
Quy trình khám chung cho bệnh nhân ngoại trú tại bệnh viện 

1.Khám lần đầu tiên 
Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm của bạn trong lần khám đầu tiên. (Bạn phải trả tất cả các chi phí y 

tế nếu bạn không có bảo hiểm y tế. Ngay cả khi bạn có bảo hiểm, trong trường hợp bạn không xuất 

trình thẻ bảo hiểm, bạn phải tự trả tất cả các chi phí trước.) 

Bạn cũng có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân của mình tại quầy lễ tân. 

Mang theo giấy giới thiệu từ các cơ sở y tế khác nếu bạn có. 
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2. Tái khám 

Trường hợp tái khám thì bạn hãy đi trực tiếp tới khoa đã khám trước đó. Nộp thẻ khám bệnh ở quầy 

lễ tân rồi chờ tới lượt. có trường hợp quên thẻ khám bệnh sẽ không được khám nên bạn hãy nhớ 

mang thẻ khám bệnh theo. 

 

 

 

 

 

Nộp giấy đăng kí khám bệnh và thẻ bảo hiểm sau đó bạn 

sẽ được đăng kí, chuẩn bị sổ khám bệnh và thẻ bảo hiểm. 

Nộp sổ khám bệnh, thẻ khám bệnh và điền vào giấy khám 

bệnh. 

Nộp giấy khám bệnh, chờ thứ tự cho tới khi được gọi tên. 

Làm các xét nghiệm cần thiết như xét nghiệm máu, xét 

nghiệm nước tiểu, chụp X quang… 

Nếu cần tái khám thì hẹn lịch lần sau. Nhận giấy tờ và thẻ 

khám bệnh để thanh toán. 

Nộp giấy tờ để thanh toán. 

Khi được gọi tên thì tới quầy thanh toán để thanh toán. 

Nhận thẻ khám bệnh, biên lai, đơn thuốc. 

Nộp đơn thuốc, nhận thuốc khi tới lượt. Đối với những 

đơn thuốc ngoài viện thì mang đơn thuốc đã nhận tới nhà 

thuốc được bảo hiểm quy định. 

 


