
ỦY BAN NHÂN DÂN
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

Vv giải quyết đơn phản ánh về

sử dụng quả lọc (thận nhân tạo)

tại bệnh viện Bà Rịa

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng  01  năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Ngày  29/12/2019, Sở Y tế nhận được đơn phản ánh (nặc danh) của bệnh
nhân Khoa Lọc máu -  Bệnh viện Bà Rịa do Ủy ban nhân dân tỉnh  chuyển đến
tại Công văn số 13541/UBND-VP ngày 26/12/2019;

Nội dung: Phản ánh Khoa Lọc máu - Bệnh viện Bà Rịa sử dụng quả lọc
thận từ  9 đến 10 lần,  trong khi đó Bảo hiểm xã hội quy định mỗi quả lọc thận
chỉ sử dụng 6 lần; Vấn đề này đã 01 lần đã phản ánh với Ban giám đốc Bệnh
viện nhưng vẫn không thay đổi gì.

Căn cứ báo cáo xác minh của Thanh tra Sở và các tải liệu có liên quan,
Sở Y tế báo cáo như sau:

I. Kết quả xác minh
1.Thực hiện kỹ thuật “Thận nhân tạo chu kỳ” tại bệnh viện Bà Rịa:

- Bệnh viện thực hiện đúng theo Quy trình số 27 lọc máu chu kỳ bằng kỹ
thuật thận nhân tạo tại Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y
tế, về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo.

- Vật tư y tế gồm:

Quả lọc, bộ dây dẫn lọc máu… theo Quyết định số 355/QĐ- BYT ngày
09/02/2012 của Bộ Y tế,  phê duyệt danh mục định mức tạm thời, hóa chất và
vật tư tiêu hao để làm cơ sở giá dịch vụ y tế.

- Rửa quả lọc để tái sử dụng:

Tuân thủ Quy trình số 42 Quy trình rửa quả lọc bằng máy theo Quyết
định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế; Khoa Lọc máu có Phòng
rửa quả lọc tự động bằng máy, sau khi rửa có kiểm tra hóa chất để bảo quản quả
lọc và kiểm tra hóa chất tồn dư trước khi tiến hành chạy thận nhân tạo; trên mỗi
quả lọc có ghi thông tin tên bệnh nhân, tuổi và số lần sử dụng. 

- Sử dụng dây dẫn lọc máu:

Theo quy định tại Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ
Y tế thì bộ dây dẫn lọc máu được tái sử dụng 06 lần, nhưng xét thấy nguy cơ
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nhiễm khuẩn cao nên Bệnh viện Bà Rịa  chỉ sử dụng 01 lần cho bệnh nhân
(Bệnh nhân không  phải  chi trả bộ dây dẫn lọc máu cho những lần chạy thận
nhân tạo sau).

2. Nội dung phản ánh Bệnh viện Bà Rịa sử dụng quả lọc từ 9 đến 10
lần trong khi đó Bảo hiểm xã hội quy định mỗi quả lọc thận chỉ sử dụng 6
lần:

- Mỗi bệnh nhân sử dụng 01 quả lọc riêng biệt và quả lọc này được tái sử
dụng cho chính Người bệnh đó, số lần sử dụng từ 01- 09 lần, trong đó:

+ Một số ít bệnh nhân sử dụng quả lọc từ 01 đến 02 lần phải thay quả lọc
mới là  do tụt huyết áp; cơ địa có yếu tố gây tăng đông máu; mạch máu yếu
không đáp ứng đủ vận tốc của máy  hoặc bệnh nhân đang có bệnh lý chảy máu
(xuất huyết não, xuất huyết dạ dày…) nên không thể dùng thuốc kháng đông
dẫn đến nguy cơ đông màng và phải bỏ quả lọc ngay.

+ Một số bệnh nhân vẫn tái sử dụng quả lọc từ 07- 09 lần do quả lọc vẫn
còn đạt hiệu quả lọc (khoảng 20%), còn lại đa số là các quả lọc tái sử dụng 06
lần.

