
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 302 /BHXH-CSYT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020
V/v cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với 

các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều 
trị dài ngày ừong thời gian chống dịch 

Covid -19

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
{Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 
của virut corona gây ra (COVID-19) diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tập trung 
đông người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) để tránh lây lan dịch 
bệnh COVID-19, sau khi trao đổi, thống nhất với Lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thống nhất với các cơ sở 
KCB bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn như sau: đối với các trường hợp người 
bệnh được chẩn đoán mắc các bệnh mãn tính như Đái tháo đường, Tăng huyết 
áp...đang được các cơ sở KCB khám, cấp thuốc điều trị ngO!lỉ trú theo hàng 
tháng, khi đến khám lại theo hẹn sẽ được cấp thuốc điều trị ngoại trú đủ dùng 
ữõngD2 tMng và hẹn khám Tặi cho người bệnh 02 TMng mọt lần ĩiếu vẫn đảm 
bảo an toàn cho người bệnh và không ảnh hưởng tới liệu trình điều trị bệnh. 
Trường hợp người bệnh đến khám lại trước lịch hẹn khám lại do có các triệu 
chứng bất thường.. .mà phải thay đổi thuốc điều ừị, cơ sở KCB hướng dẫn người 
bệnh hoàn trả lại thuốc đã cấp chưa sử dụng hết để cấp cho người bệnh khác 
theo yêu cầu điều trị. Nội dung thống nhất này chỉ áp dụng ừong giai đoạn 
phòng chống dịch COVID-19 và tại các cơ sở KCB tuyến huyện trở lên.

Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện theo hướng dẫn nêu ừên, kịp thòi báo 
cáo BHXH Việt Nam những khó khăn, vướng mắc để được xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như ừen;
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- UBCVĐXH của Quốc hội
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính
- HỆQLBHXH Việt Nam
- Tổng Giám đốc
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT, CST, Thu,DVT; 
GĐB, GĐN, CNTT, TTKT, KTNB;
-Lưu: VT,CSYT
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