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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:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 03  năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 02862.586.380

về chuyên môn tại TTYT huyện Đất Đỏ
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 28/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
02862.586.380 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân phản ánh sự việc: Sáng ngày 19/02/2020 người dân có đưa
người nhà là bà Tô Thị Quý (sinh năm 1973) cấp cứu tại TTYT Đất Đỏ, tình
trạng bệnh nhân bị tiêu chảy, huyết áp thấp và tim đập mạnh. Nhưng đội ngũ Y
bác sỹ tại Trung tâm lại không sơ cứu hay cho uống thuốc gì, đến trưa thì tình
trạng bệnh nhân nặng hơn, khó thở và rất yếu, người nhà muốn chuyển viện lên
tuyến trên nhưng các Y bác sỹ không đồng ý. Đến lúc chiều tối thì bệnh nhân trở
lên quá nặng không thở được. Quá bức xúc người dân đã cho người nhà tự
chuyển viện và yêu cầu thuê bình thở oxy của TTYT nhưng họ lại không cho,
với lý do (tự ý chuyển viện). Sau khi chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa thì người
thân của người dân đã không qua khỏi (mất ngày 20/02/2020). Các bác sỹ bệnh
viện Bà Rịa chẩn đoán do bệnh nhân thiếu nước, và mất nước dẫn đến tim đập
nhanh, khó thở và không được sơ cứu hay cấp cứu tại cơ sở dưới. Nay người dân
gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý các bác sỹ tại TTYT
Đất Đỏ, họ làm việc không có lương tâm và thiếu trách nhiệm, coi mạng sống
con người như cỏ rác”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm y tế (TTYT) huyện Đất
Đỏ đã tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:

I. Kết quả xác minh:

Người phản ánh có số điện thoại 02862.586.380 là thân nhân của bà Tô Thị
Quý. 

1.Qua kiểm tra hồ sơ bệnh án tại TTYT Đất Đỏ, ghi nhận bệnh nhân Tô Thị
Quý  vào viện  lúc 07 giờ ngày 19/02/2020 với biểu hiện đau bụng từng cơn, cầu
lỏng nhiều lần, không máu/tiền sử Đái tháo đường týp 2 (ĐTĐ týp 2) khoảng 2
năm, cụ thể:

*Tại khoa Cấp cứu:
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- Bệnh tỉnh tiếp xúc tốt; sinh hiệu ổn với  mạch: 74 lần/phút (l/p); huyết
áp:120/80  mmHg;  nhiệt  độ:  37oC;  Thăm khám các  cơ  quan  không  dấu  bất
thường.

- Xét nghiệm: Công thức máu có Bạch cầu: 18.600 (trung tính: 80,9%);
đường huyết: lúc 07 giờ là 40 phút mg/dl; lúc: 09 giờ là 98mg/dl.

- Chẩn đoán: Nhiễm trùng đường tiêu hóa/Hạ đường huyết/ ĐTĐ týp 2.

- Xử trí: Glucose 30%: 04 ống/5ml tiêm tĩnh mạch; dịch truyền NaCL: 30
giọt/phút; kháng sinh Cefixim: 0,2g, uống 01viên x 2lần (lúc 07 giờ và 13 giờ);
Metronidazol 0,25g, uống 01viên x 02 lần (lúc 07 giờ và 13 giờ), thuốc điều trị
triệu chứng.

- Lúc 10 giờ thăm khám ghi nhận: Bệnh tỉnh tiếp xúc tốt, bệnh nhân khai
mờ mắt; dấu sinh hiệu ổn; xét nghiệm đường huyết: 93 mg/dl.

- Y lệnh chuyển khoa Nội.

*Tại khoa Nội:

- Bệnh tỉnh tiếp xúc tốt, bệnh nhân khai mệt; Sinh hiệu: Mạch: 59 l/p, huyết
áp: 90/60 mmHg, nhiệt độ: 37 oC, SpO2: 99%, nghe phổi: Phổi thô.

- Xét nghiệm: Đường huyết: 113 mg/dl;  Điện tim: Nhịp xoang không đều
59 l/p.

- Chẩn đoán: Nhiễm trùng tiêu hóa/Hạ đường huyết ổn định/suy nhược cơ
thể.

- Xử trí: Thở Oxy 3 l/p; tăng tốc độ dịch truyền 30 giọt lên 50 giọt/phút.

- Thăm khám: Lúc 13 giờ 30 phút: Bệnh tỉnh tiếp xúc được, ăn uống ít;
sinh hiệu mạch: 68 l/p; huyết áp: 90/60 mmHg, nhiệt độ: 37  oC; SpO2: 99%,
nghe phổi: Phổi thô.

- Xét nghiệm: Đường huyết: 137mg/dl.

- Chẩn đoán: Nhiễm trùng tiêu hóa/Đái tháo đường týp 2.

Bệnh nhân Tô Thị Quý được đội ngũ Y Bác sĩ của khoa Cấp cứu và khoa
Nội thăm khám, chỉ định cận lâm sàng và điều trị; Bác sĩ chưa tiên lượng diễn
tiến bệnh nên giữ lại Trung tâm Y tế để điều trị, tuy nhiên người nhà muốn xin
xuất viện để chuyển viện tự túc và có ký cam kết.

2.Tại bệnh viện Bà Rịa:

- Tình trạng lúc bệnh nhân vào bệnh viện Bà Rịa: Bệnh nhân ngưng tim
ngưng thở, được khoa Cấp cứu hồi sức, sau đó chuyển bệnh nhân về khoa Hồi
sức tích cực - chống độc.

- Bệnh viện đã báo và giải thích cho người nhà về tình trạng bệnh nặng, sau
đó người nhà xin về vào ngày 20/02/2020 và có ký cam kết.
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II. KẾT LUẬN:

1. Bệnh nhân Tô Thị Quý vào TTYT huyện Đất Đỏ đã được các Bác sĩ
khám, cho thực hiện các xét nghiệm và tiến hành điều trị. Như vậy, nội dung
phản ánh các Bác sĩ tại Trung tâm Y tế không sơ cứu hay cho uống thuốc gì là
chưa phù hợp với thực tế.

2. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn, xác định:

- Các Bác sĩ chưa tiên lượng, đánh giá nhẹ tình trạng bệnh, bệnh nhân vào
viện chẩn đoán chưa chính xác, không phù hợp với diễn tiến bệnh dẫn đến điều
trị chưa đúng phác đồ.

- Người nhà của bệnh nhân ký cam kết cho bệnh nhân xuất viện, chuyển
viện tự túc trong tình trạng bệnh đang diễn tiến nặng nhưng Bác sĩ vẫn cho bệnh
nhân xuất viện là chưa phù hợp, chưa đảm bảo an toàn người bệnh.

Qua sự việc nêu trên, TTYT nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác
chuyên môn, đồng thời sẽ xử lý trách nhiệm các Bác sĩ có liên quan.

Trung tâm Y tế Đất Đỏ thành thật chia buồn cùng gia đình.

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo);
- Đường dây nóng tỉnh (đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- TTYT huyện Đất Đỏ;
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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