- Tại Quy trình số 42 rửa quả lọc bằng máy ban hành theo Quyết định số
2482/QĐ-BYT  ngày 13/4/2018  của Bộ Y tế, quy định: Quả lọc sử dụng lại chỉ
dùng cho chính Người bệnh đó và chỉ được sử dụng lại không quá 15 lần.

Như vậy, Bệnh viện Bà Rịa tái sử dụng quả lọc 09 lần trên một bệnh nhân
là không trái quy định tại Quyết định số 2482/QĐ - BYT  ngày 13/4/2018 của
Bộ Y tế.

Tuy nhiên tại Quyết định số 355/QĐ-BYT ngày 09/02/2012 của Bộ Y tế,
phê duyệt danh mục định mức tạm thời, hóa chất và vật tư tiêu hao để làm cơ sở
giá dịch vụ y tế thì quả lọc, dây dẫn lọc máu được tái sử dụng 06 lần và căn cứ
tình hình thực tế, đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như thực tế thanh toán
với Bảo hiểm xã hội thì việc sử dụng quả lọc không quá 6 lần là phù hợp. 

II. Kết luận
1. Bệnh viện Bà Rịa thực hiện lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân

tạo  đúng  theo  Quy  trình số  27  tại   Quyết  định  số  2482/QĐ  -  BYT  ngày
13/4/2018 của Bộ Y tế.

2. Rửa quả lọc bằng máy, Đơn vị  tuân thủ đúng Quy trình số 42 theo
Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ Y tế.

3. Nội dung phản ánh Bệnh viện sử dụng quả lọc từ 09 – 10 lần là có
nhưng  việc làm này không sai với quy định tại Quy trình số 42 của Quyết định
số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của  Bộ Y tế  (sử dụng lại  không quá 15
lần).Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, tuân thủ Quyết định số 355/
QĐ - BYT ngày 09/02/2012 của Bộ Y tế và thuận tiện cho việc thanh toán với
Bảo hiểm xã hội, việc sử dụng quả lọc không quá 06 lần là phù hợp.
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III. Yêu cầu
1. Bệnh viện Bà Rịa:
Tổ chức thực hiện nghiêm công văn số 66/SYT-NV ngày 08/01/2020 về

việc rà soát các quy định và nghiêm túc thực hiện công tác chạy thận nhân tạo
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

- Trên mỗi quả lọc khi cấp cho bệnh nhân phải ghi thông tin cụ thể: họ,
tên, năm sinh, địa chỉ và số lần sau khi sử dụng.

- Ghi từng ngày sử dụng sau mỗi lần súc rửa quả lọc, cứ mỗi 06 lần phải
hủy, thay mới theo quy định.

- Thông báo bệnh nhân có trách nhiệm phối hợp giúp bệnh viện kiểm soát
ngày, giờ sử dụng quả lọc cho chính xác, để tránh xảy ra sai sót đáng tiếc.

2. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế:
Định kỳ hàng năm phối hợp với các Phòng chức năng Sở giám sát hoạt

động chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bà Rịa và các đơn vị khám chữa bệnh
trực thuộc có hoạt động chạy thận nhân tạo.

Trên đây là Báo cáo của Sở Y tế  về việc giải quyết đơn phản ánh của
bệnh nhân Khoa Lọc máu - Bệnh viện Bà Rịa./.
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Nơi nhận:    
- Như trên;
- Giám đốc Sở (thay báo cáo);
- Các PGĐ Sở (//);
- Bệnh viện: Bà Rịa, Lê Lợi,
TTYT huyện Xuyên Mộc (th/h);
- Phòng Nghiệp vụ, T.tra Sở (//);
- Lưu: VT.

             
                                     

                           KT. GIÁM ĐỐC
                          PHÓ GIÁM ĐỐC

                      Lương Văn Quang
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