thông báo người mượn để  kịp thời 

hoàn trả hồ sơ về phòng lưu trữ 

Tiếp nhận đơn      

mượn HSBA 

Nhận danh sách mượn 

Kiểm tra đơn và    

danh sách 

Tìm kiếm và             

lấy HSBA 

Vào sổ theo dõi lưu trữ  

Lưu danh sách HSBA 

Nhắc nhở trách nhiệm  

người mượn 

Giao và ký nhận 

Nhắc nhở thời gian trả 

HSBA 

Hoàn trả HSBA khi cần 
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QUY TRÌNH SẮP XẾP  HỒ SƠ TỬ VONG 

 

I. MỤC ĐÍCH  

- Thống nhất quá trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án tử vong từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ theo quy 

định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Quy định lưu trữ: 

- Hồ sơ bệnh án để tại khoa điều trị cho người bệnh, đến khi người bệnh ra 

viện hoặc xin về hoặc tử vong. Khoa phòng sẽ hoàn tất thủ tục hành chính 

gửi về kho lưu trữ hồ sơ bệnh án của phòng KHTH trong thời gian 24 giờ. 

Tránh để hồ sơ tại khoa quá lâu. 

- Quy định thời gian lưu trữ hồ sơ: 

+ Hồ sơ bệnh án người bệnh tử vong lưu trữ ít nhất 30 năm 

- Sổ lưu trữ hồ sơ sẽ lưu tại kho. 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 

Tiếp nhận HSBA tử vong ra viện của 

khoa trong 24 giờ từ vong của người 

bệnh  

2 
Ghi HSBA tử vong vào sổ lưu trữ hồ sơ 

tại kho lưu trữ 

3 
Kiểm tra đầy đủ các cột trong bì HSBA 

theo quy chế bệnh viện 

4 Kiểm tra phiếu thanh toán của HSBA 

5 
Ký vào mục người nhận hồ sơ trong 

HSBA 

6 

Viết số lưu trữ HSBA dựa vào sổ đăng 

ký của khoa và mã hóa hồ sơ 

Ví dụ: Nguyễn Văn A: 5 tuổi, thì số hs 

sẽ là 02C/21.  

Xếp hồ sơ vào bì HSBA màu hồng đối 

với hồ sơ tử vong 

7 

Sắp xếp hồ sơ thành từng chồng 

+ Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn 125  

+ Sắp xếp theo ngày để dễ lấy HSBA 

kiểm tra 

8 

Sắp xếp hồ sơ lên kệ tủ có khóa 

Đánh dấu số thứ tự lưu trữ và năm lưu 

trữ trên kệ hồ sơ 

9 

Hồ sơ được lưu riêng trên kệ tủ có khóa 

cẩn thận 

Phân công và giao trách nhiệm cho 

người giữ hồ sơ 

10 

Bảo quản hồ sơ tử vong: 

+ Gọn gàng sạch sẽ 

+ Tránh ẩm mốc, mối mọt, chuột gián  

+ Đặc biệt là chống cháy nổ, mất mát 

Tiếp nhận hồ sơ  

Ghi hồ sơ tử vong     

vào sổ lưu trữ 

Kiểm tra đầy đủ các cột 

trong bì hồ sơ 

Kiểm tra phiếu thanh 

toán của HSBA  

Ký vào mục người nhận 

hồ sơ trong HSBA  

Viết số lưu trữ HSBA   

Sắp xếp hồ sơ  

Đánh dấu +  

xếp vào tủ có khóa 

Phân công + giao trách 

nhiệm người giữ hồ sơ 
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QUY TRÌNH SẮP XẾP HỒ SƠ KHI CÓ BÃO 

I. MỤC ĐÍCH  

- Thống nhất quá trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ bệnh án  

- Đảm bảo quy định về luật lưu trữ  

- Đảm bảo đúng đúng phương pháp lưu trữ nhằm giữ gìn, bảo quản tốt hồ 

sơ bệnh án. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hồ sơ bệnh án khi cần 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hồ sơ bệnh án nội trú, ngoại trú từ các khoa chuyển về phòng kho lưu trữ 

theo quy định 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 
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STT Diễn giải các bước công việc 

1 Tập trung nhân viên đến kho lưu trữ 

2 
Báo cáo lãnh đạo về tình hình kho chứa hồ 

sơ 

3 

Phối hợp với nhân viên phòng hành chính 

kiểm tra ống thoát nước trên tầng, chỗ nguy 

cơ dột. 

4 Chèn chống cửa ngõ ra vào nơi có nguy cơ 

5 
Sắp xếp đưa tất cả hồ sơ lên kệ cao, đề 

phòng thấm ướt 

6 
Tổng dọn vệ sinh xung quanh các khu vực 

kho 

7 
Buộc chặt các hồ sơ cho chắc chắn thành 

từng chồng đưa lên kệ 

8 

Khắc phục hậu quả sau bão.Nếu bão gây ảnh 

hưởng đến hư hại hồ sơ. Ví dụ: nước tràn 

vào ướt hồ sơ thì phải đem phơi ngay.  

