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1. Đặt vấn đề
Ở nước ta, vấn đề an sinh xã hội (ASXH) được đặt ra từ rất sớm và được quan tâm,
chú trọng. ASXH thể hiện quyền cơ bản của con người và là công cụ để xây dựng một xã
hội hài hòa, văn minh và không có sự loại trừ. Bên cạnh đó, hệ thống ASXH thông qua
tác động tích cực của các chính sách chăm sóc sức khỏe, an toàn thu nhập và các dịch vụ
xã hội sẽ nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu lao động nói riêng và
toàn bộ quá trình phát triển kinh tế nói chung.
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Bảo
hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp
phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
BHYT đã và đang có những chuyển biến tích cực trong việc đóng góp vào sự nghiệp bảo
vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ở Việt Nam, chính sách BHYT bắt đầu được triển khai từ năm 1992. Trải qua 23
năm thực hiện, với nhiều lần thay đổi, BHYT đã tạo nên những thay đổi quan trọng không
chỉ về cơ chế, chính sách tài chính y tế mà còn tác động đến nhiều mặt của hoạt động
khám chữa bệnh cho nhân dân và đã đạt được những kết quả nhất định.
Khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính cho
người dân khi ốm đau, bệnh tật. Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị xác
định bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội,
thể hiện tinh thần cộng đồng trách nhiệm “Mình vì mọi người” trong khám chữa bệnh và
chăm sóc sức khỏe. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHYT là trách nhiệm của các
cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.
Ngày 13/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Bảo hiểm y tế, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
vẫn đảm bảo tính chất xã hội của chính sách BHYT theo đúng nguyên tắc nhà nước chịu
trách nhiệm tổ chức thực hiện với sự tham gia của người dân, tiến tới BHYT toàn dân.
Có thể nói hệ thống BHYT hiện nay đã thực sự đổi thay cả về cơ sở pháp lý và bộ
máy vận hành. Nhưng trên thực tế cho đến năm 2012, vẫn còn hơn 30% dân số vẫn chưa
tham gia BHYT (Bộ Y tế, 2013). Vậy những khó khăn, bất cập mà người dân đang gặp
*
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phải trong quá trình tham gia và khám chữa bệnh bằng BHYT là gì? Hay còn những tồn tại
nào chưa được khắc phục?
Trong những năm qua đã có rất nhiều nghiên cứu về hệ thống BHYT và những vấn đề còn
tồn tại của BHYT (Ví dụ: Đặng Nguyên Anh, 2007; Trịnh Hoà Bình, 2005; Hoàng Kiến Thiết,
2002). Các nghiên cứu này đã phân tích hệ thống BHYT theo từng giai đoạn khác nhau có liên quan
đến việc thay đổi chế độ, chính sách, đến hệ thống tổ chức và các quy chế quản lý tài chính nhằm thấy
rõ được quá trình phát triển của toàn hệ thống và dự báo các quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT.
Ngoài ra, các nghiên cứu cũng đã đi sâu tìm hiểu và phân tích khả năng của người dân tham gia trong
việc chăm sóc sức khỏe thông qua việc tìm kiếm các dịch vụ và tham gia BHYT, sử dụng BHYT
trong việc khám chữa bệnh. Nhận thức, nhu cầu tham gia của người dân cũng như khả năng mở rộng
BHYT ở các vùng khác nhau cũng là những vấn đề được các nhà nghiên cứu hết sức quan tâm.
Bài viết dựa vào số liệu khảo sát tháng 8/2014 trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu cấp
nhà nước “Định hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội ở nước ta
trong điều kiện mới”1. Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn bằng bảng hỏi 175 người dân tại
Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Ngoài ra, bài viết cũng dựa vào số
liệu khảo sát 327 người dân xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên thuộc đề tài
“Bảo hiểm y tế của người dân” do Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân
văn tiến hành tháng 7/2014. Báo cáo còn sử dụng biên bản phỏng vấn sâu 198 người dân tại 2
địa bàn, 10 bác sỹ và cán bộ trong hệ thống BHYT tại Hà Nội. Cơ cấu mẫu khảo sát tại hai
địa bàn nghiên cứu được trình bày trong Bảng 1.
Bảng 1: Cơ cấu mẫu khảo sát
Đặc điểm
Giới tính
Nam
Nữ
Trình độ học vấn
Không biết chữ
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Trung cấp, cao đẳng
Đại học, trên đại học
Nghề nghiệp
Nông dân
Công nhân
Cán bộ hưu trí
Cán bộ viên chức nhà nước
Kinh doanh/buôn bán
Cán bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước
Khác
N

