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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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V/v triển khai DVKT Siêu âm tim qua thực quản,
Cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn điều trị các rối
loạn nhịp chậm của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nhận được Công văn số 31/BV-KHTH ngày
03/02/2020 về việc đề nghị thẩm định dịch vụ kỹ thuật Siêu âm tim qua thực quản
và Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị các rối loại nhịp chậm của Bệnh viện đa
khoa tỉnh Hà Giang.
BHXH tỉnh đã tiến hành thẩm định tại cơ sở các trang thiết bị, nhân lực thực
hiện dịch vụ kỹ thuật (DVKT) Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang đề nghị kết quả
như sau:
1. Đối với DVKT Siêu âm tim qua thực quản: Được thực hiện trên máy Siêu
âm màu của đơn vị đã được BHXH tỉnh thẩm định và đang thực hiện Siêu âm tim
thanh toán với cơ quan BHXH, nay đơn vị có cán bộ được đào tạo có chứng chỉ
đào tạo về Siêu âm tim qua thực quản và chứng chỉ đạo tạo về can thiệp mạch
2. Đối với DVKT cấy máy tạo nhịp hồ sơ gồm có: Hợp đồng mua hàng hóa
số 294/HĐ-MB ngày 25/10/2019; hóa đơn mua trang thiết bị số 00034447 ngày
27/12/2018; giấy chứng nhận xuất xứ sản phẩm; giấy chứng nhận chất lượng sản
phẩm; tờ khai hải quan; giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế; hướng dẫn sử dụng máy;
nguồn gốc máy được mua từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị.
Các DVKT trên đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dịch vụ có quy trình
thực hiện, người thực hiện DVKT có chứng chỉ theo quy định.
Qua kết quả thẩm định trang thiết bị và DVKT nói trên cho thấy Bệnh viện
đa khoa tỉnh Hà Giang đủ điều kiện thực hiện triển khai.
Việc áp giá thanh toán các DVKT nói trên được áp theo giá của cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
Thời gian thực hiện thanh toán các DVKT nói trên với cơ quan BHXH kể từ
ngày 19/02/2020.
BHXH tỉnh đề nghị Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang phối hợp với cơ quan
BHXH trong công tác quản lý, giám sát thanh toán chi phí DVKT mới nói riêng và

các DVKT khác nói chung phải đảm bảo hợp lý, hiệu quả phù hợp với khả năng chi
trả của quỹ BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định./.
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