Dọn dẹp sạch sẽ. 

Báo cáo hư hỏng về phòng KHTH và Hành 

chính quản trị để sớm sửa chữa 

Tập trung nhân viên 

đến kho lưu trữ 

Phối hợp  

Phòng chống  

Biện pháp  

Báo cáo tình hình 

Vệ sinh 

Sắp xếp 

Khắc phục 

hậu quả 
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QUY TRÌNH KIỂM TRA HỒ SƠ BỆNH ÁN  

ĐƠN VỊ ĐIỀU TRỊ HỒI SỨC TÍCH CỰC 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Hạn chế các sai sót khi làm hồ sơ bệnh án và xuất toán bảo hiểm y tế  

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Hồ sơ bệnh án 

- Phần mềm FPT  

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên Tổ chống thất thoát 

- Nhân viên khoa phòng 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

STT Công việc Mô tả chi tiết 

1 Tìm HSBA  Đến khoa phòng mượn hồ sơ bệnh án 

2 

Tiếp nhận HSBA + Kiểm tra hình thức biểu mẫu và bảo quản hồ sơ: 

đúng biểu mẫu, nguyên vẹn, sạch sẽ, không tẩy 

xóa, cắt dán  

+ Kiểm tra thông tin hành chính và thông tin 

BHYT + mức hưởng  

3 

Kiểm tra thông tin 

Chẩn đoán của Bác 

sĩ  

+ Lý do vào viện. 

+ Quá trình bệnh lý 

+ Tiền sử bệnh 

+  Chẩn đoán khi vào khoa điều trị 

+ Bệnh án được lập sau khi vào viện: 

 Trong vòng 36 giờ  

 Người bệnh cấp cứu: trong vòng 24 giờ  

4 

Kiểm tra ngày 

giường  

Cận lâm sàng 

+ Tờ chỉ định/Phiếu cận lâm sàng: đầy đủ các chữ 

ký của Bác sĩ/Trưởng khoa  

+ Ngày giường: Bệnh nhân có thở máy: áp ngày 
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giường HSTC 

Bệnh nhân thở oxy:  áp ngày giường HSCC.  

+ Cận lâm sàng: Đúng với chẩn đoán mã bệnh 

kèm ICD 10, đúng số lượng giữa bảng kê chi phí 

điều trị nội trú so với hồ sơ bệnh án. Y lệnh so với 

các quy định của BHYT. 

+ Phiếu truyền máu: kiểm tra số lượng bọc máu + 

các xét nghiệm liên quan. 

5 

Kiểm tra  

Phẫu thuật/Thủ thuật  

+ Biên bản hội chẩn trước phẫu thuật 

+ Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật 

và gây mê hồi sức 

+ Phiếu theo dõi truyền dịch 

+ Phiếu khám tiền mê 

+ Phiếu chuẩn bị người bệnh trước khi chuyển mổ 

của Điều dưỡng 

+ Bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

+ Phiếu gây mê hồi sức 

+ Phiếu phẫu thuật/thủ thuật + bảng vẽ lược đồ 

phẫu thuật 

+ Hồ sơ phẫu thuật: kiểm tra tên, giá với danh mục 

Thông tư 13/BYT/2019.  

+ Kiểm tra mức hưởng.  

+ Trường hợp có 2 phẫu thuật thực hiện cùng lúc: 

PT thứ 2 thanh toán 50%  

+ Đối chiếu số lượng thuốc, dịch truyền, vật tư y tế 

so với bảng kê chi phí điều trị nội trú. 

6 

Kiểm tra  

Phiếu chăm sóc điều 

dưỡng  

+ Phiếu chăm sóc 

+ Phiếu theo dõi chỉ số sinh tồn 

+ Phiếu công khai thuốc (công khai dịch vụ khám 
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chữa bệnh nội trú)  

+ Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc, 

thực hiện y lệnh của Bác sĩ 

+ Kiểm tra nội dung trong Bảng theo dõi bệnh 

nhân tại khoa hồi sức cấp cứu, phiếu theo dõi chức 

năng sống: 

- Mạch, nhiệt, huyết áp, thở máy, theo dõi ghi chú 

của điều dưỡng. 

- Y lệnh thuốc của bác sĩ điều trị trong bảng theo 

dõi bệnh nhân 

+ Kiểm tra phiếu chăm sóc của điều dưỡng: phải 

đầy đủ mô tả chăm sóc bệnh nhân 

* Nếu bệnh nhân có lọc máu liên tục hoặc chạy 

thận nhân tạo thì kiểm tra phiếu theo dõi lọc máu 

của điều dưỡng, phiếu theo dõi chạy thận. 