Phường
Thành Công

Đơn vị: %
Xã
Lý Thường Kiệt

39,4
60,6

41,9
58,1

0,0
1,7
8,6
12,6
37,1
40,0

0,6
10,4
39,9
31,3
13,5
4,3

1,7
12,7
31,8
22,0
17,3
14,5
0,0
175

51,7
10,1
12,5
8,0
11,6
0,9
5,2
327

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề tài năm 2014.
1

Đề tài mã số KX.04.17/11-15 do GS.TS Phạm Tất Dong làm Chủ nhiệm .
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2. Thói quen khám chữa bệnh của người dân
Theo kết quả khảo sát, trong số những người ở hai địa bàn được hỏi có tới 51,3%
trả lời hiện tại họ không mắc bệnh gì; 30,8% nói rằng họ mắc các bệnh mãn tính và 2,6%
người trả lời họ mắc các thương tật do chiến tranh hay các dị tật bẩm sinh khác.
Thói quen của người dân đối với việc khám chữa bệnh của bản thân và gia đình
được phản ánh qua nhiều khía cạnh. Một trong những yếu tố cần đề cập đến là việc lựa
chọn nơi khám chữa bệnh của người dân khi bản thân hoặc gia đình có người ốm đau,
bệnh tật (xem bảng 2).
Bảng 2: Nơi khám chữa bệnh người dân thường lựa chọn

Đơn vị: %
Nơi khám chữa bệnh

Phường Thành Công

Xã Lý Thường Kiệt

Bệnh viện tuyến Trung ương

39,4

2,1

Bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố

39,4

8,0

Bệnh viện tuyến quận, huyện

5,1

39,8

Trạm Y tế xã, phường

1,7

8,0

Bệnh viện tư nhân

2,9

4,2

Phòng khám tư

8,6

5,8

Tự mua thuốc

2,9

31,2

Thầy lang

0,0

0,9

100,0

100,0

Tổng

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề tài 2014.

Qua bảng trên, ta nhận thấy sự khác biệt rõ ràng của người dân hai địa bàn khi họ
lựa chọn nơi khám chữa bệnh. Với đặc thù là thành phố lớn, Hà Nội là thủ đô của cả nước
nêntập trung rất nhiều bệnh viện lớn và thuộc tuyến trung ương bao gồm cả đa khoa và
chuyên khoa. Điều kiện tiếp cận khám chữa bệnh ở Hà Nội cũng rất thuận tiện. 39,4%
người được hỏi tại phường Thành Công trả lời bệnh viện tuyến trung ương và 39,4%
tuyến thành phố là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của họ để khám chữa bệnh, sau đó mới đến
những lựa chọn khám chữa bệnh ở phòng khám tư (8.6%), bệnh viện tuyến quận (5,1%),
trạm y tế xã, phường (1,7%) và bệnh viện tư nhân (2,9%).
Ngược lại, ở địa bàn xã Lý Thường Kiệt, do đặc thù là vùng nông thôn, người dân
khó có thể tiếp cận với bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh nên số người lựa chọn
khám chữa bệnh ở đây là rất ít (khoảng 10,0%). Nơi khám chữa bệnh phổ biến nhất ở khu
vực này là bệnh viện tuyến huyện (39,8%), điều này khá dễ hiểu khi chất lượng khám
chữa bệnh cũng như cơ sở vật chất của bệnh viện tuyến huyện không thể bằng được bệnh
viện tuyến tỉnh và trung ương nhưng ít ra vẫn còn hơn tuyến xã. Vì vậy, dù rất gần và
thuận tiện nhưng chỉ có 8,0% số người lựa chọn khám chữa bệnh ở tuyến xã, có lẽ chỉ là
những trường hợp bệnh nhẹ.
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“Ở trạm y tế của xã không có bác sĩ, chỉ có y tá thôi, cho nên không đáp ứng
được nhu cầu của người dân. Thuốc cấp cũng ít và không đảm bảo chất lượng vì
thuốc được cấp miễn phí. Thuốc không phù hợp, không hiệu quả khi điều trị bệnh.
Cơ sở vật chất thì rất kém”.
(PVS, nam, 55 tuổi, nông dân, hết cấp II, xã Lý Thường Kiệt)

