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 THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0937551410  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 01/9/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0937551410 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung như sau: “Người dân gọi đến Đường dây nóng phản ánh sự việc: Người 

nhà người dân là bà Võ Thị Thu Mai vào ngày 27/08/2019 nhập viện bệnh viện 

Bà Rịa với tình trạng thai ngoài tử cung và ekip bác sĩ tiếp nhận yêu cầu mổ lấy 

thai gấp và được người nhà sản phụ đồng ý. Tuy nhiên với mức tiền tạm ứng là 

3.000.000 vnđ mà bệnh viện đưa ra thì người dân hiện tại không có đủ nên đóng 

trước 1.500.000 vnđ và đợi người nhà gửi tiền lên. Tuy nhiên, bệnh viện lại làm 

khó dễ không lên lịch mổ lấy thai cho sản phụ mà dây dưa kéo dài và thông báo 

rằng khi nào sản phụ đau hoặc có những dấu hiệu xấu ngoài ý muốn thì bệnh 

viện sẽ cấp cứu cho. Sản phụ đã nhập viện từ 27/08/2019 đến nay là 01/09/2019 

mà vẫn không được tiến hành mổ mà chỉ nằm chờ dấu hiệu như bác sĩ muốn. 

Người dân vô cùng bức xúc gọi đến DDN kính mong Ban lãnh đạo có chỉ thị 

xửu lý giúp đỡ sản phụ và người nhà. Nếu không may trường hợp xấu nhất xảy 

ra gây thiệt hại về tính mạng thì cho phép người dân được hỏi rằng trách nhiệm 

khi đó sẽ quy về cho ai” 

Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tìm hiểu và 

giải trình như sau: 

Người bệnh Võ Thị Thu Mai nhập viện vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 

29/8/2019 với tình trạng trễ kinh, đau bụng, ra huyết âm đạo. Sau khi thăm 

khám, thực hiện cận lâm sàng (Siêu âm, xét nghiệm), Bác sĩ trực (BS Nguyễn 

Cảnh Sơn) chỉ định nhập viện, tư vấn giải thích cho người bệnh hiểu và đồng ý 

nhập viện. Khi làm thủ tục hồ sơ nhập viện, nhân viên tiếp nhận có nhận BHYT 

của người bệnh và kiểm tra đối chiếu trên cổng thông tin điện tử thì phát hiện 

thẻ BHYT đã hết hạn sử dụng (Giá trị sử dụng: Từ ngày 01/9/2018), nhân viên 

có hướng dẫn chồng người bệnh quay về bộ phận cấp thẻ BHYT ở xã Hòa Hội, 

huyện Xuyên Mộc để được giải quyết cấp lại thẻ BHYT. 

Ngày 30/8/2019 đến ca trực bác sĩ Trần Thị Phương có giải thích cho chị 

Mai tình trạng theo dõi hiện tại là thai ngoài tử cung chưa vỡ nhưng có thể vỡ và 

chảy máu trong bụng bất cứ lúc nào, có chỉ định mổ, chị Mai có ghi nhận và ký 
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vào hồ sơ bệnh án là đã được giải thích và chưa đồng ý mổ vì lý do chưa có tiền 

đóng và đang chờ BHYT.  

Người bệnh được theo dõi đến khoảng 9 giờ ngày 01/9/2019 bác sĩ Trần 

Thị Mỹ Linh khám tình trạng người bệnh đau bụng vùng hạ vị (P), sinh hiệu ổn. 

Bác sĩ Linh tư vấn và giải thích người bệnh cần phải mổ tuy nhiên người bệnh 

còn chần chừ vì lo lắng chưa có tiền đóng, chưa có BHYT, bác sĩ Linh có nói 

với người bệnh là về giường nằm nghĩ và 2 vợ chồng bàn bạc đi, tính mạng quan 

trọng hơn, BHYT lo sau. Sau đó tiếp tục đi khám những bệnh khác trong phòng 

sanh,  hoãn việc mổ cho chị Mai đến khi nào chị và chồng bàn bạc đồng ý mổ sẽ 

mổ. Tuy nhiên chồng chị Mai bức xúc nên gọi đường dây nóng vì cảm thấy 

không được quan tâm vì không có đủ tiền đóng tạm ứng (khoa Sản hướng dẫn 

người bệnh đóng tạm ứng 3.000.000 đồng nhưng chị Mai đã đóng được 

1.500.000 đồng). 

Do bộ phận BHXH xã Hòa Hội hẹn với thân nhân người bệnh qua Lễ 

02/9/2019 sẽ cấp thẻ BHYT mới nên chị Mai và gia đình chần chừ chưa muốn 

ký cam đoan phẫu thuật. 

Đến 10 giờ ngày 1/9/2019 bác sĩ Linh chỉ định phẫu thuật cho chị Mai, 

sau phẫu thuật bệnh ổn và đến ngày 4/9/2019 xuất viện với chẩn đoán:  Hậu 

phẩu mổ thai ngoài tử cung (P) chưa vỡ ngày 4 hiện ổn. Sau đó vào ngày 

04/9/2019, thân nhân chị Mai trình thẻ BHYT mới và được hưởng bắt đầu từ 

ngày 01/9/2019. 

- Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện Bà 

Rịa đã chỉ đạo Bác sĩ Trưởng khoa sản nhắc nhở BS Trần Thị Mỹ Linh và các 

bác sĩ khác trong khoa Sản: Khi khám bệnh cần tư vấn giải thích rõ ràng, dễ hiểu 

về tình trạng hiện tại của người bệnh, tình trạng bệnh này là chỉ định mổ cấp cứu 

hay mổ chủ động, và mổ cấp cứu hay mổ chủ động là như thế nào cho người 

bệnh hiểu, cùng hợp tác điều trị. Đồng thời các bác sĩ phải đồng cảm chia sẻ với 

những trường hợp người bệnh gặp khó khăn về tiền đóng viện phí, tránh để 

người bệnh lo lắng mặc cảm về tiền bạc và nghĩ rằng không được nhân viên y tế 

quan tâm. 

- Bệnh viện Bà Rịa nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ chấn chỉnh trong 

thời gian tới, không để trường hợp tương tự xảy ra. 

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; 

- Ban Lãnh đạo SYT; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, NV. 
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