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Hướng dẫn người bệnh các bước thực hiện trong quy trình khám bệnh ngoại trú 

tại bệnh viện quận Tân Phú.  

Phổ biến nhân viên y tế bệnh viện thực hiện đúng quy trình khám bệnh ngoại trú 

tại các khoa. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế tham gia các hoạt 

động khám bệnh tại bệnh viện. 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh 

viện về quản lý chất lượng; 

Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về Hướng dẫn Quy trình khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện; 

Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0); 

Căn cứ công văn số 3339/SYT-NVY ngày 20 tháng 05 năm 2013 của Sở Y tế về 

việc thực hiện quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh; 

Căn cứ công văn số 262/BVQ ngày 03 tháng 06 năm 2013 của bệnh viện quận 

Tân Phú về việc ban hành Quy trình khám bệnh tại bệnh viện quận Tân Phú. 

4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

4.1. Giải thích thuật ngữ 

4.2. Từ viết tắt 

BHYT : Bảo hiểm y tế 

BS  : Bác sĩ 

BV  : Bệnh viện 

CĐHA : Chẩn đoán hình ảnh 

CLS  : Cận lâm sàng  

CMND  : Chứng minh nhân dân 

ĐD  : Điều dưỡng 

HSBA : Hồ sơ bệnh án 

KHTH : Kế hoạch Tổng hợp 

KTV  : Kỹ thuật viên 

NB  : Người bệnh 

NVYT  : Nhân viên y tế 

TDCN : Thăm dò chức năng  

TCKT : Tài chính kế toán 

XN  : Xét nghiệm 
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5. NỘI DUNG 

5.1 Lưu đồ 

    5.1.1 Quy trình khám bệnh có sử dụng BHYT 

 

 

          

 

  

 

   

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

  

 

KHOA KHÁM LÂM SÀNG 

NHẬP VIỆN 

CHUYỂN VIỆN 

QUẦY HƯỚNG DẪN 

CẬN LÂM 

SÀNG 

4, 5* 

QUẦY BHYT 

6** 

7 

QUẦY THUỐC BHYT 

TOA KIÊM PHIẾU PHÁT THUỐC 

QUẦY THANH TOÁN BHYT 

Lưu ý:                   Khám bệnh có thực hiện cận lâm sàng  

          Khám bệnh có thực hiện thủ thuật tại khoa 

         Chuyển viện và nhập viện: theo quy trình riêng  

*Khám bệnh không thực hiện cận lâm sàng và thủ thuật (bỏ qua bước 4,5) 

** Nếu BN khám khoa thứ 2 trở đi thực hiện các bước: 3 ± 4, 5, 6. 
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5.1.2 Quy trình khám bệnh không sử dụng BHYT 

 

 

 

          

 

  

 

   

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

KHOA KHÁM LÂM SÀNG 

NHẬP VIỆN 

CHUYỂN VIỆN 

QUẦY HƯỚNG DẪN 

CẬN LÂM 

SÀNG 

4* 

QUẦY THU NGÂN 

6* 

7** 

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN 

TOA THUỐC 

Lưu ý:                   Khám bệnh có thực hiện cận lâm sàng  

          Khám bệnh có thực hiện thủ thuật tại khoa 

          Chuyển viện và nhập viện: theo quy trình riêng  

*Khám bệnh không thực hiện cận lâm sàng và thủ thuật (bỏ qua bước 4, 5, 6) 

** Nếu BN khám khoa thứ 2 trở đi thực hiện các bước: 3 ± 4, 5, 6 
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5.1.3 Quy trình khám bệnh dịch vụ có sử dụng BHYT 

 

 

          

 

  

 

   

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

KHOA KHÁM LÂM SÀNG 

NGƯỜI BỆNH 

NHẬP VIỆN 

CHUYỂN VIỆN 

QUẦY HƯỚNG DẪN 

CẬN LÂM 

SÀNG 

4, 5* 

QUẦY THU NGÂN 

6** 

7 

QUẦY THUỐC BHYT 

TOA KIÊM PHIẾU PHÁT THUỐC 

QUẦY THU NGÂN 

Lưu ý:                Khám bệnh có thực hiện cận lâm sàng  

        Khám bệnh có thực hiện thủ thuật tại khoa 

        Chuyển viện và nhập viện: theo quy trình riêng  

* Khám bệnh không thực hiện cận lâm sàng và thủ thuật (bỏ qua bước 4, 5) 

** Nếu BN khám khoa thứ 2 trở đi thực hiện các bước: 3 ± 4, 5, 6 
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5.2 Mô tả  

5.2.1 Quy trình khám bệnh có sử dụng BHYT 

 

Bước 
Địa 

điểm 

Trách 

nhiệm 
Mô tả 

1 Quầy 

hướng dẫn 

Nhân viên 

Hướng dẫn 

- Hướng dẫn NB lấy số thứ tự và thủ tục vào đăng ký khám bệnh 

BHYT tại quầy Hướng dẫn. 