“Ừ, nói thật thì ở xã, ông trạm trưởng trạm y tế cũng chỉ có bằng cao đẳng,
còn phần đông các y sĩ học trung cấp, nên thực chất tay nghề không được cao. Còn
lên tuyến trên như trung tâm Phố Nối hay lên tỉnh thì tất nhiên chất lượng khám
chữa bệnh tốt hơn ở xã chứ”
(PVS, nữ, 55 tuổi, kinh doanh, hết cấp II, xã Lý Thường Kiệt)

“Chúng tôi cũng mong muốn xã này đầu tư cho trạm y tế đầy đủ đồ dùng để
nhân dân ra trạm y tế cho gần chứ người dân cũng không muốn đi xa. Thế nhưng
trạm y tế của xã còn nghèo, máy châm cứu không có, bác sĩ giỏi tay nghề cũng
không có, ra khám cho chúng tôi vài viên thuốc mang tật vào người thêm, cho nên
chúng tôi cứ đi tuyến trên, thuốc tốt, đầy đủ dụng cụ, chữa mất tiền nhiều hơn
nhưng khỏi nhanh chứ chữa ở đây là không đảm bảo.
(PVS, nữ, 80 tuổi, hưu trí, hết cấp 1,xã Lý Thường Kiệt)
Phòng khám tư nhân và bệnh viện tư nhân chi phí khám chữa bệnh khá đắt nên số
lượng người dân lựa chọn không nhiều. Điểm đáng chú ý nữa là phương án tự mua thuốc
có sự chênh lệch khá lớn giữa hai địa bàn nghiên cứu (phường Thành Công 2,9%, xã Lý
Thường Kiệt 31,2%). Có thể nói việc khó khăn tiếp cận trong khám chữa bệnh xuất phát
từ khoảng cách địa lý, phương tiện đi lại đã ảnh hưởng khá nhiều đến cách lựa chọn
phương thức khám chữa bệnh của người dân ở xã Lý Thường Kiệt. Có thể đối với những
bệnh nặng, việc đến các cơ sở y tế cấp huyện, tỉnh là điều đương nhiên nhưng khi chỉ mắc
bệnh nhẹ, họ sẽ tự mua thuốc chữa trị.

“Bệnh nặng thì không nói chứ bình thường thì ít người họ lên tận huyện để
lấy thuốc lắm, thường những bệnh nhẹ người ta đi mua thuốc ở những quầy dược tư
nhân hay đi cắt thuốc ở gần nhà”.
(PVS, nữ, 19 tuổi, sinh viên, Đại học, xã Lý Thường Kiệt)
Điều này cho thấy việc mua thuốc tự chữa trị mà không cần đơn chỉ định của bác sỹ
ở các cơ sở khám chữa bệnh uy tín là khá dễ dàng và tràn lan ở Việt Nam.

