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V/v đề nghị chấn chỉnh công tác
KCB BHYT

Kính gửi: Sở Y tế
Theo cảnh báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hiện nay tình hình trục
lợi trong khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế ( BHYT) diễn ra trong toàn quốc rất
đa dạng và phức tạp gây nên tình trạng một số tỉnh, thành phố trong cả nước không
kiểm soát được dự toán chi KCB BHYT năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao
tại Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/4/2019;
Qua phân tích dữ liệu phát sinh từ 01/1/2019-25/8/2019 trên Hệ thống thông tin
giám định BHYT, 08 tháng đầu năm 2019 các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã
chi khoảng 71% nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 980/QĐUBND ngày 15/5/2019, chi phí gia tăng chủ yếu là do số lượt bệnh nhân KCB BHYT
trên địa bàn tỉnh Bình Phước tăng đột biến, cơ bản được xác định do một số nguyên
nhân như sau:
- Một số cơ sở KCB BHYT chưa kiểm soát kỹ thông tin của người bệnh đến
KCB trên Hệ thống thông tin giám định BHYT dẫn đến việc tần suất đi KCB BHYT
của một số bệnh nhân (BN) tại một số cơ sở KCB lớn, chi phí cao (cụ thể: tại PKĐK
Minh Tâm: BN Nguyễn Quốc Anh, mã thẻ TE1707022280672, đi KCB 52 lần với
tổng chi phí là 4.699.503 đồng, BN Đỗ Thị Hồng, mã thẻ GD470702109146 đi KCB
49 lần với tổng chi phí 13.246.126 đồng, BN Trương Thị Lan, mã thẻ
GD4707020961183 đi KCB 41 lần với tổng chi phí 9.766.764 đồng; tại PKĐK Thảo
Tiên có BN Lưu Thị Tình mã thẻ GD4707021767398, đi KCB 29 lần với tổng chi phí
là 13.301.250 đồng; tại PKĐK Tâm Đức có BN Hoàng Thị Xuân có mã thẻ
GD4707021478512, đi KCB từ ngày 01/02/2019 đến nay 21 lần với tổng chi phí là
14.914.831 đồng; tại PKĐK Vạn Hạnh có BN Phan Văn Quan, mã thẻ
GD4707021145696, đi KCB từ 01/4/2019 đến nay 16 lần với tổng chi phí là 4.036.999
đồng….). Ngoài ra còn có nhiều trường hợp bệnh nhân đi KCB nội tỉnh nhiều lần, có
59 trường hợp đi KCB liên tục từ 40-50 lần trong 08 tháng đầu năm 2019 (phụ lục
đính kèm);
- Một số cơ sở KCB quản lý và thanh toán đối với các bệnh mãn tính tại cơ sở
KCB chưa đúng theo quy định (cụ thể: tách đợt KCB hàng tháng đối với các bệnh
nhân bị bệnh tiểu đường, tăng huyết áp… thành nhiều đợt và kê đơn thuốc không đúng
theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017; tách hồ sơ
của người bệnh chạy thận nhân tạo thành nhiều hồ sơ trong tháng…) gây phiền hà cho
người bệnh và gây gia tăng chi phí không cần thiết;
- Có trường hợp người dân phản ánh (qua cơ quan BHXH, qua đường dây nóng
của Sở Y tế…) là người dân không đi KCB BHYT nhưng có tin nhắn về điện thoại cá
nhân thông báo có phát sinh chi phí đi KCB BHYT tại một số cơ sở KCB trên địa bàn
tỉnh; hoặc người dân khi đi KCB được cơ sở KCB kiểm tra thông tuyến và thông báo
có đi KCB liên tục tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh… điều này cho thấy một số

cơ sở KCB có tình trạng lập hồ sơ khống để thanh toán chi phí KCB với cơ quan
BHXH.
Cũng theo cảnh báo của BHXH Việt Nam, hiện nay trên cả nước có xảy ra tình
trạng một số cơ sở KCB BHYT lợi dụng chính sách thông tuyến KCB BHYT để thu
hút người bệnh đến KCB BHYT dưới danh nghĩa KCB nhân đạo, KCB từ thiện hoặc
hỗ trợ người dân mua thẻ đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB của mình để nhằm khai
thác thông tin của thẻ và thực hiện lập hồ sơ thanh toán khống chi phí KCB BHYT với
cơ quan BHXH.
Từ ngày 01/9/2019, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội
đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có hiệu lực và Nghị quyết này hướng dẫn cụ
thể việc áp dụng một số quy định tại Điều 215 về tội gian lận BHYT; vì vậy BHXH
tỉnh Bình Phước sẽ thường xuyên thông báo đến Sở Y tế cũng như các cơ quan chức
năng về tình hình KCB BHYT trên địa bàn tỉnh và đề nghị Sở Y tế có biện pháp chấn
chỉnh các cơ sở KCB trong việc thực hiện quy chế chuyên môn để việc quản lý, sử
dụng quỹ KCB BHYT trên địa bàn tỉnh hiệu quả, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh
BHYT.
BHXH tỉnh Bình Phước rất mong Sở Y tế phối hợp trong công tác thanh tra cũng
như chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện đúng các quy định của pháp luật về KCB
BHYT./.
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