2 Quầy 

đăng ký 

BHYT 

Nhân viên 

quầy đăng 

ký BHYT 

- NB đăng ký khám bệnh tại quầy BHYT theo số thứ tự của NB 

được nhận từ quầy hướng dẫn. 

- Nhân viên quầy BHYT kiểm tra thông tuyến BHYT, CMND 

hoặc các giấy tờ liên quan. 

- Nhập thông tin của NB vào phần mềm quản lý thông tin khám 

bệnh và chọn khoa khám phù hợp, in phiếu khám. bệnh và phát 

số thứ tự khám, cung cấp dịch vụ sổ khám bệnh nếu NB có nhu 

cầu. 

- Nhân viên quầy đăng ký chuyển BHYT và giấy tờ tùy thân  của 

NB qua bộ phận thanh toán. 

3 Khoa 

khám 

ngoại trú 

 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

 

- NB đi đến khoa khám hoặc phòng khám đã đăng ký theo số thự 

tự khám. 

- Nộp sổ khám bệnh tại bàn nhận bệnh của khoa khám hoặc phòng 

khám và chờ khám theo số thứ tự được ghi trên phiếu hoặc NB 

chờ ĐD nhận bệnh gọi tên vào phòng khám. 

- ĐD khoa khám hoặc phòng khám gọi tên, năm sinh của NB vào 

phòng khám và đo mạch, huyết áp cho NB. 

-  Khám đơn thuần: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 

định điều trị. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc, ký tên toa thuốc và 

hướng dẫn NB đến bàn nhận bệnh của khoa đóng dấu khoa. 

+ ĐD đóng dấu khoa (mẫu 01/BV) hướng dẫn NB ký tên vào 

Phiếu thanh toán chi phí khám bệnh và NB đến Quầy thanh toán 

BHYT. NB bỏ qua các bước liên quan đến CLS, thủ thuật. 

+ Nếu NB có nhu cầu khám khoa thứ hai, BS chuyển khoa và 

hướng dẫn NB đến khoa khám tiếp theo theo nhu cầu. 

+ Nếu BN khám từ khoa thứ 2 trở đi các chỉ định CLS, TDCN 

thực hiện theo hướng dẫn khi có CLS, TDCN 

- Khám có cận lâm sàng, thăm dò chức năng: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 

định XN, CĐHA, TDCN. 

+ Hướng dẫn NB thực hiện các CLS đã chỉ định và đến khoa 

CLS, phòng TDCN (Trừ trường hợp, một số XN liên quan đến 

sản khoa thực hiện lấy mẫu tại khoa Sản) và quay lại phòng khám 

khi có kết quả.  

- Khám có thực hiện thủ thuật: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định 

thực hiện thủ thuật và hướng dẫn NB đến phòng thủ thuật của 

khoa.  

+ Nếu NB vừa có chỉ định thực hiện CLS, TDCN và thủ thuật, 
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BS và ĐD phòng khám hướng dẫn bệnh nhân thực hiện như 

khám có CLS, TDCN và thực hiện thủ thuật 

- Nếu NB phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú làm 

Phiếu khám vào viện, nhập viện và tạm ứng viện phí.  

- Nếu NB phải chuyển viện, ĐD phòng khám hướng dẫn NB thực 

hiện các bước chuyển viện. 

4 Khoa 

CLS, 

Phòng 

TDCN, 

Phòng 

thủ thuật 

 

Bác sĩ, 

Dược sĩ, 

Điều 

dưỡng, 

KTV 

 

- Thực hiện cận lâm sàng, thăm dò chức năng: 

+ Nhận phiếu chỉ định thực hiện XN, CĐHA, TDCN từ NB. 

Nhân viên khoa CLS, phòng TDCN phát số thứ tự hoặc gọi tên 

NB vào phòng thực hiện kỹ thuật. Tư vấn cho NB các bước cần 

thiết trước khi thực hiện CLS,TDCN. 