“Tôi thấy có biển treo bán thuốc thì mình nghĩ là mua được. Nhiều khi
cũng không để ý đến giấy phép kinh doanh của họ. Lúc có bệnh rồi thì ai mà
quan tâm đến trình độ của người bán thuốc. Họ bán cho thuốc gì thì biết dùng
thuốc đấy thôi”.
(PVS, nữ, 45 tuổi, cán bộ, đại học, phường Thành Công)
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Có thể nói việc lựa chọn nơi khám chữa bệnh của người dân thuộc 2 địa bàn là khác
nhau. Nhà nước cần đầu tư các dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp để đáp ứng nhu cầu của
người dân, đặc biệt cần kiểm soát chuyên môn các cửa hàng bán thuốc tư nhân để tránh tình
trạng bán nhầm thuốc hoặc tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh không chuẩn xác.
3. Mức độ sở hữu và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế
Để tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020, Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động,
tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2012, Việt Nam có 69,0%
người dân tham gia BHYT (Bộ Y tế, 2013). Khảo sát 2 địa bàn phường Thành Công và xã
Lý Thường Kiệt cho thấy có sự tương đồng về tỷ lệ tham gia BHYT (phường Thành
Công 66,4%, xã Lý Thường Kiệt 66,3%), nhưng thấp hơn tỷ lệ tham gia BHYT trên cả
nước. Việc xem xét tương quan tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo cơ cấu giới tính,
nghề nghiệp và trình độ học vấn sẽ có cái nhìn bao quát và rõ ràng hơn về thực trạng tham
gia BHYT ở hai địa bàn đại diện cho khu vực nông thôn và đô thị này.
Bảng 3: Tương quan giới tính và sự tham gia BHYT của người dân ở 2 địa bàn

Đơn vị: %
Địa bàn

Nam

Nữ

Chung

Phường Thành Công

69,6

63,2

66,4

Xã Lý Thường Kiệt

70,1

62,6

66,3

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề tài năm 2014.

Qua bảng số liệu trên ta thấy tỷ lệ nam giới tham gia BHYT cao hơn nữ giới ở cả
hai địa bàn. Phải chăng nam giới có nhiều cơ hội hơn để có thể tham gia bảo hiểm y tế?
Những người có trình độ học vấn và nghề nghiệp khác nhau, mức độ tham gia BHYT
cũng khác nhau. Đặc biệt có sự khác nhau giữa đô thị và nông thôn.
Bảng 4: Tỷ lệ tham gia BHYT theo trình độ học vấn tại 2 địa bàn

Đơn vị: %
Trình độ học vấn

Phường Thành Công

Xã Lý Thường Kiệt

Không biết chữ

0,0

100,0

Tiểu học

80,5

82,4

Trung học cơ sở

80,0

57,7

Trung học phổ thông

50,0

59,8

Trung cấp, Cao đẳng

83,1

84,1

Đại học, trên đại học

52,9

78,6

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề tài năm 2014.
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Bên cạnh việc tham gia BHYT thì mức độ sử dụng thẻ BHYT cũng là khía cạnh mà
chúng tôi khá lưu tâm. Có thể nói BHYT là một công cụ hữu hiệu giúp cho người dân trút
bỏ được phần nào nỗi lo khi khám chữa bệnh. Việc sử dụng thường xuyên hay không
thường xuyên thẻ BHYT là phụ thuộc vào mức độ cần thiết của từng cá nhân người bệnh.
Nhưng nó cũng nói lên phần nào hình ảnh và giá trị mà BHYT mang lại cho họ. Việc
người dân tham gia đóng BHYT rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là họ sử dụng thẻ
BHYT như thế nào, có phát huy được những lợi ích mà BHYT mang lại hay không?
Bảng 5: Mức độ sử dụng thẻ BHYT ở hai địa bàn

Đơn vị: %
Mức độ sử dụng thẻ
Rất thường xuyên

Phường Thành Công

Xã Lý Thường Kiệt

4,0

11,6

Thường xuyên

30,3

14,7

Không thường xuyên

30,3

25,7

Rất không thường xuyên

8,0

6,7

Chưa cần sử dụng

7,4

3,7

Chưa bao giờ

8,0

3,7

12,0

33,9

100,0

100,0

Không biết
Tổng

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề tài năm 2014.

