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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 282 /SYT-NVY 

V/v điều chỉnh hướng dẫn công tác 

chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa 

bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Thừa Thiên Huế, ngày  22 tháng 02 năm 2019  

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Sở Y tế ban hành văn bản số 68/SYT-NVY về việc 

Hướng dẫn công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn 

tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh một số tồn tại khách quan làm 

ảnh hưởng đến quyền lợi người khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT).  

Để kịp thời tháo gỡ những tồn tại và tạo điều kiện đảm bảo quyền lợi cho người 

bệnh tham gia khám chữa bệnh BHYT, Sở Y tế điều chỉnh và bổ sung tại Điểm b – 

Khoản 3- Phần II về Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại 

trang 3 của công văn 68/SYT-NVY hướng dẫn công tác chuyển tuyến giữa các cơ sở 

khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:   

Tuyến huyện chuyển lên tuyến trung ương: 

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện: Căn cứ vào Danh mục 

kỹ thuật của các cơ sở KCB tuyến tỉnh đã được phê duyệt, nếu không có danh mục kỹ 

thuật phù hợp, thì được chuyển người bệnh lên tuyến trung ương trên địa bàn. 

- Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh được sử dụng các kỹ thuật cao, các đơn 

vị khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh ngoài chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa 

Trường Đại học Y Dược Huế, còn được chuyển đến tuyến trung ương trên địa bàn 

thuộc các nhóm bệnh lý vượt quá khả năng chuyên môn tại đơn vị: 

+ Nhóm bệnh lý về Hồi sức, Cấp cứu, Đột quỵ và Ngộ độc nặng.  

+ Nhóm bệnh lý Nội tim mạch, Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu, Nội tiết, Thần 

kinh, Hô hấp, Chuyển hóa: đã điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế hoặc đang điều 

trị ở tuyến dưới nhưng không đáp ứng và tiến triển nặng. 

+ Nhóm bệnh lý nhi khoa: Hồi sức - Cấp cứu nhi, Sơ sinh; Thận - Tiết niệu - Lọc 

máu; Ung thư; Bệnh lý máu; Nội tiết - Tim mạch; Thần kinh - Chuyển hóa.  

+ Nhóm bệnh lý Truyền nhiễm gây dịch trên cơ địa nguy cơ (người già, trẻ em, 

có bệnh kèm …) hoặc đang điều trị tại tuyến dưới nhưng không đáp ứng và tiến triển 

nặng; Viêm gan mạn B, C, HIV có biến chứng.  

+ Nhóm bệnh lý Ngoại khoa về thần kinh, sọ não, tim mạch, lồng ngực; tiêu hóa, 

tiết niệu: đã điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế tái phát hoặc diễn tiến nặng hoặc 

bệnh mới mắc tiên lượng nặng cần phải phẫu thuật phối hợp đa chuyên khoa hoặc cần 

phải can thiệp kỹ thuật cao điều trị (phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp, laser tán 

sỏi...).  

+ Nhóm bệnh lý Sản khoa có kèm bệnh lý phối hợp khác được tiên lượng nặng. 

Thai nghén nguy cơ cao gây tai biến sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, dọa vỡ tử 

cung...)  

+ Nhóm bệnh lý bỏng nặng, di chứng bỏng.  

+ Nhóm bệnh lý Ung bướu được theo dõi chẩn đoán ung thư hoặc đã chẩn đoán 

ung thư và có chỉ định điều trị.  

+ Nhóm bệnh lý liên quan phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình - Tạo hình, Vi phẫu.  
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+ Nhóm bệnh lý về máu, cơ quan tạo máu và các rối loạn liên quan đến miễn dịch.  

+ Nhóm bệnh lý về dị tật bẩm sinh, biến dạng và nghi ngờ bất thường về nhiễm 

sắc thể.  

+ Nhóm bệnh lý Tai mũi họng – Răng hàm mặt – Mắt: chấn thương thanh - khí - 

phế quản; các bệnh lý nang, rò bẩm sinh vùng cổ mặt; chấn thương vùng hàm mặt phức 

tạp hoặc liên quan sọ não; các bệnh lý hàm mặt có chỉ định điều trị laser; Bệnh lý võng 

mạc trẻ sinh non. 

