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b) 2.1. Hỗ trợ chi phí khám bệnh có liên quan ñến phẫu thuật tim, chi phí phẫu
thuật tim.
c) Bao gồm khám lần ñầu ñể xác ñịnh bệnh; khám tiền phẫu ñể quyết ñịnh
phẫu thuật; chi phí viện phí liên quan phẫu thuật tim - từ khi nhập viện ñến khi ra
viện; các lần tái khám sau phẫu thuật và trẻ mắc thêm những bệnh khác trong lần
phẫu thuật tim.
d) 2.2. Hỗ trợ tiền ăn, ñi lại (áp dụng cho cả trẻ em thuộc hộ gia ñình nghèo
chuẩn quốc gia và hộ gia ñình cận nghèo chuẩn quốc gia theo Quyết ñịnh
55a/2013/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
- Tiền ăn: 70.000 ñồng/trẻ em/01 ngày trong thời gian không quá 15 ngày.
- Tiền ñi lại theo giá phương tiện công cộng cho 01 phụ huynh và 01 trẻ ñược
phẫu thuật.
- Kinh phí thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ các nguồn sau:
Quỹ Bảo hiểm y tế; huy ñộng sự tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và
ngoài nước theo quy ñịnh của pháp luật; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quỹ khám, chữa bệnh
cho người nghèo; ngân sách nhà nước ñảm bảo phần kinh phí mà các Quỹ trên sau
khi thanh toán còn thiếu.
3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2015 ñến hết ngày 31/12/2016.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ
họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày
kể từ ngày thông qua./.
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