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I/ BHYT là là giải pháp hữu hiệu trợ giúp gia đình các em học sinh,
sinh viên không may rủi ro đau ốm, tai nạn cần phải khám, điều trị. Đặc biệt
các trường hợp bệnh nặng, chi phí có thể lên tới hàng tỷ đồng…
Trong thời gian qua, số HSSV tham gia BHYT không nhiều xuất phát từ
nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, không ít phụ huynh còn e ngại về chất
lượng trong khám chữa bệnh BHYT. Khi con em bị bệnh, nhiều người chọn biện
pháp khám tại phòng khám tư nhân để tránh tình trạng chen lấn, chờ đợi. Hơn
nữa, vào đầu năm học mới, phụ huynh học sinh, sinh viên phải đóng nhiều khoản
phí, trong đó có BHYT nên các gia đình có phần lo ngại, nhất là những gia đình
đông con, gặp khó khăn. Một nguyên nhân khác nữa là người dân chưa hiểu hết
chính sách của BHYT sẽ đem lại lợi ích đối với những trường hợp phải điều trị
lâu dài, đó là chưa kể đến những rủi ro về sức khỏe, tai nạn.
Khi tham gia BHYT, khi HS, sinh viên bị bệnh, cha mẹ đỡ vất vả hơn khi
phải lo chi phí, đặc biệt là bệnh nặng, điều trị dài ngày, bởi nếu không có BHYT
thì phải đóng 100% chi phí khám chữa bệnh. Thực tế, không tham gia BHYT cho
học sinh, trước mắt phụ huynh, HSSV bớt được một khoản tiền vài trăm ngàn
đồng. Nhưng về lâu dài, khi có bệnh thì số tiền chi phí cho điều trị sẽ vượt gấp
nhiều lần số tiền đóng BHYT. Như vậy, bản thân HSSV và gia đình sẽ thiệt thòi
nhiều hơn những người khác trong điều trị bệnh. Bên cạnh đó, BHYT mang tính
chia sẻ cộng đồng, góp phần san sẻ rủi ro cho những người bị bệnh hoặc bị tai
nạn. Như vậy, xét về lợi ích thì BHYT có ý nghĩa tích cực, chắc chắn HSSV tham
gia BHYT sẽ được lợi nhiều.
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Với phí BHYT cho học sinh sinh viên chỉ bằng 4.5% mức lương tối thiểu
chung trên tổng 12 tháng lương, trong đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 30%, học sinh sinh
viên chỉ đóng 70%, HSSV sẽ được hưởng nhiều quyền lợi từ BHYT sau đây.
II/ Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT
1. Được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tháng nộp tiền,
được đăng ký khám chữa bệnh (viết tắt KCB) ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến
huyện và tương đương trở xuống.
2. Được khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định
của Bộ Y tế; được chăm sóc sức khỏe ban đầu (viết tắt CSSKBĐ) tại cơ sở y tế
trường học.
3. Được KCB BHYT tại các cơ sở KCB từ tuyến huyện và tương đương trở
xuống, khi vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì được chuyển đến cơ sở
KCB BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Trường
hợp cấp cứu, được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT
cùng với giấy tờ chứng minh nhân thân (Thẻ học sinh, Chứng minh nhân dân...)
khi ra viện.
4. KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT hoặc được KCB tại
các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung
một số Điều của Luật BHYT:
- 100% chi phí KCB khi KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần
KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở ở mọi tuyến điều trị;
- 100% chi phí KCB khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên
và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ
trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến;
- 80% chi phí KCB BHYT cho một lần KCB có chi phí lớn hơn 15%
mức lương cơ sở . Riêng tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ
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thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, (thực hiện từ ngày 01/6/2017 theo
hướng dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế).
5. Trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến (KCB vượt tuyến) có trình thẻ
BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng là 80% nhân với tỷ lệ như
sau:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật
BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020;
6. Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT hoặc cơ
sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục theo quy định, HSSV
tự thanh toán chi phí với cơ sở KCB, sau đó đưa chứng từ đến cơ quan BHXH
thanh toán trực tiếp theo mức thanh toán được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo
Thông tư số số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
Như vậy, BHYT là một chính sách quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội,
tham gia vào chống đói nghèo do bệnh tật gây ra. BHYT cũng là một nguồn tài
chính rất quan trọng dành cho chăm sóc sức khỏe nhất là trong tình hình ngân
sách của Nhà nước không đủ để bao cấp hoàn toàn cho chăm sóc sức khỏe. BHYT
là sự chia sẻ, cưu mang hữu hiệu nhất giữa người giàu với người nghèo, giữa vùng
giàu với vùng nghèo… BHYT là một giải pháp ưu việt trong một hệ thống chăm
sóc sức khỏe cộng đồng.
Hãy tham gia vào BHYT để bảo vệ cho sức khỏe, quyền lợi của bạn, gia
đình và toàn xã hội.
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