
 

 

 

 

 

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 8  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0977 642 526 

về việc chuyển viện tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 12/7/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0977 642 526 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

- “Người dân trình bày sự việc: Sáng ngày 08/7/2021 người dân có nhập 

viện ở Bệnh viện Bà Rịa để sinh con, khoảng 6 giờ nguời dân được chuyển đến 

phòng chờ để sinh, lúc này người dân có dấu hiệu sinh nhưng khi báo điều 

dưỡng thì nói người dân phải chờ khoảng 20 phút thì đến lượt người dân, khi em 

bé chào đời điều dưỡng báo bé có tím tái, người dân hỏi thì được trả lời do bé 

lạnh. Đến 7 giờ sáng ngày 08/7/2021 sau khi kiểm tra và khám bác sĩ Khoa nhi 

báo bé bị phổi và tim bẩm sinh phải cho bé chuyển viện lên Bệnh viện Nhi Đồng. 

Sau khi làm thủ tục thì đến 11 giờ 30 mới được chuyển viện cho bé. Người dân 

rất bức xúc về thời gian hoàn thành thủ tục chuyển viện của Bệnh viện Bà Rịa, 

hơn 4 tiếng mới xong, trong khi đó bé mới sinh và rất nguy kịch (nay con người 

dân không còn nữa), Người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét 

lại sự việc này, đồng thời cũng chấn chỉnh lại thời gian làm thủ tục chuyển viện 

của Bệnh viện Bà Rịa nhanh hơn, để không còn xảy ra sự việc đáng tiếc như 

người dân đã trả qua.  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chuyển thông tin phản ánh 

đến Bệnh viện Bà Rịa tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

1. Nội dung phản ánh: Sáng ngày 08/7/2021, người dân có nhập viện ở 

Bệnh viện Bà Rịa để sinh con, khoảng 6 giờ nguời dân được chuyển đến phòng 

chờ để sinh, lúc này người dân có dấu hiệu sinh nhưng khi báo điều dưỡng thì 

nói người dân phải chờ. Khoảng 20 phút sau thì đến lượt người dân, khi em bé 

chào đời điều dưỡng báo bé có tím tái, người dân hỏi thì được trả lời do bé 

lạnh.  

Người phản ánh là sản phụ Nguyễn Thị Loan. Qua tra cứu hồ sơ bệnh án 

của sản phụ ghi nhận như sau: 

- Vào lúc 6 giờ ngày 08/7/2021, Khoa sản có tiếp nhận sản phụ Nguyễn Thị 

Loan sinh năm 1992, chẩn đoán vào viện: Thai lần II, 37 tuần 02 ngày, chuyển 

dạ hoạt động. Kết quả khám: Cổ tử cung: 5cm, ngôi đầu, ối sát, tim thai 142 

lần/phút, cơn gò: 4 cơn/10 phút, HA: 110/70 mmHg;   
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- Lúc 6 giờ 04 phút, sản phụ được nữ hộ sinh đưa vào phòng sanh và khẩn 

trương vừa làm hồ sơ bệnh án nhập viện vừa lấy máu xét nghiệm, do đó có giải 

thích với chồng chị Loan là anh Đinh Công Duyệt ngồi ghế chờ tại khu vực chờ 

của thân nhân. 

- Do bệnh nhân quá tải, nên lúc này tất cả các phòng sanh đều không còn 

giường trống, nữ hộ sinh đã hướng dẫn sản phụ ngồi chờ trên ghế để chuyển 

những sản phụ đã sanh xong ra băng ca, lấy giường trống cho sản phụ Loan 

nằm. Đến 6 giờ 07 phút sản phụ được nữ hộ sinh hướng dẫn và hỗ trợ lên bàn 

sanh. 

- Đến 6 giờ 35 phút ngày 08/7/2021, sản phụ sanh thường 01 bé gái, cân 

nặng 3100 gram, Apgar 1 phút =8 điểm (Chỉ số Apgar: Đánh giá tình trạng sức 

khỏe chung của bé ngay sau sinh), 5 phút = 9 điểm, bé hồng hào khóc to, thực 

hiện phương pháp da kề da (Phương pháp da kề da sau sanh thường: ngay sau 

khi sinh, bé không mặc quần áo được đặt nằm lên ngực và bụng trần của 

mẹ. Khi đặt, cần để ngực, bụng và chân bé áp sát vào mẹ và đặt đầu bé nằm 

nghiêng sang một bên. Bé được quấn khăn choàng qua người mẹ để ủ ấm. 

Phương pháp này được thực hiện sớm, từ 30 phút – 1 tiếng sau sinh).  

