
 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /SYT- TTra Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 8  năm 2021 

V/v trả lời trường hợp tử vong 

của ông Nguyễn Văn Thạch 
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Long Điền. 

 

Ngày 15/7/2021, Sở Y tế nhận được Công văn số 6883/UBND-VP của 

UBND huyện Long Điền về việc xử lý đơn thư phản ánh Đường dây nóng của 

người dân tại xã Phước Tỉnh, số điện thoại 0944 410 841. Nội dung:   

Người dân có người thân là ông Nguyễn Văn Thạch, ngụ tại Q13, tổ 7, ấp 

Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, có đi khám bệnh tại bệnh viện 

Sài Gòn 3 (Xã phước Hưng, huyện Long Điền) thì phát hiện có ca F0 nên ông 

Thạch đi cách ly tại khu cách ly tập trung Minh Đạm. Do sức khỏe yếu (không 

đi lại được) nên người nhà có đem thực phẩm đến khu cách ly cho ông Thạch, 

nhưng bảo vệ không nhận và cũng không đem giúp. Cách đây 02 ngày người 

nhà được báo ông Thạch đã mất và đồng thời không biết rõ nguyên nhân tại 

sao? Người nhà có gọi lên Trung tâm cách ly thì họ không trả lời còn Sở Y tế thì 

không ai nghe máy. Quá bức xúc người dân gọi lên Đường dây nóng của tỉnh 

mong cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho người dân biết rõ nguyên nhân 

tại sao, người thân của người dân mất vì lý do gì? và bệnh gì? 

Sau khi xem xét nội dung phản ánh: Cách đây 02 ngày người nhà được báo 

ông Thạch đã mất và đồng thời không biết rõ nguyên nhân tại sao? Người nhà 

có gọi lên Trung tâm cách ly thì họ không trả lời còn Sở Y tế thì không ai nghe 

máy. Quá bức xúc người dân gọi lên Đường dây nóng của tỉnh mong cơ quan 

chức năng xem xét giải quyết cho người dân biết rõ nguyên nhân tại sao, người 

thân của người dân mất vì lý do gì? và bệnh gì?; Sở Y tế trả lời như sau: 

1.Kết quả xác minh 

*Căn cứ công văn số 671/TTYT-TCHC ngày 16/7/2021 của Trung tâm y tế 

huyện Long Điền về việc giải trình phản ánh Đường dây nóng của người dân tại 

xã Phước Tỉnh, ghi nhận: 

- Ông Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1958, địa chỉ: Q13, tổ 17, Phước Hiệp, 

xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT. 

- Ngày 29/6/2021, ông Thạch vào khu cách ly tập trung Minh Đạm với lý 

do là trường hợp F1 của bệnh nhân F0 Nguyễn Văn Thành (do có lịch trình 

khám bệnh cùng khung giờ với bệnh nhân Nguyễn Văn Thành, từ 15 giờ - 17 

giờ ngày 28/6/2021 tại Phòng khám Medic Sài Gòn 3 thuộc xã Phước Hưng). 

- Tiền sử bệnh tật: Đái tháo đường type 2, đang điều trị thuốc liên tục. 
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- Diễn tiến tình hình sức khỏe:  

+ Từ lúc vào khu cách ly, Ông tỉnh táo, sinh hoạt ăn uống bình thường, 

vùng vai bên phải có một vết thương đường kính # 04cm, sâu # 02cm có hiện 

tượng nhiễm trùng được nhân viên y tế chăm sóc, thay băng mỗi ngày. 

+ Khoảng 6 giờ 00 phút – 6 giờ 30 phút ngày 11/7/2021, nhân viên y tế  

kiểm tra dấu hiệu sinh tồn hằng ngày ghi nhận ông Thạch vẫn tỉnh, tiếp xúc tốt, 

dấu hiệu sinh tồn bình thường. 

+ Đến khoảng 09 giờ 40 phút ngày 11/07/2021, nhân viên y tế nhận được 

thông báo từ cán bộ huyện đội là ông Thạch than mệt. Sau đó, khoảng 10 phút 

nhân viên y tế kiểm tra lại dấu hiệu sinh tồn thì ông Thạch vẫn còn tình táo, tiếp 

xúc tốt, có than mệt, mạch 108 lần/phút, nhiệt độ 36,8 °C, huyết áp 150/80 

mmHg (HA), nhịp thở 18 lần/phút, xử trí kê đơn: Amlodipin 5mg, liều dùng 

01viên/lần (uống). 

+ Sau 30 phút theo dõi, nhân viên y tế kiểm tra lại thì HA: 119/74 mmHg, 

mạch 108 lần/phút, nhân viên hướng dẫn ông Thạch nghỉ ngơi và dặn 02 người 

cách ly cùng phòng chú ý ông Thạch giúp, có dấu hiệu gì bất thường thông báo 

cho nhân viên y tế ngay. 