+ NVYT tại khoa CLS, phòng TDCN xác định chính xác NB và 

hướng dẫn NB thực hiện các kỹ thuật được chỉ định của BS 

phòng khám và dặn dò, tư vấn cho NB sau khi thực hiện kỹ thuật. 

+ NVYT hẹn NB thời gian trả kết quả. 

+ NVYT tại khoa CLS, phòng TDCN trả kết quả thực hiện XN, 

CĐHA, TDCN theo Phiếu hẹn kết quả và hướng dẫn NB quay về 

phòng khám đã chỉ định. 

- Thực hiện thủ thuật: 

+ NVYT tại phòng thủ thuật nhận phiếu chỉ định thực hiện thủ 

thuật từ NB, xác định chính xác NB và hướng dẫn NB.  

+ NVYT thực hiện đúng thủ thuật cho NB và hướng dẫn NB 

quay về phòng khám. 

5 Khoa 

khám 

ngoại trú 

Bác sĩ, 

Điều 

dưỡng 

- NB nộp kết quả thực hiện XN, CĐHA, TDCN tại phòng khám và 

ĐD phòng khám chuyển kết quả cho BS phòng khám xem xét và 

khám lại. 

- BS xem kết quả XN, CĐHA, TDCN và thăm khám lại kê toa và 

hẹn tái khám (nếu cần), hoặc chuyển khoa theo nhu cầu của NB, 

kết thúc thăm khám tại khoa và hướng dẫn NB đến bàn ĐD nhận 

bệnh của khoa.  

- ĐD đóng dấu mộc khoa vào toa thuốc và hướng dẫn NB ký tên tờ 

chi phí khám và toa thuốc để thanh toán chi phí khám nếu NB 

không có nhu cầu khám khoa tiếp theo.  

- Đối với NB có nhu cầu khám khoa tiếp theo, ĐD hướng dẫn NB 

đến khoa khám tiếp theo. 

- Nếu NB khám 03 khoa, hướng dẫn NB thực hiện bước duyệt toa 

thuốc tại bộ phận hành chính (phòng KHTH). 

6 Quầy 

thanh 

toán 

BHYT 

Nhân viên 

quầy thanh 

toán 

BHYT 

- NB nộp Phiếu thanh toán (01/BV), xếp hàng chờ đến lượt thanh 

toán, thanh toán chi phí đồng chi trả và nhận thẻ BHYT và các 

giấy tờ liên quan. 

- Nhân viên Quầy thanh toán kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 

01/BV, ký xác nhận, thu tiền và trả thẻ BHYT và các giấy tờ liên 

quan. 

7 Khoa 

Dược 

Dược sĩ 

quầy thuốc 

BHYT 

- NB nộp đơn thuốc tại Quầy thuốc BHYT 

- Dược sĩ gọi tên, năm sinh của NB và phát thuốc theo đơn được 

BS kê toa và tư vấn NB về thuốc đã được cấp sau khi đối chiếu 

với toa thuốc trong Sổ khám bệnh của NB. 

- NB kiểm tra đối chiếu thuốc được nhận với toa  

- Kết thúc quá trình khám. 
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*  Lưu ý:  

- Trong tất cả các bước: BS, ĐD, KTV đều phải xác định chính xác NB và tư vấn cho 

NB, người nhà NB. 

- Đối với khám thông thường không có CLS và thủ thuật NB sẽ bỏ qua các bước (4,5) 

theo sơ đồ. 

 

 

5.2.2 Quy trình khám bệnh không sử dụng BHYT 

Bước Khoa/ 

phòng  

Trách 

nhiệm 

Mô tả 

1 Quầy 

hướng dẫn 

Nhân viên 

Hướng dẫn 

- Hướng dẫn NB lấy số thứ tự hoặc phiếu thông tin đăng ký 

khám bệnh dịch vụ tại quầy Hướng dẫn. Nếu BN đăng ký 

khám 2 khoa có thể điền phiếu khám tại quầy hướng dẫn.  

2 Quầy thu 

ngân 

Nhân viên 

quầy thu 

ngân 

- NB nộp phiếu đăng ký khám bệnh tại Quầy thu ngân,  

- Nhân viên quầy thu ngân gọi tên NB và đăng ký khám theo 

nhu cầu của NB. 