- Lúc mới sinh, sản phụ có hỏi tại sao tay của bé tím, nữ hộ sinh trực tiếp 

đỡ sanh đã trả lời có thể là bé mới sinh nên bị lạnh và tiến hành lấy khăn ủ ấm 

cho bé, theo dõi bé. Sản phụ Loan và bé được theo dõi tại phòng hậu sản 2 giờ 

sau sanh. Tuy nhiên, đến 7 giờ 20 phút nữ hộ sinh phát hiện bé tím toàn thân nên 

trình bác sĩ trực khám và chuyển bé sang Khoa nhi. 

2. Nội dung: Đến 7 giờ sáng ngày 08/7/2021, sau khi kiểm tra và khám, bác 

sĩ Khoa nhi báo bé bị phổi và tim bẩm sinh phải cho bé chuyển viện lên Bệnh 

viện Nhi Đồng. Sau khi làm thủ tục thì đến 11 giờ 30 mới được chuyển viện cho 

bé. 

- 07 giờ 20 phút, Khoa Nhi nhận bé là con bà nguyễn Thị Loan do Khoa 

Sản chuyển. Khoa Nhi nhận bé trong tình trạng tím toàn thân, thở rên co lõm 

ngực, chẩn đoán tim bẩm sinh tím, viêm phổi.  

- 07 giờ 50 phút, Bé thở NCPAP (Thở áp lực dương tính liên tục qua đường 

mũi) không hiệu quả, tiến hành đặt nội khí quản thở máy.  

- 08 giờ 30 phút, Khoa Nhi liên hệ Bệnh viện Nhi Đồng 2 để chuyển viện 

cho bé, sau khi Bệnh viện Nhi Đồng 2 đồng ý nhận bệnh, bác sĩ giải thích tình 

trạng bé và lý do chuyển viện với thân nhân. Liên hệ khoa Xét nghiệm lấy mẫu 

xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho người nhà bệnh 

nhi trước khi chuyển viện. 

- 10 giờ 30 phút: Thực hiện thủ tục chuyển viện bao gồm ký giấy chuyển 

viện, thanh toán viện phí, nhận kết quả test nhanh kháng nguyên virus SARS-

CoV-2 âm tính cho bố của bé là anh Đinh Công Duyệt.  

- 11 giờ liên hệ Phòng hành chính quản trị điều xe, 11 giờ 15 phút có xe. 

- 11 giờ 30 phút: Khoa nhi đưa bé ra xe chuyển viện cấp cứu.  
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- Từ 07 giờ 20 phút đến lúc chuyển viện, Bé được theo dõi và sử dụng 

thuốc liên tục. Mặc dù đã hoàn thành thủ tục chuyển viện cho bé nhưng do tình 

trạng bé nặng cần phải ổn định hồi sức trước khi chuyển viện.  

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bênh viện nhận thấy: 

- Khi em bé chào đời điều dưỡng báo bé có tím tái, người dân hỏi thì được 

trả lời do bé lạnh, nội dung này phản ánh đúng. Vì lúc mới sinh ra toàn thân bé 

hồng, khóc to, phản xạ tốt nên nữ hộ sinh đỡ sanh đã trả lời “có thể do bé bị 

lạnh” và sẽ ủ ấm cho bé, tiếp tục theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường sẽ báo bác 

sĩ.  

- Vấn đề sản phụ bức xúc về thời gian chuyển viện của bệnh viện hơn 4 

tiếng mới xong là đúng. Tuy nhiên, vào thời điểm bé được chuyển đến Khoa nhi 

trong tình trạng nặng, cần phải ổn định hồi sức trước, sau đó mới chuyển viện. 

Đồng thời theo yêu cầu của Bệnh viện Nhi Đồng 2: Tất cả những trường hợp 

chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 phải có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên virus SARS-CoV-2 của người nhà bệnh nhi. Do đó, quy trình chuyển 

viện của Bệnh viện Bà Rịa trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức 

tạp sẽ có thêm một số thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tuân thủ quy định 

phòng, chống dịch. 

- Việc sản phụ phản ánh nhập viện khi có dấu hiệu sanh nhưng nhân viên 

nói phải chờ là không chính xác. Vào thời điểm sản phụ Nguyễn Thị Loan nhập 

viện, các nữ hộ sinh đã lập tức thăm khám và đưa ngay sản phụ vào khu vực 

phòng sanh; việc sản phụ ngồi chờ trên ghế không gây ảnh hưởng đến quá trình 

chuyển dạ của sản phụ.  

- Bệnh viện ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân và chia sẻ với biến cố 

của gia đình sản phụ. Qua nội dung phản ánh bệnh viện sẽ rà soát lại quy trình 

chuyển viện, cải tiến quy trình xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus 

SARS-CoV-2 cho các đối tượng là người nhà người bệnh trong tình hình phòng, 

chống dịch hiện nay.  

Sở Y tế xin chia sẻ cùng gia đình sản phụ Nguyễn Thị Loan. 

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 (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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