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1. Người  ó liên qu n phải nghiên  ứu và thự  hiện đúng  á  nội dung  ủ  quy 

trình/quy định/hướng dẫn này. 

2. Tài liệu này khi b n hành có hiệu lự  thi hành như sự  hỉ đ o  ủ  Ban Giám 

đố  bệnh viện. 

3.  ỗi đơn vị đượ   ung  ấp 01 bản có đóng dấu kiểm soát  ủ  phòng Quản lý 

 hất lượng. Cá  đơn vị khi  ó nhu  ầu sử  đổi, bổ sung thêm tài liệu, đề nghị 

liên hệ với phòng Quản lý  hất lượng để đượ  hỗ trợ. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu vào ô bên   nh) 

x 
Giám đốc 

x Tất cả các đơn vị tiếp 

nhận NB. 
□  

x  hó giám đốc x TT dinh dưỡng LS □  

x Phòng QLCL □  □  

x Phòng BV ANTT □  □  

x  h ng TC T □  □  

x  h ng CT H □  □  

 

THEO DÕI TÌNH TR NG SỬ  ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang Hạng mục 

sửa đổi 

Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

BỆNH VIỆN B  H M I 

 

 
QUY TRÌNH 

HỖ TRỢ NGƢỜI BỆNH 

T I BỆNH VIỆN B  H 

MAI 

Mã số   T.72.HT 

Ngày ban hành:      /05/2017 

Lần ban hành  01 
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I. MỤ  ĐÍ H 

 uy định thống nhất cách th c tiếp nhận  vận đ ng  tr  gi p  ch m sóc giảm 

nhẹ  hỗ tr  tâm lý  xã h i; miễn giảm viện phí  hỗ tr  phí sinh hoạt  phương tiện vận 

chuyển  đi lại  mai táng...cho NB có hoàn cảnh khó kh n  không nơi nương tựa. Sau 

đây gọi chung là các hỗ tr  cho người bệnh khó kh n… 

II. PH M VI ÁP DỤNG  

- Áp dụng cho đối tư ng người bệnh, người nhà (gọi chung là người bệnh – 

NB) có hoàn cảnh khó kh n (h  ngh o  cận ngh o  dân t c thiểu số  khuyết tật  

không có bảo hiểm y tế  người gia neo đơn  phụ n  bị bạo hành  tr  em bị b  rơi ... ; 

gia đ nh người bệnh có công  thương bệnh binh; Người bệnh g p sang chấn tâm lý 

cần đư c hỗ tr . Các người bệnh này đư c các khoa /ph ng/trung tâm ... gọi chung 

là đơn vị điều trị giới thiệu  đề xuất với ph ng CT H . 

- Các cá nhân   tập thể  tổ ch c trong và ngoài nước  nhà hảo tâm có nhu cầu 

từ thiện  tr  gi p NB về  tiền m t  vật chất  t nh cảm  ch m sóc hỗ tr ... đã đư c 

thống nhất về chủ trương và cách th c hỗ tr . 

- Cán b  y tế tại các đơn vị điều trị đư c phân công nhiệm vụ là cán b  màng 

lưới phối h p với ph ng Công tác xã h i yêu cầu thực hiện và chịu trách nhiệm quy 

định này. 

- Nhân viên Công tác xã h i có nhiệm vụ kết nối  phối h p cùng với NHT và 

đơn vị điều trị trong công tác tr  gi p NB. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:  

1. Thông tư 43/2015/TT-BYT của B  TrưởngB  Y Tế quy định về nhiệm vụ và 

h nh th c tổ ch c thực hiện nhiệm vụ công tác xã h i của bệnh viện. 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1 Giải thích thuật ngữ:  

Không có. 

4.2 Từ viết tắt: 

- CTXH: Công tác xã h i 

- NB:  Người bệnh 

- BSĐT:  Bác sĩ điều trị 

- CBML: Cán b  màng lưới 

- NHT: Nhà hảo tâm 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách nhiệm  ác bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

- Cán b  màng 
lưới CTXH tại 
khoa tiếp nhận 

- BSĐT tại khoa 
tiếp nhận  

 - Thu thập thông tin  đánh giá t nh trạng NB, xác định 
vấn đề cần can thiệp  bệnh hiểm ngh o  nguy cơ cao  
thiếu tài chính  hoàn cảnh cá nhân  thủ tục hành 
chính  tr  gi p nâng đỡ tâm lý.... 

