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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0948809119 về quy trình chuyên môn 

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

 

Ngày 10/11/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0948809119 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân gọi đến ĐDN trình bày sự việc: Ngày 

10/11/2019 người dân là ông Nguyễn Thanh Hưng được người nhà chuyển đến 

Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Đến khi người dân tình lại 

vào chiều cùng ngày, đội ngũ y bác sĩ tại đây có tiến hành lấy máu để phục vụ 

công tác xét nghiệm, tuy nhiên qua quan sát người dân thấy trình độ tay nghề 

của đội ngũ tại đây không được cao, thiếu chuyên môn do quá trình lấy ven gặp 

rất nhiều trục trặc dẫn đến người dân vỡ mạch máu quanh khu vực lấy ven 

trước đó và máu chảy ra rất nhiều. Người dân bức xúc nên có dùng thiết bị điện 

thoại để ghi hình lại; tuy nhiên, đội ngũ y tế trên của bệnh viện tỏ thái độ cấm 

đoán không cho phép người dân ghi hình trong khi bệnh viện không có biển báo 

cấm bệnh nhân chụp ảnh, ghi hình. Sau sự việc đó, sáng hôm sau thì người dân 

không được thăm khám và nhận được thông báo sẽ chuyển bệnh nhân lên Bệnh 

viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị; tuy nhiên, bệnh viện lại không giải thích lý do 

cũng như tình trạng của người dân như thế nào mà phải chuyển đi như vậy. 

Người dân rất bức xúc gọi đến ĐDN, kính mong Ban lãnh đạo xem xét trường 

hợp của người dân và người dân mong muốn phía Bệnh viện sớm đưa ra thông 

tin phản hồi cho người dân được rõ”. 

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:  

- Về vấn đề truyền dịch: 

+ Người bệnh Nguyễn Thành Hưng nhập khoa Nội Tổng hợp vào lúc 01 

giờ 40 phút ngày 10/11/2019. Đến 8 giờ ngày 10/11/19 người bệnh được bác sĩ 

khám lại và cho chỉ định truyền dịch. Trong quá trình truyền dịch, dây dịch bị 

sút gây chảy máu ra tay người bệnh và băng keo. Ngay khi nhận được thông báo 

từ người nhà, điều dưỡng đã xuống và xử trí nhưng người bệnh đòi quay phim 

thì điều dưỡng không đồng ý, yêu cầu người bệnh không được quay thì mới làm 

(lúc này máu đã ngừng chảy). Sau khi Bác sĩ và người nhà động viên thì người 

bệnh mới để điều dưỡng sửa kim, do đầu kim bị tắc phải thay kim mới nên 

người bệnh có thái độ rất khó chịu, nói nhân viên làm hư kim của người bệnh.  

+ Đến 16 giờ 15 phút, sau khi người bệnh đi vệ sinh, máu chảy ngược ra 

dây dịch (không chảy ra ngoài), sau khi nhận thông báo từ người nhà, điều 
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dưỡng cũng xuống để sửa nhưng người bệnh không cho sửa và không chịu 

truyền dịch. Điều dưỡng đã báo bác sỹ điều trị, trực hành chính và trực lãnh đạo. 

Sau khi tham vấn trực lãnh đạo, Bác sĩ đã giải thích cùng vợ người bệnh nếu 

không đồng ý truyền dịch sẽ ký vào hồ sơ nhưng thân nhân đã động viên người 

bệnh tiếp tục truyền dịch.  

+ Đến 5 giờ ngày 11/11/2019, người bệnh được điều dưỡng lấy máu để 

làm xét nghiệm, trong quá trình lấy không xảy ra bất kỳ sự cố chảy máu hay vỡ 

ven như người bệnh phản ánh. 

- Vấn đề chuyển viện: 

+ Vào lúc 8 giờ ngày 11/11/2019, Bác sĩ Trương Tuấn Kim sau khi thăm 

khám đã giải thích tình trạng bệnh cho người bệnh và vợ người bệnh được hiểu 

rõ. Sau khi hội ý, vợ người bệnh đã ký vào hồ sơ : "Sau khi nghe Bác sĩ giải 

thích, tôi xin chuyển viện tự lực đến bệnh viện Chợ Rẫy". 

Nhằm đảm bảo sự riêng tư cho người bệnh và công tác điều trị, chăm sóc 

của nhân viên y tế, bệnh viện đang trình văn bản xin chủ trương của Công an 

Tỉnh về việc treo các bảng cấm quay phim, chụp ảnh, ghi âm tại một số khu vực 

cấp cứu người bệnh.  

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

Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Điều dưỡng trưởng khoa: 

- Phê bình tua trực ngày 10/11/2019 và đề nghị tua trực nghiêm túc rút 

kinh nghiệm, nếu để xảy ra trường hợp tương tự sẽ có hình thức xử lý khác. 

- Nhắc nhở nhân viên khoa cần tăng cường theo dõi những trường hợp 

người bệnh đang truyền dịch để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. 

- Bệnh viện nhận khuyết điểm trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong 

thời gian sắp tới. 

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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