- NB đóng tiền khám theo giá dịch vụ quy định và nhân viên 

quầy thu ngân cung cấp hóa đơn cho NB và cung cấp dịch 

vụ sổ khám bệnh nếu NB có nhu cầu. 

3 Khoa 

khám 

ngoại trú  

Điều 

dưỡng 

Bác sĩ 

- NB đi đến khoa khám hoặc phòng khám đã đăng ký. 

- Nộp Sổ khám bệnh và biên lai thu tiền khám tại bàn nhận 

bệnh của khoa khám hoặc phòng khám và chờ ĐD nhận 

bệnh gọi tên vào phòng khám. 

- ĐD khoa khám hoặc phòng khám gọi tên, năm sinh của NB 

vào phòng khám và đo mạch, huyết áp cho NB 

- Khám đơn thuần: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 

định điều trị và kê đơn thuốc và hướng dẫn NB đến nhà 

thuốc bệnh viện mua thuốc theo toa. NB bỏ qua các bước 

liên quan đến CLS, thủ thuật 

+ Nếu NB có nhu cầu khám khoa thứ hai, BS, ĐD hướng 

dẫn NB quầy thu ngân đóng tiền khám khoa thứ hai theo 

giá dịch vụ quy định.  

+ Nếu BN khám từ khoa thứ 2 trở đi các chỉ định CLS, 

TDCN thực hiện theo hướng dẫn khi có CLS, TDCN 

- Khám có cận lâm sàng, thăm dò chức năng 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 

định XN, CĐHA, TDCN. 

+ Hướng dẫn NB đến quầy thu ngân đóng tiền thực hiện 

các XN, CĐHA, TDCN đã chỉ định và đến khoa CLS, 

phòng TDCN (Trừ trường hợp, một số XN liên quan đến 

sản khoa thực hiện lấy mẫu tại khoa Sản) quay lại phòng 

khám khi có kết quả. 

- Khám có thực hiện thủ thuật 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 
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định thực hiện thủ thuật. 

+ Hướng dẫn NB đến quầy thu ngân đóng tiền thực hiện thủ 

thuật. Sau đó quay về phòng thủ thuật của khoa.  

+ NVYT của khoa xác định chính xác NB và thực hiện thủ 

thuật theo chỉ định của BS phòng khám tại phòng thủ thuật. 

- Nếu NB vừa có chỉ định thực hiện CLS, TDCN và thủ 

thuật, BS và ĐD phòng khám hướng dẫn NB thực hiện như 

khám có CLS, TDCN và thực hiện thủ thuật. 

- Nếu NB phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú 

làm phiếu khám vào viện, nhập viện và tạm ứng viện phí.  

- Nếu NB phải chuyển viện, ĐD phòng khám hướng dẫn NB 

thực hiện các bước chuyển viện. 

4,5 Khoa 

CLS, 

Phòng 

TDCN, 

 

Bác sĩ  

Dược sĩ 

Điều 

dưỡng 

KTV 

 

- Thực hiện cận lâm sàng, thăm dò chức năng 

+ Nhận phiếu chỉ định và kiểm tra biên lai thu tiền thực hiện 

XN, CĐHA, TDCN từ NB. Nhân viên khoa CLS, phòng 

TDCN phát số thứ tự hoặc gọi tên NB vào phòng thực hiện 

kỹ thuật. Tư vấn cho NB các bước cần thiết trước khi thực 

hiện CLS,TDCN. 

+ NVYT tại khoa CLS, phòng TDCN xác định chính xác 

NB và hướng dẫn NB thực hiện các kỹ thuật được chỉ định 

của BS phòng khám và dặn dò, tư vấn cho NB sau khi thực 

hiện kỹ thuật. 

+NVYT hẹn NB thời gian trả kết quả. 

+NVYT tại khoa CLS, phòng TDCN trả kết quả thực hiện 

XN, CĐHA, TDCN theo phiếu hẹn kết quả và hướng dẫn 

NB quay về phòng khám đã chỉ định. 

- Thực hiện thủ thuật 

+NVYT tại phòng thủ thuật nhận phiếu chỉ định và kiểm tra 

biên lai thu tiền thực hiện thủ thuật từ NB, xác định chính 

xác NB và hướng dẫn NB.  

+NVYT thực hiện đúng thủ thuật cho NB và hướng dẫn NB 

quay về phòng khám. 