7 

Kiểm tra  

Tờ điều trị của Bác sĩ  

+ Diễn biến bệnh hằng ngày  

+ Chỉ định các loại thở máy xâm lấn, thở CPAP, 

thở oxy trên hồ sơ 

+ Chỉ định xét nghiệm phải ghi bệnh kèm ICD 10 

liên quan 

+ Y lệnh về thủ thuật/phẫu thuật trong hồ sơ, thay 

băng vết thương (nếu có) 

+ Chỉ định thuốc: ghi tên thuốc kèm theo nồng độ, 

liều dùng, số lần liều dùng/ 1 ngày, thời gian dùng 

thuốc 

+ Chỉ định chế độ chăm sóc, chế độ ăn hàng ngày  

8 
Tổng và sơ kết hồ sơ 

bệnh án   

+ Sơ kết bệnh án sau 15 ngày điều trị  

+ Các chữ ký của bác sĩ  

9 Đối chiếu hồ sơ bệnh + Thông tin cập nhật đúng và đủ theo ICD 10 khi 
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án và phần mềm FPT  chẩn đoán 

+ Thông tin cập nhật đúng và đủ theo ICD 10 khi 

có kết luận ra viện 

+ Đối chiếu, so sánh giữa Bảng kê chi phí điều trị 

nội trú so với hồ sơ: số lượng ngày giường, xét 

nghiệm, thủ thuật, phẫu thuật, thuốc, vật tư tiêu 

hao. 

+ Ghi lỗi sai, đính trên hồ sơ bệnh án.  

+ Liên hệ khoa/ phòng: lấy HSBA +  chỉnh sửa  
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QUY TRÌNH KIỂM TRA HỒ SƠ BỆNH ÁN CÓ PHẪU THUẬT 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Hạn chế các sai sót khi làm hồ sơ bệnh án và xuất toán bảo hiểm y tế  

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Hồ sơ bệnh án 

- Phần mềm FPT  

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên Tổ chống thất thoát 

- Nhân viên khoa phòng 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

STT Công việc Mô tả chi tiết 

1 Tìm HSBA  Đến khoa phòng mượn HSBA 

2 

Tiếp nhận HSBA  + Kiểm tra hình thức biểu mẫu và bảo quản hồ sơ: đúng 

biểu mẫu, nguyên vẹn, sạch sẽ, không tẩy xóa, cắt dán  

+ Kiểm tra thông tin hành chính và thông tin BHYT và 

mức hưởng  

3 

Kiểm tra phần 

khám bệnh 

Chẩn đoán bệnh  

+ Lý do vào viện. 

+ Quá trình bệnh lý 

+ Tiền sử bệnh 

+  Chẩn đoán khi vào khoa điều trị 

+ Bệnh án được lập sau khi vào viện: 

 Trong vòng 36 giờ  

 Người bệnh cấp cứu: trong vòng 24 giờ 

4 

Kiểm tra  

Cận lâm sàng  

+ Xét nghiệm đúng với chẩn đoán mã bệnh kèm ICD 10 

+ Tờ chỉ định/Phiếu kết quả: đủ chữ ký của Bác 

sĩ/Trưởng khoa  

+ Ngày giường:  

 Bệnh nhân phẫu thuật: áp giường hậu phẫu 



 

58  

 Bệnh nhân phẫu thuật sau 10 ngày: giường nội 

khoa 

 Bệnh nhân làm thủ thuật: áp giường nội khoa. 

+ Xét nghiệm: Đúng với chẩn đoán mã bệnh kèm ICD 

10, đúng số lượng giữa bảng kê chi phí điều trị nội trú 

so với hồ sơ bệnh án, y lệnh phù hợp với chẩn đoán và 

quy định của BHYT. 

+ Phiếu truyền máu: số lượng bọc máu + các xét 

nghiệm liên quan.  

5 

Kiểm tra  

Phẫu thuật/ 

Thủ thuật  

+ Biên bản hội chẩn 

+ Giấy cam đoan chấp nhận PT, TT và gây mê hồi sức 

+ Phiếu theo dõi truyền dịch 

+ Phiếu khám tiền mê 

+ Phiếu chuẩn bị người bệnh trước khi chuyển mổ  

+ Bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

+ Phiếu gây mê hồi sức 

+ Phiếu phẫu thuật/thủ thuật +  vẽ lược đồ phẫu thuật 

+ Hồ sơ phẫu thuật: kiểm tra tên, giá với danh mục 

Thông tư 13/BYT/2019.  

+ Kiểm tra mức hưởng.  

+ Trường hợp 2 phẫu thuật thực hiện cùng lúc: PT thứ 2 

thanh toán 50%  

+ Đối chiếu số lượng thuốc, dịch truyền, vật tư y tế so 

với bảng kê chi phí điều trị nội trú. 

