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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0907977088  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 21/6/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 0907977088  

trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung phản ánh như 

sau: “Người dân gọi đến ĐDN khiếu nại sự việc: Người dân có con là chị 

Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 2000) hiện đang theo dõi điều trị U nang buồng 

trứng. Vào ngày 17/06, Người dân cho con nhập viện tại bệnh viện Bà Rịa để 

điều trị do bệnh nhân có biểu hiện ra máu, tình trạng sức khỏe không ổn định. 

Qua quá trình thăm khám thì đội ngũ Bác Sĩ tại đây trong đó có Bác sĩ Trọng ( 

phụ trách) đã viết giấy chuyển viện cho bệnh nhân lên tuyến trên - cụ thể là 

chuyển đến bệnh việc Từ Dũ ( TP HCM) - theo diện có BHYT. Tại bệnh viện Từ 

Dũ, qua kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân chưa có dấu hiệu gì nên bs 

bệnh viện Từ Dũ yêu cầu gia đình người dân về địa phương theo dõi thêm, nếu 

xảy tình trạng bệnh nhân liên tục ra máu thì thông báo cơ sở y tế địa phương 

cho chuyển lên lại Từ Dũ để điều trị ( có thể xem xét đến phẩu thuật gấp . Đến 

hôm nay ngày 26/06, bệnh nhân có biểu hiện ra máu nhiều, TTYT Long Điền 

chuyển tuyến đến Bệnh viện Bà Rịa để điều trị, người dân có trình bày về yêu 

cầu, lời dặn của bs bệnh viện Từ Dũ ngoài ra cũng cung cấp thêm bệnh án 

nhưng bs Phương (bs tiếp nhận) không đồng ý cho bệnh nhân chuyển viện mà 

yêu cầu Người dân đóng tiền siêu âm và các thủ tục khác để nhập viện bệnh viện 

Bà Rịa còn nếu muốn chuyển lên Từ Dũ thì người dân phải tự túc nếu trường 

hợp xảy ra sự cố bệnh viện không chịu trách nhiệm. Người dân vô cũng bức xúc, 

có gọi về bệnh viện Bà Rịa và các số lãnh đạo của bệnh viện trên nhưng không 

được hỗ trợ, không có ai nhấc máy. Nay gọi đến ĐDN, người dân kính mong sở 

Y tế xem xét xử lý sự việc gấp rút, tránh gây ảnh hưởng trầm trọng đến tình 

trạng sức khỏe của bệnh nhân” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa ghi nhận phản 

ánh và giải trình như sau:  

Vào  lúc 14 giờ 37 phút  ngày 26/06/2019, tại phòng khám phụ khoa Bệnh 

viện Bà Rịa, có tiếp nhận người bệnh tên Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 

2000, PARA 0000, địa chỉ: khu phố Hải An, thị trấn Long Hải, huyện Long 
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Điền đến khám bệnh, do Trung tâm Y Tế huyện Long Điền chuyển với chẩn 

đoán “ Vỡ nang buồng trứng (P) – đã điều trị ngoại trú của Bệnh viện Từ Dũ”. 

Trong lúc Bs Phương đang xem hồ sơ khám bệnh thì mẹ của người bệnh 

Trúc có vào phòng khám phụ khoa và xin chuyển viện lên Bệnh viện Từ Dũ 

điều trị. Bs Phương có giải thích cho người thân và người bệnh rằng “ Chị hãy 

để BS khám bệnh xong đã, nếu kết luận có bệnh mà quá khả năng điều trị ở đây 

thì sẽ chuyển viện ngay theo BHYT đúng tuyến, còn trường hợp không quá khả 

năng điều trị thì sẽ điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa mà không chuyển viện”. Thân 

nhân của người bệnh lại nói “ Nhưng Bệnh viện Từ Dũ yêu cầu phải xin giấy 

chuyển viện nên tôi yêu cầu bác sĩ cho giấy chuyển viện ngay”. BS Phương trả 

lời “Nếu chị muốn chuyển viện luôn cho con chị mà không cần đợi bác sĩ khám 

bệnh cũng được, tôi sẽ chuyển viện cho con chị theo yêu cầu - có nghĩa là con 

chị không được hưởng bảo hiểm khi có phát sinh điều trị ở tuyến trên, chị đồng 

ý không”. Người thân của người bệnh không đồng ý chuyển viện theo yêu cầu 

mà đồng ý đợi bác sĩ khám bệnh. Sau khi cho người bệnh lên bàn khám phụ 

khoa, BS Phương nhận thấy cần phải có kết quả của siêu âm phụ khoa về khảo 

sát tử cung + 2 phần phụ để hổ trợ cho chẩn đoán, BS có mời người nhà và 

người bệnh giải thích về yêu cầu này, vì: Siêu âm tử cung + 2 phần phụ qua ngã 

bụng  (được bảo hiểm thanh toán - giá 49000 đồng) thì khó khảo sát chính xác 

trong trường hợp này, nếu muốn chính xác hơn thì phải siêu âm qua ngã âm đạo 

(không được bảo hiểm thanh toán – giá 176000 đồng) và người nhà đồng ý đóng 

tiền siêu âm qua ngã âm đạo. Trong lúc chờ siêu âm, người  thân ra ngoài gọi 

điện cho ai đó rồi quay trở lại yêu cầu BS: “Bây giờ cô có chuyển viện cho con 

tôi không, nếu không tôi sẽ gọi điện cho giám đốc, chứ ở đây có khám có cho 

con tôi đâu, có cho con tôi viên thuốc nào đâu”. BS Phương trả lời với thân nhân 

người bệnh rằng: “Tôi vừa khám cho con chị và chờ kết quả siêu âm mới có kết 

luận”. Sau đó người thân và người bệnh có gặp Điều dưỡng trưởng khoa khám 

bệnh xin số điện thoại giám đốc trình bày sự việc. Đến khi có kết quả siêu âm, 

BS Phương hội chẩn với BS Hà (Phó Khoa sản), mời thân nhân và người bệnh 

vào giải thích về kết luận khám bệnh - chần đoán “ Rong huyết do viêm nội mạc 

tử cung / Vỡ nang buồng trứng (P) ổn”. Hướng điều trị tiếp theo: Nhập viện 

khoa sản (Bệnh viện Bà Rịa) nếu người nhà lo lắng hoặc có thể cấp toa ngoại trú 

tùy gia đình chọn, không đủ điều kiện chuyển tuyến trên do hiện tại không quá 

khả năng điều trị, nếu gia đình muốn chuyển viện thì sẽ chuyển viện theo yêu 

cầu. Sau khi bàn bạc, gia đình xin cấp toa về nhà điều trị và BS Phương có 

hướng dẫn những dấu hiệu bất thường cần nhập viện ngay, như: Đau bụng nhiều 

hơn; sốt; ra huyết nhiều..., cấp giấy hẹn tái khám cho người bệnh sau 5 ngày, 

nếu cần nghỉ làm ở công ty sẽ cấp giấy nghỉ Bảo hiểm xã hội nhưng người bệnh 



 

không cần cấp giấy nghỉ. Đến khoảng 16g15 cùng ngày, người bệnh và thân 

nhân chào bác sĩ cảm ơn và vui vẻ ra về. 

Qua phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện Bà Rịa đã chỉ đạo Bác 

sĩ  Trưởng khoa Sản nhắc nhở bác sĩ Phương cần khéo léo trong quá trình giải 

thích tình trạng bệnh cho thân nhân và người bệnh hiểu, cùng hợp tác điều trị 

bệnh với Bệnh viện. 

Sở Y tế xin thông báo đến người dân được biết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                     
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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