- Xác minh hoàn cảnh của NB (NB thu c h  ngh o  
cận ngh o  dân t c thiểu số  người g p sang chấn 
tâm lý  thương binh  người có công hay có BHYT 
không?...) 

- BSĐT dự kiến kinh phí điều trị và tiên lư ng bệnh. 

- CBML tại khoa hướng dẫn NB hoàn thành đơn xin 
hỗ tr  ho c miễn giảm viện phí (BM.72.HT.01) và 
đơn viết tay tự nguyện xin đ ng tải các thông tin cá 
nhân để kêu gọi hỗ tr  kinh phí điều trị 
(BM.72.HT.02).  

- CBML thông báo tới cán b  đầu mối phụ trách khoa 
của tổ Tr  gi p ph ng CTXH. 

- Nhân viên CTXH 

- Đầu mối Tổ TG 

 

- Tiếp nhận trường h p NB cần hỗ tr  từ đơn vị điều 
trị khi đủ hồ sơ  biên bản có ch  ký lãnh đạo khoa và 
BSĐT  đơn viết tay có xác nhận của địa phương xác 
minh đ ng hoàn cảnh. 

- Trực tiếp xác nhận thông tin NB từ người nhà NB. 

- Liên hệ với cán b  có thẩm quyền tại nơi NB sinh 
sống ch ng thực chính xác hoàn cảnh NB. 

-   ác định nh ng vấn đề khó kh n của NB theo th  
tự ưu tiên có thể hỗ tr  đư c. 

- Đầu mối Tổ TG 

 

-  ây dựng dự kiến kế hoạch hỗ tr  khả thi  phù h p  
hiệu quả 

- Trình trưởng ph ng CT H phê duyệt. 

- Trả lời cho đơn vị điều trị và người bệnh/người nhà về 
khả n ng hỗ tr  

- Đầu mối Tổ TG 

- TTDD 

- CBML 

 

 

-  h ng CTXH t m kiếm, kết nối các nguồn lực, NHT 
hỗ tr  NB về vật chất  tinh thần  các thủ tục liên quan ... 

- Cấp phiếu  n từ thiện theo chế đ   n của bác s  ch  
định. 

- Viết/ duyệt/ đ ng tin bài kêu gọi hỗ tr  NB  trên 
fanpage của ph ng CT H 

(https://www.facebook.com/ 
phongcongtacxahoi.bvbm/?fref=ts ), web... 

- Mời báo chí viết bài  duyệt tin bài  đ ng tin bài để 
kêu gọi hỗ tr  NB. 

- Gửi thông tin NB đến các  ũy hỗ tr  phù h p. 

- Theo dõi t nh h nh  tổng h p kết quả hỗ tr  đạt đư c 

- Đánh giá sơ b  để có kế hoạch hỗ tr  bổ sung nếu 
cần 

 ác định vấn 

đề  lập kế hoạch 

hỗ tr  

 

Tiếp nhận 

NB 

Thực hiện kế 

hoạch hỗ tr  

Xác minh 

thông tin 

NB 

https://www.facebook.com/%0bphongcongtacxahoi.bvbm/?fref=ts
https://www.facebook.com/%0bphongcongtacxahoi.bvbm/?fref=ts
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- Đầu mối Tổ TG 

- Người bệnh 

- CBML 

- NHT 

 

 

 

 

 

- Hỗ tr  trực tiếp  Có thể trao cho NB tại đơn vị điều 
trị ho c trao cho người nhà tại phòng CTXH (tùy 
hoàn cảnh thực tế   mọi thông tin của NHT và nguồn 
hỗ tr  đư c thống kê trực tiếp vào sổ theo dõi của 
ph ng CT H  có ch  ký xác nhận của NHT và NB 
(BM.72.HT.03). 