6 

Kiểm tra Phiếu 

chăm sóc điều 

dưỡng  

+ Phiếu chăm sóc 

+ Phiếu theo dõi chỉ số sinh tồn 

+ Phiếu công khai thuốc (công khai dịch vụ khám chữa 

bệnh nội trú)  

+ Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch chăm sóc, thực hiện 
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y lệnh Bác sĩ 

+ Phiếu chăm sóc của điều dưỡng: đầy đủ mô tả chăm 

sóc bệnh nhân 

7 

Kiểm tra  

Tờ điều trị của 

Bác sĩ  

+ Diễn biến bệnh hằng ngày  

+ Chỉ định xét nghiệm phải ghi bệnh kèm theo mã ICD 

10 liên quan, y lệnh về thủ thuật/phẫu thuật trong hồ sơ. 

+ Chỉ định thuốc: tên thuốc kèm theo nồng độ, liều 

dùng, số lần liều dùng/ 1 ngày, thời gian dùng thuốc 

phù hợp thông tin kê toa và quy định của BHYT. 

+ Chỉ định thay băng vết thương: mô tả trình trạng vết 

mổ, kích thước  

+ Chỉ định chế độ chăm sóc, chế độ ăn hàng ngày  

9 
Tổng và sơ kết 

hồ sơ bệnh án   

+ Sơ kết bệnh án sau 15 ngày điều trị  

+ Các chữ ký của bác sĩ  

10 

Đối chiếu hồ sơ 

bệnh án và phần 

mềm FPT  

+ Thông tin cập nhật đúng và đủ  ICD 10  chẩn đoán 

+ Thông tin cập nhật đúng và đủ theo ICD 10 khi có kết 

luận ra viện 

+ Đối chiếu, so sánh giữa Bảng kê chi phí điều trị nội 

trú so với hồ sơ: số lượng ngày giường, xét nghiệm, thủ 

thuật, phẫu thuật, thuốc, vật tư tiêu hao. 

+ Ghi lỗi sai, đính trên hồ sơ bệnh án.  

+ Liên hệ khoa/ phòng: lấy HSBA +  chỉnh sửa 
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QUY TRÌNH CHỈNH SỬA HỒ SƠ CÓ LỖI XUẤT TOÁN 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Hạn chế hồ sơ bị xuất toán 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Hồ sơ bệnh án 

- Phần mềm FPT  

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên Tổ chống thất thoát 

- Phòng Công nghệ thông tin 

- Các khoa/ phòng có liên quan 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

* Đối với hồ sơ nội trú 

STT Công việc Mô tả chi tiết 

1 Tìm hồ sơ bệnh án  Đến khoa phòng mượn hồ sơ bệnh án 

2 Tiếp nhận HSBA  Kiểm tra thông tin BHYT, thông tin mức hưởng 

3 

Đối chiếu 

Kiểm tra lỗi bị 

xuất toán  

 

Kiểm tra các lỗi thường gặp 

+ Sai Phẫu thuật/ thủ thuật: đối chiếu theo Thông tư 

30/2018/TT-BYT: Nội dung PT/TT không phù hợp với 

tên được thanh toán, hoặc không phù hợp mã theo danh 

mục tương đương, tỉ lệ thanh toán phẫu thuật thứ 2, thủ 

thuật không được BHYT thanh toán. 

+ Sai Xét nghiệm:  đối chiếu bệnh kèm theo ICD-10 

không phù hợp với chỉ định. Xét nghiệm: BHYT thanh 

toán/ viện phí. 

+ Sai Thuốc: đối chiếu không phù hợp Công văn 175/ 

Trung tâm giám định BHYT. 

+ Sai ngày giường: Đối chiếu với ngày giường thực tế 

(= “Ngày ra – ngày vào”). Hoặc (= “Ngày ra – ngày vào 
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+1” đối với các trường hợp tử vong, chuyển viện, nặng 

xin về) 

+ Sai Vật tư y tế: Đối chiếu với hồ sơ thực tế không hợp 

lý, không đúng quy định BHYT thanh toán. 

4 

Sửa hồ sơ bị xuất 

toán 

+ Sau khi tìm được lỗi, liên hệ cá nhân làm sai để điều 

chỉnh lại. 

+ Liên hệ CNTT để đẩy lên cổng BHYT  

 

* Đối với hồ sơ ngoại trú:  

STT Công việc Mô tả chi tiết 

1 Tìm hồ sơ bệnh án  Đến khoa phòng mượn hồ sơ bệnh án 

2 Tiếp nhận HSBA  Kiểm tra thông tin BHYT, thông tin mức hưởng 

3 Đối chiếu, kiểm tra 

lỗi bị xuất toán 

So sánh: cổng giám 

định BHYT và 

Cổng XML Bệnh 

viện đưa lên  

 

Kiểm tra các lỗi thường gặp: 

+ Sai giới tính: Nam/Nữ 

+ Sai nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu  

+ Sai ngày giường tại Cấp Cứu:  Bệnh nhân nằm ≤ 4 

giờ: không áp ngày giường 

+ Sai tiền công khám: thanh toán đúng: khám 1 chuyên 

khoa/ngày: 100% tiền công khám 38.700đ. Khám 

chuyên khoa thứ 2 trở lên: 30% tiền công khám.  