- Để đảm bảo thuận lợi cho người bệnh trong công tác khám chữa bệnh, các 

cơ sở KCB Tuyến huyện ở phía bắc của tỉnh (TTYT Hương Trà, TTYT Quảng 

Điền, TTYT Phong Điền) được chuyển tuyến đến Bệnh viện Trương ương Huế cơ 

sở 2 đối với các DMKT chưa được phê duyệt tại 03 TTYT trên nhưng đã được 

phê duyệt tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2. 

Lưu ý:  

- Tuyến trên không hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân về tuyến dưới 

xin giấy chuyển tuyến khi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện tuyến trên. 

- Tuyến trên hạn chế thực hiện các dịch vụ kỹ thuật mà tuyến dưới đã được cơ 

quan thẩm quyền phê duyệt và đã triển khai thực hiện; tăng cường công tác chuyển 

bệnh nhân tuyến từ tuyến trên về tuyến dưới sau khi đã điều trị ổn định qua giai đoạn 

cấp cứu để tuyến dưới tiếp tục theo dõi điều trị. 

- Nơi tiếp nhận bệnh nhân được chuyển tuyến đến bằng ô tô cần ký xác nhận 

ngay các thủ tục chuyển tuyến để tuyến dưới có cơ sở thanh toán chi phí vận chuyển 

theo quy định. 

- Cơ sở KCB BHYT chuyển bệnh nhân đi phải ghi chép đầy đủ thông tin các nội 

dung trong Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định. 

-  Thủ trưởng các cơ sở KCB BHYT phổ biến, quán triệt nội dung công văn này 

đến từng cán bộ để thực hiện. 

Những nội dung điều chỉnh bổ sung cụ thể của văn bản này có hiệu lực kể từ 

ngày ký ban hành; những nội dung khác tại văn bản số 68/SYT-NVY vẫn tiếp tục có 

hiệu lực.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh phản ánh về Sở Y tế để kịp thời giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- VP Tỉnh Ủy (để báo cáo); 

- BHXH tỉnh (để phối hợp); 

- Đăng webside SYT; 

- Giám đốc, các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY.                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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DANH SÁCH CƠ SỞ Y TẾ 

CHUYỂN TUYẾN GIÁP RANH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Đính kèm theo Công văn số 282/SYT-NVY ngày 22 tháng 02 năm 2019) 

 

Stt 

TÊN ĐƠN VỊ Ghi chú 

Cơ sở khám chữa 

bệnh chuyển đi 
Cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận* Cơ sở khác 

VII TTYT PHONG ĐIỀN 

 1 

 

 

TYT Phong An 

 

- Các bệnh viện chuyên khoa: nhóm 

bệnh theo chuyên khoa 

- Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế 

cơ sở 2. Khi đáp ứng các điều kiện 

sau: 

1. Chỉ áp dụng chuyển tuyến giáp 

ranh đối với những đối tượng có có 

đăng ký KCB BHYT ban đầu tại  

TYT của 3 xã Phong An, Phong Hiền, 

Phong Sơn 

2. Chuyển tuyến giáp ranh của 3 

TYT Phong An, Phong Hiền, Phong 

Sơn áp dụng khi: DMKT vượt quá 

phạm vi đăng ký trong gói dịch vụ y 

tế cơ bản của TYT đã được SYT phê 

duyệt theo quy định tại Thông tư 

39/2017/TT-BYT, quy định gói dịch 

vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở  

- TTYT Phong 

Điền, Quảng 

Điền, Hương 

Trà 

 2 

 

 

TYT Phong Hiền 

 

 

 3 TYT Phong Sơn 

                                                                  

* Ghi chú: Đối với bệnh nhân tham gia KCB – BHYT; ngoài danh sách các Cơ sở 

khám chữa bệnh tiếp nhận(*), bệnh nhân còn có thể chuyển đến các cơ sở khác: Trạm 

Y tế, Phòng khám Đa khoa, TTYT huyện/Thị xã/Thành phố Huế và tương đương theo 

tinh thần thông tuyến trong KCB – BHYT./. 
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