- NHT hỗ tr  NB qua tài khoản của Bệnh viện: Khi 
xác nhận thông tin chính xác, ph ng CT H trao tiền 
cho NB khi có đủ điều kiện và có biên bản giao nhận 
(BM.72.HT.04) k m theo CMT người nhận  th  
BHYT (ho c b a bệnh án . 

- NHT có thể đến trao cho NB ngoài giờ làm việc  
CBML theo dõi và bàn giao cho tua trực để phối h p 
sao cho không ảnh hưởng đến an ninh trật tự Bệnh 
viện và ghi sổ của khoa sau đó thông báo để phòng 
CTXH tổng h p. 

- Thông báo với CBML để hướng dẫn NB đi ký qu  
phục vụ yêu cầu khám  ch a bệnh. 

- Đầu mối Tổ TG 
- CBML 

 

 

 

 

- CBML của khoa có nhiệm vụ theo dõi  cập nhật tình 
hình tiến triển của NB để thường xuyên thông báo 
kịp thời đến ph ng CT H về t nh trạng bệnh và chi 
phí điều trị cũng như các vấn đề khác cần hỗ tr . 

- Đầu mối tổ TG ph ng CT H có thể chủ đ ng liên hệ 
trực tiếp với BSĐT và CBML để có thông tin kịp 
thời chia s  tới các NHT. 

- Có kế hoạch hỗ tr  bổ sung kịp thời (nếu có . 

- Đầu mối Tổ TG 

- BSĐT 

- CBML 

 

 

 

 

 

 

- Sau quá tr nh kết nối hỗ tr   có kết quả xét nghiệm ... 
bác sĩ khám  đánh giá lại NB để quyết định xử trí 
tiếp theo phù h p, CBML thông báo với ph ng 
CT H để kết xuất số tiền đã hỗ tr  NB. 

 

Đơn vị điều trị 

 

 

 

 

 

 

-  hoa in phơi thanh toán của NB gửi ph ng CT H 
để kết xuất tổng số tiền hỗ tr  NB bằng phiếu xác 
minh và kết th c quá tr nh hỗ tr  (BM.72.HT.05). 

- Lưu hồ sơ NB  phối h p với cán b  hành chính của 
tổ để cập nhật  báo cáo; theo dõi và đồng hành cùng 
NB sau khi ra viện... 

Các hoạt h ng tri ân NHT để duy tr  mối quan hệ với 

NHT để có thể hỗ tr  lâu dài cho NB... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trao nguồn hỗ 

tr  NB 

 

Theo dõi NB 

Lư ng giá 

 

 ết th c hỗ 

tr  
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V.  HỒ SƠ 

  

STT Tên hồ sơ lƣu Ngƣời lƣu Nơi lƣu 
Thời 

gian lƣu 

1. Đơn xin hỗ tr  ho c miễn giảm viện phí  Tổ TG Lưu file 

 

2. Hướng dẫn làm đơn xin miễn giảm – hỗ tr  
viện phí 

Tổ TG 
Lưu file 

3. 
Thống kê theo dõi hỗ tr  NB 

Tổ TG 
Lưu file 

4. Biên bản giao tài tr  từ thiện 
Tổ TG Lưu file 

5.  hiếu xác minh hỗ tr  ho c miễn giảm viện 
phí 

Tổ TG 
Lưu file 

 

 

VII. PHỤ LỤ  

Stt Tên biểu mẫu Mã hiệu 

1 Đơn xin hỗ tr  ho c miễn giảm viện phí  BM.72.HT.01  

2 Hướng dẫn làm đơn xin miễn giảm – hỗ tr  viện phí   BM.72.HT.02 

3 Thống kê theo dõi hỗ tr  NB   BM.72.HT.03 

4 Biên bản bàn giao tài tr  từ thiện  BM.72.HT.04 

5  hiếu xác minh hỗ tr  ho c miễn giảm viện phí BM.72.HT.05 
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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

Đơn vị:       . 

 ỘNG HÒ  XÃ HỘI  HỦ NGHĨ  VIỆT N M 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà nội, ngày       tháng năm 201… 

ĐƠN XIN HỖ TRỢ HO   MI N GI M VIỆN PHÍ  

 ối với  N điều trị nội trú  ó hoàn  ảnh đ   biệt khó khăn 

Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai 

   - Ban Lãnh đạo Ph ng  TXH 

Tên tôi là:………………………………………..NS/tuổi…………..ĐT ……………. 