4 Cách sửa hồ sơ bị 

xuất toán 

+ Sau khi tìm được lỗi: liên hệ cá nhân làm sai để 

chỉnh sửa 

+ Liên hệ CNTT để đẩy lên cổng BHYT 
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QUY TRÌNH GIẢI TRÌNH HỒ SƠ CÓ LỖI XUẤT TOÁN BHYT 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Hạn chế hồ sơ bị xuất toán  

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Hồ sơ bệnh án 

- Phần mềm FPT 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên Tổ chống thất thoát 

- Phòng Công nghệ thông tin 

- Các khoa/ phòng có liên quan 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH  

STT Công việc Mô tả chi tiết 

1 Tìm hồ sơ bệnh án  Đến khoa phòng mượn hồ sơ bệnh án 

2 Tiếp nhận HSBA   Kiểm tra thông tin BHYT và mức hưởng 

3 Đối chiếu, kiểm tra 

lỗi bị xuất toán 

được áp dụng bảo 

hiểm cho những 

trường hợp nào 

 

Các lỗi thường gặp 

+ Sai Phẫu thuật/ thủ thuật: đối chiếu theo Thông tư 

30/2018/TT-BYT: Nội dung PT/TT không phù hợp 

tên được thanh toán, không phù hợp mã theo danh 

mục tương đương không, tỉ lệ thanh toán phẫu thuật 

thứ 2, thủ thuật không được BHYT thanh toán. 

+ Sai Xét nghiệm:  đối chiếu bệnh kèm theo ICD-10 

không phù hợp với chỉ định. Xét nghiệm: BHYT thanh 

toán/ viện phí. 

+ Sai Thuốc: đối chiếu không phù hợp Công văn 175/ 

Trung tâm giám định BHYT. 

+ Sai ngày giường: Đối chiếu với ngày giường thực tế 

(= “Ngày ra – ngày vào”) . Hoặc (= “Ngày ra – ngày 

vào +1” đối với các trường hợp tử vong, chuyển viện, 
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nặng xin về) 

+ Sai Vật tư y tế: Đối chiếu với hồ sơ thực tế không 

hợp lý, không đúng quy định BHYT thanh toán. 

4 Cách giải trình hồ 

sơ bị xuất toán 

+ Hồ sơ đúng: Chụp hình dẫn chứng trong FPT, gửi 

kèm file giải trình từng trường hợp gửi BHYT 

+ Hồ sơ sai không thể chỉnh sửa: Chấp nhận xuất toán. 

Nhắc nhở Các khoa phòng chú ý và tổ chống thất thoát 

kiểm tra những HSBA tiếp theo 
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QUY TRÌNH LƯU CÔNG VĂN ĐẾN/ĐI 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Lưu trữ công văn đến/đi để làm tài liệu  

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Công văn đến/đi tại phòng KHTH 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng KHTH 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH  

Nội dung quy trình Mô tả 

 

 

- Công văn đi 

- Công văn đến 

 Phân theo nội dung:  

- Chuyên môn. 

- Bảo hiểm y tế, danh mục kỹ thuật. 

- Báo cáo tổng hợp – Kế hoạch. 

- Công văn chống dịch. 

- Công văn đi khác của phòng KHTH 

- Công văn đến khác (Bệnh viện, các Sở Ban 

ngành…) 

* Lưu ý: Mỗi nội dung có 2 loại: công văn đến và 

công văn đi. 

 - Lấy số thứ tự công văn đã được phân loại. 

- Lưu vào sổ theo công văn đến, công văn đi. 

 

 - Bấm lỗ và lưu theo từng nội dung như trên. 

 

  

Hoàn thành 

Nhận công văn 

Phân loại công văn 

Lưu công văn 
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QUY TRÌNH TRÍCH SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Trích sao hồ sơ bệnh án đúng quy định 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Công văn đến/đi tại phòng KHTH 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng KHTH 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách nhiệm Nội dung quy trình Mô tả biểu mẫu 

  

Quy trình trích sao HSBA 

 

 

Bệnh nhân  

Đơn xin trích sao 

Và chứng minh nhân dân 

 

- Mẫu đơn 

- Photo giấy CMND của người nhà 

để lưu 

Nhân viên 

KHTH 

 

Duyệt BLĐ  

phòng KHTH 

 

- Đơn xin trích sao HSBA phải 

được BLĐ phòng KHTH phê duyệt 

trước khi thực hiện các bước tiếp 

theo 

Nhân viên 

KHTH 

 

 Ghi giấy hẹn 

 

- Mẫu giấy hẹn 

- Thời gian hẹn: 1 tuần 

Nhân viên lưu 

trữ hồ sơ 

 

Tìm HSBA 

 

- Tìm hồ sơ bệnh án theo thông tin 

cung cấp 

Nhân viên 

KHTH 

 

Làm bản tóm tắt HSBA 

- Mẫu trích sao hồ sơ bệnh án 
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Nhân viên 

KHTH 

 

              Duyệt BLĐ KHTH  

 

 

- Chuyển mẫu trích sao hồ sơ bệnh 

án  đến BLĐ phòng KHTH phê 

duyệt nội dung. 