6 Khoa 

khám 

ngoại trú 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

- NB nộp kết quả thực hiện XN, CĐHA, TDCN tại phòng 

khám và ĐD phòng khám chuyển kết quả cho BS phòng 

khám xem xét và khám lại. 

- BS xem kết quả XN, CĐHA, TDCN và thăm khám lại kê 

toa và hẹn tái khám (nếu cần). Nếu BN khám từ khoa thứ 2 

trở đi các chỉ định CLS, TDCN thực hiện theo hướng dẫn 

khi có CLS, TDCN 

-  Đối với NB có nhu cầu khám khoa tiếp theo, BS, ĐD 

hướng dẫn NB đăng ký khám tại quầy thu ngân. Sau đó đến  

khám khoa tiếp theo và thực hiện các bước 3 ± 4, 5, 6 theo 
quy trình.  

7 Nhà 

thuốc BV 

Dược sĩ  - NB nộp đơn thuốc và chi phí của đơn thuốc tại quầy của 

nhà thuốc bệnh viện. 

- Dược sĩ cung cấp thuốc theo đơn được BS kê toa và tư vấn 

NB về thuốc đã được cấp. 

- NB kiểm tra đối chiếu thuốc được nhận với toa. 

- Kết thúc quá trình khám.  
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*  Lưu ý:  

- Trong tất cả các bước: BS, ĐD, KTV đều phải xác định chính xác NB và tư vấn cho 

NB, người nhà NB 

- Đối với khám thông thường không có CLS và thủ thuật NB sẽ bỏ qua các bước 

(4,5,6) 

5.2.3  Quy trình khám bệnh dịch vụ có sử dụng BHYT 

Bước Khoa/ 

phòng  

Trách 

nhiệm 

Mô tả 

1 Quầy 

hướng dẫn 

Nhân 

viên 

Hướng 

dẫn 

- Hướng dẫn NB lấy số thứ tự hoặc phiếu thông tin vào đăng ký khám 

bệnh dịch vụ tại quầy Hướng dẫn  

2 Quầy thu 

ngân 

Nhân 

viên quầy 

thu ngân 

- NB nộp thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân tại quầy thu ngân 

- Nhân viên quầy thu ngân gọi tên NB và đăng ký khám theo nhu cầu 

của NB, kiểm tra thông tuyến thẻ BHYT  

- NB đóng tiền khám theo giá dịch vụ quy định và nhân viên quầy thu 

ngân cung cấp hóa đơn cho NB và cung cấp dịch vụ sổ khám bệnh 

nếu NB có nhu cầu. 

- Nhân viên giữ thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân của NB. 

3 Khoa 

khám 

ngoại trú 

Điều 

dưỡng 

Bác sĩ 

- NB đi đến khoa khám và phòng khám đã đăng ký. 

- Nộp sổ khám bệnh tại bàn nhận bệnh của khoa và chờ ĐD nhận 

bệnh của khoa gọi tên vào phòng khám. 

- ĐD phòng khám gọi tên và đo mạch, huyết áp cho NB 

- Khám đơn thuần: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 

định điều trị. Kê đơn thuốc, in đơn thuốc, ký tên toa thuốc và hướng 

dẫn NB đến bàn nhận bệnh của khoa đóng mộc khoa. 

+ ĐD đóng dấu mộc khoa (mẫu 01/BV) và hướng dẫn NB ký tên 

vào phiếu thanh toán chi phí khám bệnh, và hướng đẫn NB đến bộ 

phận thanh toán BHYT. NB bỏ qua các bước liên quan đến CLS, 

thủ thuật 

+Nếu NB có nhu cầu khám khoa thứ hai, BS chuyển khoa và hướng 

dẫn NB đến khoa khám tiếp theo theo nhu cầu.  

- Khám có cận lâm sàng, thăm dò chức năng: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ 

định XN, CĐHA, TDCN  

+ Hướng dẫn NB thực hiện các CLS đã chỉ định và đến khoa CLS, 

phòng TDCN (Trừ trường hợp, một số XN liên quan đến sản khoa 

thực hiện lấy mẫu tại khoa Sản) và quay lại phòng khám khi có kết 

quả 

- Khám có thực hiện thủ thuật: 

+ BS phòng khám xác định thông tin chính xác của NB: 

Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chẩn đoán, chỉ định 

thực hiện thủ thuật và hướng dẫn NB đến phòng thủ thuật của khoa.  

