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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0898669411 về quy trình chuyên môn 

tại bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh. 

 

Ngày 24/09/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0898669411 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân gọi lên phản ánh sự việc tại Bệnh viện Bà 

Rịa. Gia đình anh Phạm Thành Phương, vợ tên Thạch Thị Kiều Chinh có con 

tên Phạm Phương Trang SN 2014, bé bị câm điếc bẩm sinh - địa chỉ tại khu phố 

Long Lâm, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Người dân có đưa bé đến 

Bệnh viện Bà Rịa để kiểm tra và cần giấy xác nhận cháu bị câm điếc bẩm sinh 

nhưng trong giấy xác nhận của Bệnh viện Bà Rịa chỉ ghi cháu bị điếc. Người 

dân có liên hệ lại Bệnh viện Bà Rịa thì bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh Quân nói là 

cháu chỉ bị điếc chứ không câm, và thông báo là bệnh viện không có máy đo 

câm. Bác sĩ yêu cầu đưa cháu đi BV TP.HCM để kiểm tra, và không chịu xác 

nhận câm bẩm sinh cho cháu Phạm Phương Trang. Người dân muốn kiến nghị: 

Bệnh viện Bà Rịa tại sao lại không trang bị đủ thiết bị máy móc để kiểm tra cho 

bệnh nhân. Người dân mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp, nhà cháu 

bé rất nghèo không có điều kiện đi khám bệnh xa”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác 

minh tìm hiểu sự việc và giải trình như sau:  

Bé Phan Phương Trang, sinh năm 2014, đã khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 

TP.Hồ Chí Minh, được chẩn đoán Điếc dẫn truyền mức độ nặng từ năm 2018. 

Khi người bệnh đến Bệnh viện Bà Rịa xin xác nhận, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh 

Quân đề nghị chuyển viện lên tuyến trên để xác định lại chẩn đoán vì kết quả đã 

cũ nhưng người nhà người bệnh không đống ý. Sau đó, người bệnh được bác sĩ 

Nguyễn Tuấn Anh Quân ký giấy xác nhận theo kết quả cũ là Điếc dẫn truyền 

mức độ nặng. Người bệnh nộp giấy xác nhận đó để xin được hưởng chế độ trợ 

cấp nhưng không được. Người bệnh quay lại Bệnh viện Bà Rịa để xin xác nhận 

Điếc câm bẩm sinh để được hưởng chế độ. Do Bệnh viện Bà Rịa không đủ 

phương tiện đo thính lực ở trẻ em nên bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh Quân đã liên hệ 

phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bà Rịa để hỏi quy trình và trả lời với người 

nhà người bệnh là Bệnh viện không đo được thính lực cho trẻ em và sẽ chuyển 

người bệnh lên tuyến trên đề xác định chẩn đoán. Tuy nhiên người nhà người 

bệnh không đồng ý và đã khiếu nại lên cấp cao hơn. 

Ngày 25/9/2019, người dân gọi đến ĐDN thu hồi phản ánh về Bệnh viện 

Bà Rịa với lý do đã được Lãnh đạo Bệnh viện kiểm tra và hỗ trợ cấp giấy xác 
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nhận bé Phạm Phương Trang bị câm điếc bẩm sinh ngay trong ngày xảy ra sự 

việc. Người dân gửi lời cám ơn đến quý Lãnh đạo bệnh viện đã kịp thời giải 

quyết sự việc, giúp gia đình bé Phạm Phương Trang được bổ sung thủ tục theo 

quy định. 

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

Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng: 

- Nhắc nhở bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh Quân cần giải thích và tư vấn cho 

người bệnh, gia đình người bệnh cặn kẽ hơn về những thủ tục, quy trình khám 

chữa bệnh của Bệnh viện.  

- Đồng thời trong những trường hợp đặc biệt bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh 

Quân cần xin ý kiến lãnh đạo để có phương án giải quyết thỏa đáng cho người 

bệnh và thân nhân người bệnh. 

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, NV. 
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