
 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  7  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0395.111.562 

về việc kê đơn tại Bệnh viện Tâm Thần  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 14/6/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 
0395.111.562 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh về việc con người dân khám bệnh ở bệnh 
viện Tâm thần (huyện Châu Đức). Con người dân là Nguyễn Thành Công sinh 

năm 2004, mã thẻ BHYT 2777722458377, tổ 10, ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, 
huyện Long Điền. Khoảng 03 tháng trở lại đây, một số loại thuốc BHYT không 

cấp phát nữa mà bắt người dân phải tự mua tại bệnh viện. Người dân thắc mắc 

mà chưa được giải đáp rõ ràng. Kính mong cơ quan chức năng xem xét và xử 

lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Tâm thần đã tiến hành 

xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0395.111.562 là ông Nguyễn Tất Định, 
Bố của bệnh nhân Nguyễn Thành Công. 

- Bệnh nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần có bệnh án ngoại trú 
từ ngày 29/8/2016 với chẩn đoán theo ICD-10: Rối loạn hành vi (Rối loạn cư 

xử) (F91)/Chậm phát triển tâm thần (F70). 

- Tra cứu trên phần mềm khám chữa bệnh và bệnh án ngoại trú tại khoa 
Khám bệnh - Cấp cứu, ghi nhận: Bệnh nhân không tái khám định kỳ, thường 

xuyên có khoảng thời gian không đến tái khám, cụ thể: Từ tháng 01/2018 đến 

tháng 8/2019; từ tháng 12/2019 - tháng 4/2020; từ tháng 12/2020 đến ngày 
15/6/2021 bệnh nhân không đến khám và điều trị ngoại trú. 

- Đến ngày 16/6/2021, bệnh nhân đến khám tại phòng khám ngoại trú sau 
khi khám được bác sĩ chẩn đoán: Ngoại tháp (G25)/Rối loạn hành vi 

(F91)/Chậm phát triển tâm thần (F70); kê đơn Trihexyphenidyl 0,002g x 02 

viên/ngày. Trong quá trình khám bệnh và kê đơn, bác sĩ đã giải thích về tình 

trạng bệnh với chẩn đoán hiện tại bệnh nhân không có rối loạn khí sắc, xung 
động, nên không thể dùng thuốc Valproic acid (Encorate Chrono) trong thời 

gian dài và liên tục, do đó bác sĩ chỉ kê đơn thuốc Trihexyphenidyl. Tuy nhiên 
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Mẹ của bệnh nhân (bà Phạm Thị Ngọc Dung) có yêu cầu, xin mua thêm 
Encotare Chrono (vì trong thời gian không tái khám bệnh nhân đã tự mua thuốc 

để uống) để dự phòng, vì thỉnh thoảng bệnh nhân có cơn cáu gắt và xung động. 

Do đó, bác sĩ đã kê thuốc Valproic acid cho bệnh nhân mua ngoài. 

- Theo khoản 2, Điều 3 Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của 
Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh 

phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế, có nêu: “Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp 
chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép hoặc hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị của Bộ Y tế. Trường hợp không có chỉ định trong trong tờ hướng dẫn sử 

dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, không có 
trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế nhưng cần thiết trong điều 

trị, Bộ Y tế sẽ lập Hội đồng để xem xét cụ thể từng trường hợp”; 

- Theo Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc thì Valproic acid (Encorate Chrono) 
được chỉ định trong tất cả các thể động kinh; dự phòng đau nửa đầu và hưng 

cảm cấp; 

- Tại Quyết định số 2058/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về việc 
ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp 

thì chẩn đoán Ngoại tháp/Rối loạn hành vi /Chậm phát triển tâm thần không có 

chỉ định sử dụng thuốc Encorate Chrono; 

Như vậy, Qũy BHYT sẽ không thanh toán thuốc Valproic acid (Encorate 

Chrono) vì không đáp ứng một trong 02 điều kiện tại Quyết định số 2058/QĐ-

BYT  ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế. 

Việc Bác sĩ kê đơn cho người nhà mua thuốc này là không phù hợp với quy 

định về chẩn đoán. 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bệnh viện Tâm thần nhận 
thấy: 

- Trường hợp chẩn đoán: Ngoại tháp/Rối loạn hành vi /Chậm phát triển tâm 
thần và kê đơn thuốc Trihexyphenidyl là phù hợp với chỉ định. 

- Tuy nhiên, theo yêu cầu của người nhà bệnh nhân và bác sĩ đã kê đơn cho 
bệnh nhân BHYT mua ngoài thuốc Valproat acid (Encorate Chrono) trong 

trường hợp này là chưa phù hợp với chẩn đoán tại thời điểm khám bệnh.  

- Bác sĩ xin ghi nhận sai sót và nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời 
không để xảy ra tình trạng trên. 

-  Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Khoa Khám bệnh- 
Cấp cứu xin tiếp thu ý kiến đóng góp của người nhà bệnh nhân, đồng thời chủ 

động liên hệ giải thích về tình trạng bệnh cho Bố bệnh nhân hiểu rõ. Sau khi 

được giải thích người nhà bệnh nhân đã hài lòng và không có ý kiến gì thêm. 
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Qua sự việc trên, Bệnh viện xin nhận thiếu sót và sẽ nghiêm túc chấn chỉnh 
công tác giao tiếp ứng xử trong giải thích về tình trạng bệnh cho bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân; đồng thời quán triệt việc kê đơn thuốc phải phù hợp với 

chẩn đoán.  

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 
- Bộ phận CNTT Sở Y tế (//); 
- Bệnh viện Tâm Thần (th/h); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 
- Phòng NV SYT (//); 
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Phạm Minh An 

 

 

 

 


