
Tham gia BHYT có giá trị vô cùng thiết thực.
Với người bệnh mạn tính, đó là nguồn hỗ trợ chi phí phần lớn  

và lâu dài trong khám chữa bệnh. Với những người khác,  
BHYT vừa là điểm dự phòng kinh tế lúc rủi ro tai nạn, đau ốm,  

vừa là sự san sẻ tình thương yêu giữa con người với con người.
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BẢO HIỂM Y TẾ GIÚP BẠN GIẢM GÁNH NẶNG CHI PHÍ 
TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

1. BẢO HIỂM Y TẾ LÀ GÌ?

• Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các 
đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục 
đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện.

2. QUYỀN LỢI KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Tham gia BHYT, bạn được hưởng quyền lợi trong phạm vi và mức hưởng theo 
quy định của pháp luật về BHYT như: khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; 
khám thai định kỳ và sinh con; cấp thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật; và hỗ trợ 
chi phí vận chuyển trong trường hợp cấp cứu.

Ngoài ra, bạn còn được BHYT chi trả:

• Thuốc ARV, các xét nghiệm theo dõi điều trị HIV/AIDS;

• Xét nghiệm HIV đối với phụ nữ mang thai và khi sinh con;

• Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV;

• Khám bệnh, xét nghiệm HIV, thuốc ARV và các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
HIV/AIDS khác đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV;

• Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV;

• Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

3. MỨC HƯỞNG

Mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh. 

Trường hợp bạn có thẻ BHYT thuộc các đối tượng khác (người nghèo, cận nghèo,  
trẻ em dưới 6 tuổi, …) thì mức hưởng là 95% hoặc 100% chi phí khám chữa bệnh.