Có thể nói, số liệu thống kê cho chúng ta thấy mức độ sử dụng thẻ ở cả hai địa bàn
còn khá khiêm tốn. Chỉ có 34,3% người dân phường Thành Công được hỏi trả lời là rất
thường xuyên và thường xuyên sử dụng thẻ BHYT, ở Hưng Yên là 26,3%. Như vậy chỉ
có khoảng 1/3 số người có thẻ BHYT là thường xuyên sử dụng thẻ BHYT. Chúng ta đều
biết ích lợi của thẻ BHYT là đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh
ban đầu, tức là những người sở hữu thẻ BHYT hoàn toàn có thể sử dụng thẻ BHYT cho
việc lấy thuốc, chuẩn đoán, khám sức khỏe định kỳ tại nơi mà họ đăng ký khám chữa
bệnh bằng thẻ BHYT. Vậy nguyên nhân vì đâu mà người dân không thường xuyên và rất
không thường xuyên sử dụng chiếc thẻ vốn được coi là có sứ mạng “bảo vệ và chăm sóc
sức khỏe” (ở phường Thành Công là 38,3% và xã Lý Thường Kiệt là 32,4%). Tỷ lệ người
dân trả lời không biết sử dụng thẻ BHYT ở xã Lý Thường kiệt là tương đối cao (33,9%),
cho thấy mặc dù họ có thẻ BHYT nhưng họ không biết dùng hoặc không quen dùng,
tương ứng với việc khi ốm đau họ tự mua thuốc ở các cửa hàng thuốc tư nhân như phân
tích ở trên (31,2%) (Bảng 2).
4. Lý do không tham gia BHYT
Để trả lời câu hỏi ban đầu đưa ra là những khó khăn, bất cập mà người dân đang
gặp phải trong quá trình khám chữa bệnh bằng BHYT là gì? Những lý do nào người dân
không tham gia BHYT? Tìm hiểu những lý do người dân không tham gia BHYT cho thấy
có rất nhiều lý do chủ quan và khách quan mà các nhà quản lý các cấp rất đáng quan tâm.
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Bảng 6: Lý do không tham gia BHYT của người dân phường Thành Công

Đơn vị: %
Lý do không tham gia BHYT

P. Thành Công

Không tin vào chất lượng khám/chữa bệnh theo thẻ BHYT

20,0

Thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ phức tạp

20,0

Mất nhiều thời gian khi khám chữa bệnh bằng thẻ

30,0

Phí mua thẻ cao

15,0

Thái độ phục vụ không tốt của cán bộ y tế đối với người sử dụng thẻ BHYT

15,0

Không hiểu biết về thẻ BHYT

25,0

Không biết nơi bán thẻ BHYT

15,0

Mắc bệnh ngoài danh mục được BHYT chi trả

0,7

Thủ tục chuyển tuyến phức tạp

20,0

Không cần thiết

15,0

Nguồn: Số liệu khảo sát của đề tài năm 2014.

Có rất nhiều lý do để người dân không tham gia BHYT. Tỷ lệ đưa ra các lý do ở
phường Thành Công đều khá cao, phần nào thể hiện những đánh giá mang tính chất tiêu
cực hơn về BHYT ở khu vực phường Thành Công. Lý do “Mất nhiều thời gian khi khám
chữa bệnh bằng thẻ” là phổ biến nhất (30,0%). Câu hỏi đặt ra là liệu những thủ tục và
công việc mà bệnh nhân cần làm khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT đã thật sự dễ dàng
chưa? Có những bức xúc của người dân khi họ sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh,
tình trạng phải xin nhiều chữ ký, nhiều con dấu và phải qua nhiều cửa đã phần nào gây
mất thời gian và ức chế cho người dân.

