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KHOA TIM MẠCHKHOA TIM MẠCH

QUY TRÌNH

BỆNH NHÂN XUẤT VIỆN

MỤMỤCC TIÊUTIÊUMỤMỤCC TIÊUTIÊU

Biết được mục đích và các thủ tục cần thiết khi

bệnh nhân xuất viện

Nắm được quy trình bệnh nhân xuất viện

MỤMỤCC ĐÍCHĐÍCHMỤMỤCC ĐÍCHĐÍCH

Giải quyết xuất viện cho bệnh nhân được nhanh

chóng, đúng quy định.

Theo dõi và quản lý tình hình bệnh nhân xuất viện

trong ngày.

Thông báo cho thân nhân bệnh nhân chuẩn bị các

thủ tục thanh toán viện phí, phương tiện vận

chuyển và theo dõi chăm sóc tại nhà.

PHẠM VI ÁP DỤNGPHẠM VI ÁP DỤNGPHẠM VI ÁP DỤNGPHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho tất cả các bệnh nhân nằm điều trị

tại bệnh viện Nhi Đồng 2.
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1

Bác sĩ điều trị khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, bệnh
của bệnh nhân và quyết định cho xuất viện; giải thích tình
trạng sức khỏe, kết quả sau quá trình điều trị bệnh nhân,
hướng dẫn thân nhân bệnh nhân tiếp tục điều trị theo toa
tại nhà, hẹn tái khám,......

2
Bác sĩ điều trị tổng kết và hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án, ghi
mã ICD 10, làm giấy xuất viện, ghi toa thuốc,…

3

Điều dưỡng hành chánh:
• Tổng kết các khoản để thanh toán viện phí (số ngày

nằm viện, giường dịch vụ, thuốc, xét nghiệm, thủ thuật,
y dụng cụ, vật tư tiêu hao,…)

• In bảng kê chi tiết viện phí cho thân nhân ký tên xác
nhận và ghi rõ họ tên

QUY TRÌNHQUY TRÌNHQUY TRÌNHQUY TRÌNH

BƯỚC NỘI DUNG

4

Điều dưỡng chăm sóc:
Thực hiện chỉ định Bác sĩ trong ngày xuất viện
Hướng dẫn thân nhân bệnh nhân:

• Dấu hiệu bệnh nặng, biến chứng có thể xảy khi
chăm sóc tại nhà.

• Dùng thuốc theo toa.
• Chế độ ăn uống và vận động (tùy theo từng loại

bệnh)
• Cách sử dụng dụng cụ và làm mẫu một số kỹ thuật

chăm sóc người bệnh (tùy theo từng loại bệnh)
• Tái khám đúng hẹn, mang theo đầy đủ các giấy tờ

(phiếu hẹn khám lại, BHYT, giấy chuyển viện, giấy
xuất viện, sổ khám bệnh, phim, siêu âm,…)

QUY TRÌNHQUY TRÌNHQUY TRÌNHQUY TRÌNH
BƯỚC NỘI DUNG

5
Bác sĩ Trưởng / Phó khoa hoặc người được ủy quyền ký
duyệt xuất viện. Nếu không đồng ý duyệt xuất viện, phản
hồi cho bác sĩ điều trị.

6
Điều dưỡng hành chánh đem hồ sơ xuất viện đến phòng
Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

7
BS Trưởng/Phó phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc người
được ủy quyền duyệt xuất viện. Nếu không đồng ý duyệt
xuất viện, phản hồi cho bác sĩ Trưởng/Phó khoa và bác sĩ
điều trị.

QUY TRÌNHQUY TRÌNHQUY TRÌNHQUY TRÌNH
BƯỚC NỘI DUNG

8
Nhân viên phòng KHTH đóng dấu vào bệnh án, lưu vào
phòng hồ sơ.

9
Điều dưỡng hành chánh đem phiếu tổng hợp các khoản
viện phí đến phòng tài chính kế toán

10

Nhân viên phòng Tài chính kế toán nhập thông tin và tính
viện phí cho các bệnh nhân được xuất viện. Sau khi tính
xong thì gọi điện thoại thông báo đến các khoa có bệnh
nhân xuất viện

11
Điều dưỡng hướng dẫn thân nhân bệnh nhân đến phòng
Tài chính kế toán làm thủ tục thanh toán viện phí
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12
Thân nhân bệnh nhân có khả năng thanh toán đến đóng
viện phí tại phòng Tài chính kế toán nhận giấy xuất viện
và toa thuốc

13
Thân nhân bệnh nhân không có khả năng thanh toán viện
phí, liên hệ Điều dưỡng trưởng khoa bệnh nhân đang điều
trị hoặc tổ Công tác xã hội.

14
- Bệnh nhân có BHYT nhận thuốc tại quầy thuốc

BHYT.
- Bệnh nhân không có BHYT mua thuốc tại quầy thuốc

trong bệnh viện.

15 Thân nhân bệnh nhân trình giấy xuất viện tại cổng bảo vệ.

GHI CHÚGHI CHÚGHI CHÚGHI CHÚ

Ngoài giờ hàng chánh:

 Bác sĩ trực sẽ ký giấy xuất viện.

 Thân nhân bệnh nhân trở lại vào giờ hành

chánh, đến phòng KHTH kèm theo giấy xuất

viện

 Bác sĩ Trưởng/Phó phòng KHTH hoặc người

được ủy quyền ký duyệt và đóng dấu.
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