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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0353622566 về quy trình chuyên môn 

tại bệnh viện Lê Lợi trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh. 

 

Ngày 29/10/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0353622566 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Ngày 28/10/2019, người dân có đưa cháu Phạm Minh 

Tâm, sinh năm 1996 đến Bệnh viện Lê Lợi – Vũng Tàu thổi virus HP dạ dày, kết 

quả báo cáo là cháu cần điều trị virus HP. Chiều ngày 29/10/2019, người dân 

có đưa cháu đến khoa Nhi để kiểm tra và xin cấp thuốc điều trị nhưng bác sĩ 

khám bệnh là bác sĩ Nguyễn Thị Phương Dung lại nói kết quả như vậy không 

chính xác nên không cho đơn thuốc và yêu cầu đưa cháu đi nội soi. Người dân 

thắc mắc là tại sao trong cùng một bệnh viện mà bác sĩ khám lại không chấp 

nhận kết quả thổi virus HP”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, bệnh viện  Lê Lợi đã tiến hành xác 

minh tìm hiểu sự việc và giải trình như sau:  

- Ngày 28/10/2019 cháu Phạm Minh Tâm (SN 2005) có làm test hơi thở 

chẩn đoán HP (+) theo yêu cầu tự nguyện của gia đình bệnh nhân. Gia đình thấy 

cháu làm test hơi thở có HP (+). Qua thông tin tìm hiểu của gia đình, người bệnh  

có HP (+) phải điều trị, nếu không sẽ bị ung thư dạ dày, nên ngày 29/10/2019, 

bố cháu Phạm Minh Tâm đưa cháu vào khoa Nhi - Bệnh viện Lê Lợi để điều trị. 

- Kết quả test cho thấy bệnh nhân dương tính với HP. Nhưng qua thăm 

khám, Bá sĩ điều trị thấy bệnh nhân chưa từng có tiền căn đau bụng mãn tính 

hay triệu chứng lâm sàng của nhiễm HP. Kết luận bệnh nhi nhiễm HP không 

triệu chứng nên không có chỉ định tiệt trùng HP (Theo phác đồ điều trị nhi khoa 

của bệnh viện Nhi Đồng II năm 2019). 

- Bác sĩ đã giải thích với người nhà bệnh nhân về chỉ định tiệt trừ HP 

nhưng gia đình bệnh nhân vẫn cương quyết điều trị triệt để HP vì gia đình lo sợ 

bệnh nhân bị ung thư dạ dày. Sau đó bác sĩ Dung có giải thích nếu điều trị nhiễm 

HP không triệu chứng cần nội soi để đánh giá thêm, Bs Dung không nói “kết 

quả như vậy không chính xác nên không cho đơn thuốc và yêu cầu đưa cháu đi 

nội soi”. Người nhà bệnh nhân không hài lòng đã gọi đường dây nóng phản ánh. 
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- Sau khi tham khảo ý kiến BS trưởng khoa, BS Dung đã sử dụng thuốc 

kháng sinh theo phác đồ cho bệnh nhân (làm tiệt trừ HP như một bệnh nhân có 

chỉ định tiệt trừ). 

- Về vấn đề “người dân thắc mắc là tại sao trong cùng một bệnh viện mà 

bác sĩ khám lại không chấp nhận kết quả thổi virus HP” là không chính xác, bác 

sĩ có sử dụng kết quả test hơi thở của bệnh nhân, ở bệnh nhân này bác sĩ chưa 

điều trị tiệt trừ HP như đã giải thích với người nhà bệnh nhân. 

- Qua sự việc trên, Bệnh viện sẽ cố gắng đưa ra cách giải quyết tốt nhất về 

việc chỉ định và tư vấn kỹ càng cho bệnh nhân trước khi làm test.  

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 Lê Lợi; 

- Lưu: VT, NV. 


		2019-11-19T07:31:06+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2019-11-19T09:14:13+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




