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b) Người thuộc dân tộc thiểu số ñang có hộ khẩu thường trú ở xã, phường, thị
trấn thuộc vùng khó khăn trên ñịa bàn tỉnh. Danh mục ñịa bàn khó khăn thuộc tỉnh
thực hiện theo Quyết ñịnh số 1049/Qð-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Danh mục các ñơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;
c) Người thuộc diện ñược hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy ñịnh của
pháp luật;
d) Người ñang ñược nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước;
ñ) Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác
gặp khó khăn do chi phí cao mà không ñủ khả năng chi trả viện phí. Danh mục các
bệnh khác mà người bệnh gặp khó khăn do chi phí cao, không ñủ khả năng chi trả
viện phí ñược hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
2. Các chế ñộ hỗ trợ:
a) Hỗ trợ tiền ăn cho các ñối tượng quy ñịnh tại ðiểm a, ðiểm b nêu tại
Khoản 1, ðiều 1 Quyết ñịnh này khi ñiều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước
từ bệnh viện tuyến huyện trở lên, với mức 3% mức lương
cơsở/ngườibệnh/ngày;
b) Hỗ trợ tiền ñi lại từ nhà ñến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển
bệnh viện cho các ñối tượng quy ñịnh tại ðiểm a và ðiểm b, Khoản 1, ðiều 1
Quyết ñịnh này khi ñiều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở
lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có
nguyện vọng ñưa về nhà nhưng không ñược bảo hiểm y tế hỗ trợ. Cự ly ñược tính từ
trung tâm xã ñến cơ sở ñiều trị (bệnh viện) và ngược lại.
- Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước:
Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều ñi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh
theo mức bằng 0,2 lít xăng, dầu diezel/km theo khoảng cách vận chuyển thực tế; giá
xăng, dầu tại thời ñiểm sử dụng và chi phí cầu, phà, ñường bộ khác (nếu có). Nếu có
nhiều hơn một người bệnh ñược vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán
chỉ ñược tính như ñối với vận chuyển một người bệnh;
- Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà
nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều ñi cho người bệnh theo mức bằng 0,2
lít xăng, dầu diezel/km cho một chiều ñi tính theo khoảng cách vận chuyển thực tế và
giá xăng, dầu tại thời ñiểm sử dụng.
c) Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho các ñối tượng quy ñịnh tại
ðiểm a, ðiểm b và ðiểm c, Khoản 1, ðiều 1 Quyết ñịnh này phải chi trả khi sử dụng