Nhân viên 

KHTH 

 

Ký lãnh đạo 

 

 

- Trình ký lãnh đạo 

- Photo thành 02 bản 

Nhân viên văn 

thư 

 

Đóng dấu tại văn thư 

 

 

Nhân viên 

KHTH 

 

Gửi cho bệnh nhân 

 

- Đưa cho người xin trích sao theo 

lịch hẹn. 

- Lưu lại 01 bản 

 

 

 

  



 

67  

Mẫu 1: Đơn xin trích sao hồ sơ bệnh án 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN TRÍCH SAO BỆNH ÁN 

  

Kính gửi:.......................................................................................................  

 

Tôi tên là:  ....................................................................................................  

Sinh ngày:  ....................................................................................................  

Địa chỉ:  ........................................................................................................  

Số CMND:………………………….. Nơi cấp:  ..........................................  

Người nhà của bệnh nhân tên:  .....................................................................  

Sinh ngày:  ....................................................................................................  

Thời gian nằm viện từ ngày.........................đến ngày  .................................  

Chẩn đoán:  ...................................................................................................  

Lý do trích sao:  ............................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

Nay tôi viết đơn này kính trình lên lãnh đạo địa phương xác nhận để được 

trích sao hồ sơ bệnh án. 

 Rất mong được sự quan tâm của quý cấp./. 

  

      …….., Ngày…… tháng….. năm 20…. 

            NGƯỜI LÀM ĐƠN 
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Mẫu 2: Mẫu giấy hẹn 

   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NĂNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

GIẤY HẸN 

Vào lúc…….giờ….. ngày...../....../........ 

Phòng Kế hoạch tổng hợp đã tiếp nhận đơn của ông/bà:  ..............................  

Địa chỉ:  ..........................................................................................................  

Điện thoại:  .....................................................................................................  

Về việc:  ..........................................................................................................  

Hẹn ông/bà vào lúc…….. giờ……..ngày......./......../.............. 

Đến nhận kết quả tại Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

Khi nhận kết quả cần có giấy hẹn này và kèm theo:  .....................................  

 Xin cảm ơn! 

 

      Đà Nẵng, ngày….tháng…. năm 20... 

                      NGƯỜI VIẾT GIẤY 
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Mẫu 3: Mẫu trích sao hồ sơ bệnh án 

Mẫu 2: Mẫu giấy hẹn 

   SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NĂNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT BỆNH ÁN 

 

1.Họ tên người bệnh: ………………….................................................................. 

2.Sinh ngày:  ...........................................................................................................  

3.Giới:……………………………. Dân tộc: .........................................................  

4. Mã thẻ BHYT:  ...................................................................................................  

5. Nghề nghiệp:  ......................................................................................................  

6. Địa chỉ:  ..............................................................................................................  

7. Vào viện ngày:………………......  Ra viện ngày  ..............................................  

8. Chẩn đoán lúc vào viện:  ....................................................................................  

9. Chẩn đoán lúc ra viện:  .......................................................................................  

8. Tóm tắt bệnh án: 

a. Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng:  ..........................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

b. Tóm tắt kết quả cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán:  ..........................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

c. Phương pháp điều trị:  .........................................................................................  

d. Tình trạng người bệnh ra viện:  ..........................................................................  

                                                           Đà Nẵng, ngày … tháng …. năm 20… 

                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
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QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT CHUYÊN MÔN TẠI 

BỆNH VIỆN 

 

I. MỤC ĐÍCH 

-  Quy định thống nhất quy trình kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn  

-  Kiểm tra việc thực hiện bao gồm:  quy trình kỹ thuật (QTKT), quy trình 

chăm sóc, phác đồ điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) tại bệnh viện 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Quy trình này áp dụng đối với hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn 

của bác sĩ, điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn tại các Khoa/Phòng 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 
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Trách nhiệm Nội dung quy trình Mô tả, biểu mẫu 

Tổ kiểm tra 

thuộc khoa, 

phòng chức 

năng 

 

 

Xác định nhu cầu 

 

- Căn cứ trách nhiệm, nhiệm vụ giám 

sát được giao 

- Căn cứ tình hình diễn biến đột xuất 

tại các đơn vị 

- Căn cứ yêu cầu của các đơn vị 

Tổ kiểm tra  

 