+ Đến khoản 12 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên y tế nhận thông tin từ 

cán bộ huyện đội là ông Thạch có dấu hiệu diễn tiến xấu và đã khẩn trương 

khám lại, kết quả: Hỏi không trả lời, lơ mơ, rên rỉ, nằm yên không vật vã; Mạch 

130 lần/phút, nhiệt độ 39°C, huyết áp 160/100 mmHg, nhịp thở 34 lần/phút; Xử 

trí: Y sỹ Trúc phụ trách y tế báo cáo và gửi video clip cho bác sĩ Bảo phụ trách 

điều hành về y tế tại Khu cách ly Minh Đạm. 

-  Sau khi nhận thông tin và hình ảnh của ông Thạch, Bs Bảo nhận định 

tình hình sức khỏe của bệnh nhân diễn tiến nặng với chẩn đoán: Theo dõi tai 

biến mạch máo não/Tăng huyết áp cấp/Đái tháo đường. Lúc này Bs Bảo báo 

cáo bác sĩ Muôn Giám đốc TTYT huyện Long Điền xin ý kiến hội chẩn (vào lúc 

13 giờ 10 phút, cùng ngày). 

- Khi nhận được thông tin Bs Muôn liên hệ Bệnh viện Bà Rịa và chỉ đạo 

cho Ys Trúc tiếp tục theo dõi tình hình diễn tiến sức khỏe của ông Thạch trong 

thời gian đợi bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa xuống khám và xử lý tiếp theo. 

-  Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Bs Sơn (Bệnh viện Bà Rịa) đến khám, kết 

quả: bệnh nhân vẫn còn lơ mơ, rên rỉ; dấu hiệu sinh tồn: Mạch 130lần/phút, 

huyết áp 160/100 mmHg, nhiệt độ: 39,5°C, nhịp thở: 34 lần/phút. 

- Bs Sơn đã liên hệ Bệnh viện Bà Rịa xin ý kiến chỉ đạo đến 15 giờ 05 phút 

cùng ngày, ông Thạch được Bs Sơn và Ys Trúc chuyển lên bệnh viện Bà Rịa. 

Trên đường chuyển viện, Bs Sơn nhận định tình hình ông Thạch có dấu hiệu 

ngưng tim, ngưng thở nên Bs Sơn và Ys Trúc đã tiến hành hồi sức tim phổi 

trong suốt quảng đường cho đến khi tới Khoa Cấp cứu bệnh viện Bà Rịa. Khi 

đến nơi, ê kíp bác sĩ đã chờ sẵn tại sảnh tiếp nhận và tiếp tục xử trí.  
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*Căn cứ Báo cáo số 390/BC-BVBR, ngày 13/8/2021 của Bệnh viện Bà Rịa 

về trường hợp nhiễm Covid 19 tử vong, ghi nhận: 

- Bệnh sử: Lúc 15 giờ 30 ngày 11/7/2021 khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa 

tiếp nhận ông Nguyễn Văn Thạch (đang là trường hợp F1 Covd -19 cách ly tại 

Trung đoàn Minh đạm), tình trạng: Bệnh mê, Glassgow 3 điểm, đồng tử 2 bên 

giãn 5mm, phản xạ ánh sáng âm tính, mạch cảnh không bắt được, đo điện tâm 

đồ (ECG) đẳng điện trên. Chẩn đoán ban đầu: Ngưng tim, ngưng thở trước khi 

vào viện chưa rõ nguyên nhân/trường hợp F1 đã xác định do Covid – 19, tiếp tục 

hồi sức, theo dõi trên monitor. 

- Lúc 15 giờ 45: Bệnh mê; Glassgow 3 điểm, đồng tử 2 bên giãn 5mm, 

phản xạ ánh sáng âm tính, mạch khuỷu, quay bắt được – nhanh, huyết áp trên 

monitor 110/60 mmHg, tiếp tục bóp bóng qua nội khí quản (NKQ), dùng thuốc 

Noradrenalin 4ml x 1 ống pha Glucose 5% 40ml bơm tiêm điện 10ml/giờ, ECG: 

Nhịp xoang – ST chênh lên V1, V2, V3 (trên monitor), Nacl 9% 500ml truyền 

tĩnh mạch 50 giọt/phút, tiếp tục theo dõi mạch, huyết áp trên monitor, đồng thời 

thử test nhanh và PCR tại Bệnh viện Bà Rịa. Xét nghiệm: Test nhanh Covid kết 

quả: Dương tính; PCR tại BV Bà Rịa kết quả: Dương tính; xét nghiệm PCR tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (lúc 21 giờ ngày 11/7/2021) kết quả: Dương tính;  

Troponin: 414.6 (pg/mL). 