“Tôi thấy có “Biên bản hội chẩn”, “Sổ hội chẩn”. Sau đó giấy tờ sổ
sách được đưa cho cô nhân viên đi xin chữ kí của các bác sĩ nào đó, để hoàn
thành thủ tục “hội chẩn”. Cầm xấp giấy tờ đã được xin chữ kí, đóng dấu đi
đóng tiền. Hôm đó tôi chụp cộng hưởng từ khá đắt, nhưng bảo hiểm y tế chỉ
trả cho một phần mà phải chạy tới mấy vòng đấy. Đúng là thủ tục quá ư
phiền hà.”
(PVS, nữ, 40 tuổi, đại học, giáo viên, phường Thành Công)
Bên cạnh việc “Mất nhiều thời gian khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT” thì lý do
“Không hiểu biết về thẻ BHYT” cũng được người dân phường Thành Công, lựa chọn khá
nhiều (25,0%), họ cho rằng “không hiểu biết về thẻ BHYT” là do “Tôi không quan tâm”
“Tôi chẳng bao giờ dùng” “Tôi chẳng cần tìm hiểu”.
Ngoài hai nguyên nhân được lựa chọn nhiều nhất ở trên, thì chúng tôi thấy còn
những nguyên nhân rất đáng lưu tâm như: “Không tin vào chất lượng khám/ chữa bệnh
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theo thẻ BHYT”, “Thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ phức tạp ” và “Thủ tục chuyển tuyến
phức tạp” đều chiếm tỷ lệ 20%.

“Trường hợp tôi có bị làm sao thì tôi đi khám ngoài tuyến, khám thẳng cho
nhanh chứ chờ đợi để mà khám và hưởng lợi ích từ thẻ bảo hiểm y tế thì mất nhiều
thời gian lắm. Tôi thì đi làm suốt, được nghỉ hôm chủ nhật mà đi khám bệnh bằng
thẻ bảo hiểm thì đến bao giờ, khám bệnh nhẹ thì khám thẳng cho nhanh. Tôi đóng 3
năm mua thẻ ở công ty này nhưng chưa bao giờ dùng đến nó để đi khám bệnh cả.
Dùng thẻ đi khám vừa lâu, thủ tục lại phức tạp. Tôi thấy nhiều người công ty kêu ca
về sự chờ đợi khi đi khám bằng thẻ bảo hiểm y tế. Thôi tính tôi rất ngại chờ đợi nên
muốn làm gì thì nó phải nhanh nhanh”.
(PVS, nam, 26 tuổi, nhân viên kinh doanh, phường Thành Công)
“Cô thấy cái chỗ chuyển tuyến nó hơi phức tạp vì mình phải đi xin giấy này

giấy nọ thì mới được chuyển lên tuyến trên, đôi khi mình muốn lên tuyến cao hơn
nhưng người ta giữ lại không cho đi, cả cái thủ tục nhập viện cũng thế, vì nó liên
quan đến bảo hiểm mà nên phải lằng nhằng giấy tờ lung tung cháu ạ”.
(PVS, nữ, 44 tuổi, cán bộ, hết cấp 3, phường Thành Công)
Ở địa bàn xã Lý Thường Kiệt, khi tìm hiểu lý do nào quan trọng nhất không tham
gia BHYT, thì ý kiến đánh giá của người dân có sự khác biệt so với người dân phường
Thành Công.
Lý do “Không hiểu biết về thẻ BHYT” được người dân lựa chọn cao nhất 16,0%.
Khảo sát thực tế ở địa bàn, chúng tôi cũng nhận thấy không có hoạt động tuyên truyền
hay quảng bá rộng rãi về BHYT của chính quyền đến với người dân.

“Thỉnh thoảng tôi có nghe đài phát thanh tuyên truyền về bảo hiểm y tế, nghe
như là sửa đổi luật, người dân bắt buộc phải mua BHYT. Nhưng tôi nghe câu được
câu chăng chả biết khi nào thì bắt buộc phải mua. Còn không thấy vận động, ai cần
thì tới mua người ta bán cho, chứ cũng chả ép mua làm gì. Người ta không cần,
không ốm đau thì mua làm gì cho lãng phí”.
(PVS, nữ, 80 tuổi, hết cấp I, nông dân, xã Lý Thường Kiệt)
“Thủ tục chuyển tuyến phức tạp” và “Thủ tục khám chữa bệnh bằng thẻ phức
tạp” cũng là những lý do khá phổ biến khiến người dân không tham gia BHYT.