Địa ch  ………………………………………………………………………………... 

Là bệnh nhân/ Người nhà bệnh nhân …………………………………………………. 

Nhập viện ngày ……tháng……n m……….Mã bệnh án………………… 

Th  BHYT  không        Có        Mã BHYT ………% hưởng……….   

Chẩn đoán hiện tại ……………………………………………………………………... 

Nêu tóm tắt hoàn  ảnh  á nhân, gi  đình, đối tượng ưu tiên (nghề nghiệp, thu nhập, hộ 

nghèo,  ận nghèo, thương binh, gi  đình liệt sỹ,  ó  ông với C , dân tộ , huyện đảo, xã 

đảo…): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………... 

Ý kiến của Viện/Trung tâm/Khoa điều trị:  

1. Tóm tắt tình trạng bệnh:                                        

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Diễn biến và tiên lƣợng:      

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3. Dự kiến chi phí điều trị tối thiểu/số ngày điều trị/ hƣớng điều trị chính: (Cụ thể và 

sát nhất với thực tế  có thể theo giai đoạn  ưu tiên   

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Phòng CTXH 

 (ký và ghi rõ họ tên) 
Lãnh đạo khoa 

 (ký và ghi rõ họ tên) 
Bác sỹ điều trị 

 (ký và ghi rõ họ tên) 
Ngƣời làm đơn 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

BM.72.HT.01 
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HƢỚNG DẪN LÀM ĐƠN XIN MI N GI M – HỖ TRỢ VIỆN PHÍ 

Ngƣời làm đơn tự nguyện viết đơn 

Nội dung chính: 

1. Họ và tên người làm đơn    ĐT   

2. Quan hệ với bệnh nhân: là chồng, con, bố, mẹ …. Ru t thịt 

3. Địa ch  (cụ thể  thôn  xóm  xã … 

4. Nghề nghiệp 

5. Hoàn cảnh gia đ nh 

- Thu c h  nghèo/ cận ngh o/ thương binh/ gia đ nh liệt s / có công với CM/ dân 

t c/ huyện đảo/ xã đảo… 

- Có BHYT hay không? Lý do không mua BHYT… 

- Tên/ tuổi/ nghề nghiệp v  ho c chồng 

- Tên/ tuổi/ nghề nghiệp con 

- Thu nhập bình quân tháng 

-  hác… 

6. Do hoàn cảnh khó kh n  ch ng tôi xin tự nguyện cung cấp thông tin/ảnh để phòng 

CT H  phóng viên đ ng trên thông tin đại chúng kêu gọi tài tr  tiền điều trị cho 

bệnh nhân. Nếu thừa tôi sẵn sàng ủng h  lại cho các bệnh nhân khó kh n khác 

trong bệnh viện Bạch Mai 

7. Xác nhận của chính quyền địa phương 

Xác nhận trường h p ông/bà… có hoàn cảnh như đơn tr nh bày là đ ng (ký, ghi rõ 

họ tên  sđt liên hệ  đóng dấu đ )  

 

8. Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên. Ngày/ tháng/ n m 

 

 

 

 

 

 

BM.72.HT.02 
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SỔ KÝ NHẬN HỖ TRỢ NGƢỜI BỆNH 

 

Ngày Họ và tên  

NHT 

Sđt Địa chỉ Ủng hộ 

bệnh nhân 

Số tiền Số tiền 

bằng 

chữ 

Ký 

Ký 

giao 

Ký 

nhận 

         

BM.72.HT.03 
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BỆNH VIỆN B  H M I 

 

 

 ỘNG HÒ  XÃ HỘI  HỦ NGHĨ  VIỆT N M 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 

BI N B N BÀN GI O TÀI TRỢ TỪ THIỆN 

 

Hôm nay  ngày…....tháng ...... n m 201....   

Tại  .......................................................................................................................................... 

Ch ng tôi gồm có  

A. Bên trực tiếp trao tài trợ:  Bệnh viện Bạch Mai 

1. Ông/Bà  ………………………..………... Ch c vụ  ………………………………….. 