- Lúc 16 giờ 50: Bệnh mê; Glassgow 3 điểm; Mất mạch, mạch cảnh, mạch 

bẹn không bắt được - nhanh; ECG: hoạt động điện mất mạch; Ép tim ngoài lồng 

ngực, bóp bóng qua NKQ; Adrenalin 1% 1ml x 1 ống x 5ml tiêm tĩnh mạch 

cảnh (TMC) cách 2 phút.  

- Lúc 17 giờ 10: Bệnh mê; Glassgow 3 điểm; mạch cảnh, mạch bẹn bắt 

được; Huyết áp: 120/70 mmHg (trên Monitor; ECG: Nhịp xoang – ST chênh lên 

V1, V2, V3 (trên monitor); Nacl 9% 500ml TTM L g/p, tiếp tục theo dõi trên 

monitor; Tiếp tục dùng Noradrenalin 4ml x 01 ống pha Glucose 5% 40ml bơm 

tiêm điện 10ml/giờ; Tiếp tục theo dõi mạch, huyết áp trên monitor. 

- Lúc 19 giờ 30: Bệnh mê; Glassgow 3 điểm; Đồng tử 2 bên giãn; mạch 

bẹn khó bắt; Huyết áp không đo được; Tiếp tục dùng Noradrenalin 4ml x 01 ống 

pha Glucose 5% 40ml bơm tiêm điện 15ml/giờ; Tiếp tục theo dõi mạch, huyết 

áp trên monitor. 

- Lúc 20 giờ 10: Bệnh mê; Glassgow 3 điểm; đồng tử 2 bên giãn 5mm; 

phản xạ ánh sáng âm tính; Huyết áp không đo được; Mạch bẹn, cảnh không bắt 

được; ECG hoạt động điện mất mạch; Tiếp tục hồi sức tim phổi, Adrenalin 1% 

1ml x 01 ống x 10 (TMC) cách 2 phút. 

- Lúc 20 giờ 40: Bệnh mê, không có dấu hiệu hồi phục; Glassgow 3 điểm; 

đồng tử 2 bên giãn # 5mm; phản xạ ánh sáng âm tính; ECG đẳng điện; Huyết áp 

không đo được; Mạch cảnh, bẹn không bắt được; Hồi sức thất bại, ngưng hồi 

sức. Chẩn đoán: Tử vong trước khi vào viện do nhồi máu cơ tim cấp ST chênh 

lên vùng trước/ Tăng huyết áp/ ĐTĐ type II/ Covid-19 Dương tính.  
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-  Tại thời điểm chuyển viện có chị Nguyễn Thị Thu Tâm (chị Tâm sinh 

năm 1983 là con gái của ông Thạch, hiện đang là trường hợp F1 cách ly tại 

Trung đoàn Minh Đạm) đi cùng xe cấp cứu lên Bệnh viện Bà Rịa, được bác sĩ 

bệnh viện giải thích về tình trạng bệnh của ông Thạch là rất nặng khó qua khỏi. 

Sau đó chị Tâm được đưa trở lại và tiếp tục cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm. 

-  Sau đó, Bệnh viện đã gọi điện thông báo cho thân nhân của bệnh nhân (là 

anh Tuấn) về tình trạng bệnh rất nặng nên đã tử vong, mặc dù Bệnh viện đã tận 

tình cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. 

- Bệnh viện đã làm thủ tục tẩm liệm thi hài theo Quyết định số 2233/QĐ-

BCĐQG ngày  29/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -

19 về việc hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng. 

2. Nhận xét 

Căn cứ báo cáo của TTYT huyện Long Điền và Bệnh viện Bà Rịa, kết luận: 

Ông Nguyễn Văn Thạch tử vong do Nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nền: Tăng 

huyết áp/ĐTĐ type II/Covid-19 dương tính. 

3. Đề nghị UBND huyện Long Điền 

Đối với nội dung phản ánh: “Do sức khỏe yếu (không đi lại được) nên 

người nhà có đem thực phẩm đến khu cách ly cho ông Thạch, nhưng bảo vệ 

không nhận và cũng không đem giúp”; đề nghị UBND huyện xác minh, làm rõ. 

 Sở Y tế chuyển nội dung trả lời nêu trên đến UBND huyện Long Điền biết 

và tổng hợp để trả lời cho người dân trên Đường dây nóng của Lãnh đạo Tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PYT huyện Long Điền; 

- TTYT huyện Long Điền; 

- Ttra, Phòng NV SYT (th/h); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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