“Ở tuyến huyện thì họ thờ ơ lắm, nhiều khi hỏi còn chả buồn nói chứ. Đợt
bác xin vượt tuyến lên bệnh viện trên Hà Nội thì gây khó khăn, bảo không phải
muốn chuyển thì chuyển, cái gì cũng phải có trình tự. Bác nói thật chứ người ta
có bệnh nặng nói dại không đưa lên chữa kịp thời chết ra đấy thì ai chịu, lại khổ
dân đen thôi”.
(PVS, nữ, 60 tuổi, hưu trí, đại học, xã Lý Thường Kiệt)
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“Hôm đấy đến khám phải xếp hàng đông đến 2 dãy dài, sau đấy có một cô y
tá ra bảo rằng ai có thẻ thì cô y tá bảo đứng yên, ai mà không có thẻ thì được gọi
sang phòng khác, chốc nữa những người không có bảo hiểm sẽ được vào khám
trước, còn những người mà có bảo hiểm thì hẵng cứ đứng yên ở đấy... Những người
không có thẻ Bảo hiểm mà nộp tiền ngay thì rất nhanh được khám, hoặc là chiếu
chụp cũng thế, rất nhanh được vào. Còn người mà có thẻ thì có khi chờ cả ngày
cũng không đến lượt, thậm chí ngày hôm nay không khám được phải khám sang
ngày hôm sau”.
(PVS, nữ, 61 tuổi, cán bộ hưu trí, xã Lý Thường Kiệt)

“Bác khám bệnh ở bệnh viện huyện thấy thái độ của một số bác sĩ, y tá rất thờ
ơ, cứ khinh khỉnh, hách dịch, quát ầm ỹ. Bệnh nhân không biết thì người ta phải hỏi
lại chứ. Thủ tục thì nhiều, bắt chạy tới chạy lui. Không nhiệt tình thăm hỏi gì cả.
Bác rất không hài lòng về thái độ chăm sóc bệnh nhân như thế”.
(PVS, nam, 42 tuổi, kinh doanh, hết cấp 2, xã Lý Thường Kiệt)
Thông qua những phương án lựa chọn và những chia sẻ của người dân qua phỏng
vấn sâu, chúng ta có thể thấy còn tồn tại khá nhiều bất cập và hạn chế, góp phần làm
chậm quá trình thúc đẩy việc gia tăng tỷ lệ người dân tham gia BHYT.
5. Kết luận
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có khá nhiều khác biệt về thói quen khám chữa
bệnh và việc sử dụng thẻ BHYT giữa hai địa bàn nghiên cứu thành thị và nông thôn. Việc
lên kế hoạch xây dựng, trang bị đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất cho những bệnh viện,
phòng khám cấp địa phương là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ góp phần không nhỏ giảm
tải áp lực cho những bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và đảm bảo được chất lượng
khám chữa bệnh cho người dân ở những vùng nông thôn, nơi người dân không có điều
kiện tiếp cận với những cơ sở khám chữa bệnh công ở đô thị lớn và những cơ sở khám
chữa bệnh tư nhân chi phí cao.
Ngoài ra, có sự khác biệt về tỷ lệ tham gia BHYT ở khu vực nông thôn và đô thị.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không tham gia BHYT của người dân, nhưng một
thực tế đáng lo ngại là tỷ lệ người dân phàn nàn về, thủ tục, chất lượng khám chữa bệnh
bằng thẻ v.v… khá cao, nhất là ở địa bàn đô thị. Điều này dẫn đến một câu hỏi: liệu hệ
thống BHYT và các cá nhân tham gia đã thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và
đáp ứng được nhu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người dân? Nếu còn chưa có giải
pháp hiệu quả cho vấn đề này thì việc tiến tới một nền BHYT toàn dân vẫn là một tương
lai xa vời đối với hệ thống BHYT của Việt Nam.
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