- Nếu NB vừa có chỉ định thực hiện CLS, TDCN và thủ thuật, BS và 

ĐD phòng khám hướng dẫn NB thực hiện như khám có CLS, 

TDCN và thực hiện thủ thuật 
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- Nếu NB phải nhập viện lưu theo dõi hoặc điều trị nội trú làm phiếu 

khám vào viện, nhập viện và tạm ứng viện phí.  

- Nếu NB phải chuyển viện, ĐD phòng khám hướng dẫn NB thực 

hiện các bước chuyển viện. 

4 Khoa 

CLS, 

phòng 

TDCN 

Phòng 

thủ thuật 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

KTV 

 

- Thực hiện cận lâm sàng, thăm dò chức năng: 

+ Nhận phiếu chỉ định thực hiện XN, CĐHA, TDCN từ NB. Nhân 

viên khoa CLS, phòng TDCN phát số thứ tự hoặc gọi tên NB vào 

phòng thực hiện kỹ thuật. Tư vấn cho NB các bước cần thiết trước 

khi thực hiện CLS,TDCN. 

+ NVYT tại khoa CLS, phòng TDCN xác định chính xác NB và 

hướng dẫn NB thực hiện các kỹ thuật được chỉ định của BS phòng 

khám và dặn dò, tư vấn cho NB sau khi thực hiện kỹ thuật. 

+ NVYT hẹn NB thời gian trả kết quả. 

+ NVYT tại khoa CLS, phòng TDCN Trả kết quả thực hiện XN, 

CĐHA, TDCN theo phiếu hẹn kết quả và hướng dẫn NB quay về 

phòng khám đã chỉ định. 

- Thực hiện thủ thuật: 

+ NVYT tại phòng thủ thuật nhận phiếu chỉ định thực hiện thủ thuật 

từ NB, xác định chính xác NB và hướng dẫn NB.  

+ NVYT thực hiện đúng thủ thuật cho NB và hướng dẫn NB quay 

về phòng khám. 

5 Khoa 

khám 

ngoại trú 

Bác sĩ 

Điều 

dưỡng 

- NB nộp kết quả thực hiện XN, CĐHA, TDCN tại phòng khám và 

ĐD phòng khám chuyển kết quả cho BS phòng khám xem xét và 

khám lại. 

- BS xem kết quả XN, CĐHA, TDCN và thăm khám lại kê toa và hẹn 

tái khám (nếu cần), hoặc chuyển khoa theo nhu cầu của NB, kết 

thúc thăm khám tại khoa và hướng dẫn NB đến bàn ĐD nhận bệnh 

của khoa.  

- ĐD đóng dấu mộc khoa vào toa thuốc và hướng dẫn NB ký tên tờ 

chi phí khám và toa thuốc để thanh toán chi phí đồng chi trả nếu NB 

không có nhu cầu khám khoa tiếp theo.  

- Đối với NB có nhu cầu khám khoa tiếp theo, ĐD hướng dẫn NB đến 

khoa khám tiếp theo. 

- Nếu NB khám 03 khoa, hướng dẫn NB thực hiện bước duyệt toa 

thuốc tại bộ phận hành chính (phòng KHTH). 

6 Quầy thu 

ngân 

Nhân 

viên quầy 

thu ngân 

- NB nộp phiếu thanh toán (01/BV), xếp hàng chờ đến lượt thanh 

toán, nộp tiền cùng chi trả và nhận thẻ BHYT và các giấy tờ liên 

quan. 

- Nhân viên quầy thanh toán kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 

01/BV, ký xác nhận, thu nhận và trả thẻ BHYT và các giấy tờ liên 

quan. 

7 Quầy 

thuốc 

BHYT 

Dược sĩ  - NB nộp đơn thuốc tại quầy của quầy thuốc BHYT. 

- Dược sĩ gọi tên, năm sinh của NB và phát thuốc theo đơn được BS 

kê toa và tư vấn NB về thuốc đã được cấp sau khi đối chiếu với toa 

thuốc trong sổ khám bệnh của NB. 

- NB kiểm tra đối chiếu thuốc được nhận với toa.  

- Kết thúc quá trình khám. 

*Lưu ý: - Trong tất cả các bước: BS, ĐD, KTV đều phải xác định chính xác NB và tư 

vấn cho NB, người nhà NB 

- Đối với khám thông thường không có CLS và thủ thuật NB sẽ bỏ qua các bước (4,5). 