Lập kế hoạch và thiết kế  

phiếu kiểm tra (bảng kiểm) 

  

- Lập kế hoạch kiểm tra  

 

Tổ kiểm tra 

 

Kiểm tra 

 

Kiểm tra kế hoạch và nội dung giám 

sát 

 

Ban giám đốc 
 

Phê duyệt 

Phê duyệt công văn và mẫu phiếu 

giám sát 

Tổ kiểm tra 

 

Thống nhất nội dung và 

hình thức kiểm tra giữa các 

thành viên tổ kiểm tra 

Thống nhất nội dung và cách thức 

kiểm tra giữa các thành viên tổ kiểm 

tra 

 

 

Tổ kiểm tra 

 

 

Thực hiện kiểm tra,  

giám sát 

- Nhóm kiểm tra thực hiện kiểm tra tại 

các đơn vị theo nội dung bảng kiểm 

- Tại mỗi đơn vị: tạo điều kiện và phối 

hợp để nhóm kiểm tra làm việc 

- Nội dung kiểm tra được trình bày cụ 

thể trong phiếu kiểm tra và biên bản 

kiểm tra 

Tổ kiểm tra 

Tổng kết, báo cáo và  

phản hồi kết quả, đề nghị 

biện pháp can thiệp 

Trưởng nhóm kiểm tra tổng kết, báo 

cáo, đưa ra các khuyến nghị và biện 

pháp can thiệp, trình trưởng khoa 
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 được kiểm tra và lãnh đạo bệnh viện 

phê duyệt 

Ban giám đốc 

 

Phê duyệt 

 

Phê duyệt các biện pháp can thiệp cần 

thiết (nếu những can thiệp đã có trong 

các quy định của bệnh viện thì không 

cần phê duyệt lại) 

Khoa, phòng 

được kiểm tra 

 

Triển khai các biện pháp 

can thiệp và báo cáo 

 

Lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch và phân 

công nhân viên thực hiện các biện 

pháp can thiệp, báo cáo ban giám đốc 

khi hoàn thành. 

Tổ kiểm tra 

 
 

Kiểm tra,  

giám sát  

 

- Kiểm tra các biện pháp can thiệp đã 

được giám đốc phê duyệt 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát lại sau 

can thiệp 

Tổ kiểm tra 

 

Tổng kết, báo cáo  

sau can thiệp 

 

Tổng kết, báo cáo kết quả cho ban 

giám đốc và các đơn vị liên quan 
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QUY TRÌNH XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ GIÁM SÁT  

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Hướng dẫn, phân định trách nhiệm và trình tự thực hiện trong việc xây 

dựng kế hoạch 

- Phối hợp giữa các đơn vị có liên quan để triển khai kế hoạch đã được phê 

duyệt  

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của đơn vị nhằm hoàn thành kế 

hoạch. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Hoạt động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của khoa phòng và 

bệnh viện 

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH 
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Trách nhiệm Nội dung quy trình Mô tả, biểu mẫu 

Trưởng các 

khoa, phòng 

 

Tiếp nhận đề xuất 

 

- Từ 15/12 đến 31/12 hàng năm, các 

khoa phòng gửi báo cáo tổng kết, 

phương hướng nhiệm vụ và đề xuất cho 

năm tiếp theo về phòng KHTH để tổng 

hợp  

Phòng KHTH 

 

Lập kế hoạch hoạt động  

chung và trình phê duyệt 

  

- Phòng KHTH căn cứ vào chỉ tiêu của 

cấp trên giao, chủ trì việc tổng hợp và 

xây dựng kế hoạch hoạt động chung 

của toàn bệnh viện và phân bố các chỉ 

tiêu giao cho các khoa phòng. 

- Trình Giám đốc phê duyệt 

Ban giám đốc 

 

Phê duyệt 

 

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động bệnh 

viện 

Trưởng các 

khoa, phòng 

 

 

 

Triển khai kế hoạch 

 

- Trong vòng 15 ngày sau khi nhận 

được văn bản giao nhiệm vụ, các khoa, 

phòng phải lập kế hoạch triển khai chi 

tiết, tập hợp về phòng KHTH để trình 

giám đốc phê duyệt 

Phòng KHTH 

 

 

Giám sát thực hiện  

kế hoạch 

- Phòng KHTH căn cứ trển kế hoạch 

các khoa, phòng, tổng hợp, lập bảng 

kiểm về tiến độ thực hiện kế hoạch theo 

tháng/ quý. 

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch 

- Báo cáo kết quả giám sát trong cuộc 

họp hội đồng 43 hàng quý 
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Phòng KHTH, 

trưởng các 

khoa, phòng 

 

 

 

Điều chỉnh kế hoạch 

 

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch, 

khi cần phải điều chỉnh kế hoạch, 

phòng KHTH chủ trì, các đơn vị được 

giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện việc 

điều chỉnh kế hoạch và báo cáo trình 

Ban giám đốc 

- Các khoa, phòng và phòng KHTH 

thực hiện theo kế hoạch đã điều chỉnh 

và có theo dõi giám sát như trên. 