Đơn vị  ................................................................................................................ 

 Điện thoại  ……………………………………………………………………………… 

2. Bà   hạm Thị Bích Mận                  Ch c vụ  Trưởng ph ng Công tác xã h i. 

Điện thoại  0913 341 663 

B. Bên nhận tài trợ:  

Bệnh nhân................................................................................................ 

Ông/Bà: ......................................................  uan hệ với BN  ……..................... 

Địa ch  ................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại  ……………………………………………………………………………… 

C n c  đề nghị của   h ng Công tác xã h i – Bệnh viện Bạch Mai. 

Từ ngày…………….đến………….. bệnh nhân……………….đã nhận đư c số tiền 

ủng h  qua tài khoản ngân hàng của Bệnh viện Bạch Mai là………………………….. 

Sử dụng cho mục đích  Hỗ tr  trực tiếp cho bệnh nhân kinh phí điều trị bệnh. 

Đại diện hai bên đã thực hiện giao nhận đầy đủ theo n i dung trên và ký xác nhận dưới 

đây./. 

Đ I ĐIỆN B N NHẬN 

TÀI TRỢ 

( hi    thể  đã nhận đủ số 

tiền, ký và ghi rõ họ tên) 

 

XÁ  NHẬN  Ủ  KHO  Đ I ĐIỆN B N TR O 

TÀI TRỢ 
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   BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

PHÒNG  ÔNG TÁ  XÃ HỘI 

  ỘNG HÒ  XÃ HỘI  HỦ NGHĨ  VIỆT N M 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng…… năm 201 

 

PHIẾU XÁ  MINH HỖ TRỢ HO   MI N GI M VIỆN PHÍ 

 ối với  N điều trị nội trú đã  ó đơn đề xuất gửi về phòng CTXH 

Họ tên người bệnh ………….………………………….……..…… N m sinh ..………….. 

Nhập viện ngày ………………..… Số bệnh án …….…... Ngày xuất viện ……….………. 

Địa ch  ………………………………………………………………………………………. 

Chẩn đoán …………………………………………………………………………………... 

Thời gian nằm viện ………………………………………………………………………..... 

 ết quả điều trị   h i             Đỡ              N ng                Tử vong   

Đại diện người nhà ……………………………………… là……………… của người bệnh 

Điện thoại  …………………… Địa ch  ……………………………………………………. 

Xác minh hoàn cảnh gia đình và các giấy tờ đã có: 

- Sổ h  ngh o        Thương binh       GĐ liệt sĩ        Mẹ VN anh hùng         Dân 

t c………… 

-  hác ……………………………………………………………………………………… 

- Th  BHYT  đ ng tuyến           % hưởng ……….              Vư t tuyến:  

- Xác nhận hoàn cảnh KK của địa phương              ác nhận hoàn cảnh KK của khoa: 

- Nêu m t số khó kh n cụ thể khác ……………………………………………………...… 

Tình hình chi phí đã điều trị tại BV gồm: 

TT Khoa 
Thời gian điều 

trị 

BHYT 

thanh toán 

BHYT 

không 

thanh toán 

Tạm ứng 

ký quỹ 
  n lại 

  Từ.…/…đến…/…     

  Từ.…/…đến…/…     

  Từ.…/…đến…/…     

  Từ.…/…đến…/…     

Tổng chi phí điều trị (tính từ l c nhập viện ………………………………………….. đồng 

BN đã đóng ……………………… đồng; BHYT thanh toán………..……………….. đồng 

Đã vận đ ng hỗ tr ……………………………………………………………………. 

Số tiền dư/n …..……………………. đồng 

Hỗ tr  suất  n từ ngày ………tháng……..n m……..đến ngày………. 

tháng……n m…….. 

Sau khi xác minh  tôi nhận thấy hoàn cảnh người bệnh thật sự khó kh n  đề nghị Ban Giám 

đốc xem xét  

1. Miễn giảm số tiền ………..………….. đồng 

2. Xin hỗ tr  

khác……………………………………………………………………….. 

Ban Giám đốc Phòng TCKT Phòng CTXH Lãnh đạo đơn vị 
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