Trưởng các 

khoa, phòng 

 

Báo cáo kết quả thực hiện  

kế hoạch 

 

Cuối năm, các khoa, phòng báo cáo kết 

quả hoạt động và phương hướng, nhiệm 

vụ và đề xuất cho năm tiếp theo, tập 

hợp về phòng KHTH  

Phòng KHTH 

 

Lưu hồ sơ 

 

Phòng KHTH có trách nhiệm lưu trữ hồ 

sơ liên quan tới quá trình xây dựng kế 

hoạch và theo dõi, giám sát thực hiện 

kế hoạch hàng năm. 
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QUY TRÌNH CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH 

 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Cấp mẫu giấy chứng sinh lần 2 cho đúng đối tượng theo đúng pháp luật 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG: 

- Giấy chứng sinh đã cấp lần 1 tại bệnh viện mà bị thất lạc 

III. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

- Nhân viên phòng KHTH 

- Nhân viên phòng  

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Căn cứ pháp lý 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; 

- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng 

sinh và Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư bổ 

sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng 

Giấy chứng sinh; 

- Theo Quy chế Bệnh viện và theo văn bản quy phạm hiện 

hành 

Quy định 

Chỉ cấp lại giấy chứng sinh lần 2 cho các trường hợp: bị mất, 

rách nát, sai thông tin trên giấy chứng sinh nhưng chưa đăng 

ký khai sinh 

Nơi tiếp nhận Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 

Thời gian tiếp nhận Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần 

Thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ 

Trình tự thực hiện Bước 1: Nhân viên phòng KHTH tiếp nhận khách hàng có yêu 
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cầu cấp lại giấy chứng sinh.  

Bước 2: Nhân viên phòng KHTH hướng dẫn đầy đủ thủ tục 

xác nhận tại UBND phường/xã của người mẹ vào đơn đề nghị 

cấp lại giấy chứng sinh (mẫu đính kèm)  

Trường hợp 1:  

- Giấy chứng sinh cấp lần 1 chỉ bị rách (còn giấy chứng sinh 

gốc nhưng không mất nội dung trên giấy chứng sinh) hoặc 

mất, mà không sai về mặt nội dung => cung cấp giấy xác nhận 

của địa phương theo địa chỉ thường trú trong giấy chứng sinh 

lần 1.  

- Nếu bị rách mất nhưng có sai về mặt nội dung => ghi Đơn đề 

nghị cấp lại giấy chứng sinh có xác nhận theo địa chỉ thường 

trú và cung cấp các giấy tờ hợp lệ về nội dung sai như Chứng 

minh nhân dân, Hộ khẩu thường trú, giấy xác nhận của Công 

an…để chứng minh. (Nội dung xác nhận được hướng dẫn 

trong mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh) 

Trường hợp 2:  

Giấy chứng sinh có nhầm lẫn về họ tên mẹ hoặc người nuôi 

dưỡng, năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số chứng 

minh nhân dân, dân tộc  (vẫn còn giấy gốc) =>   cung cấp đơn đề 

nghị cấp lại giấy chứng sinh gửi kèm bản photo Giấy chứng 

minh nhân dân. 

Đối với trường hợp nhầm lẫn về nơi đăng ký tạm trú thì kèm 

theo xác nhận của Công an khu vực về nơi đăng ký tạm trú. 

Bước 3: Khách hàng đến nộp lại đơn đề nghị sau khi đã được 

xác nhận của UBND địa phương theo hướng dẫn của phòng 

KHTH kèm theo hộ khẩu, CMND và các giấy tờ liên quan 

khác (nếu cần) của người mẹ (bản photo và bản chính để đối 
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chiếu kiểm tra) 

Bước 4: Nhân viên phòng KHTH trình Lãnh đạo xét duyệt 

đồng ý cấp lại và chuyển hồ sơ yêu cầu cấp lại giấy chứng 

sinh đến Khoa Chẩn đoán trước sinh để thực hiện cấp lại giấy 

chứng sinh lần 2.  

 Bước 5: Trả kết quả: Khách hàng nhận trực tiếp theo hẹn 

Giấy tờ liên quan 

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng sinh có xác nhận nội dung 

chưa đăng ký khai sinh tại địa phương người mẹ. 

2. Bảng photo CMND, Hộ khẩu thường trú 

3. Giấy chứng sinh cấp lần 1 (đối với trường hợp nhầm lẫn nội 

dung) 

4. Bảng photo Giấy chứng nhận kết hôn (đối với trường hợp 

người viết đơn là bố của trẻ) 

(Tất cả bảng photo yêu cầu nộp đều mang theo bảng chính 

để đối chiếu) 

 

 

 

 

 

 




