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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 02   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0383405432 

về thái độ giao tiếp ứng xử và chuyên môn tại Bênh viện Bà Rịa 
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 05/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0383405432 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu với nội dung
phản ánh như sau: 

“- Chiều ngày 03/02/2020 người dân có người nhà tên Vũ Văn Quân nhập
viện lúc 5h chiều ở Bệnh Viện Bà Rịa (khoa cấp cứu hồi sức) do chấn thương tai
nạn giao thông, nhưng ca trực bữa đó các y Bác sỹ tỏ thái độ hờ hợt và làm việc
không chuyên môn. Họ yêu cầu người dân phải đem bệnh nhân về với lý do
không chữa được;

- Họ cho bệnh nhân nằm ngoài phòng chờ từ 5h chiều đến 9h tối mà không
có biện pháp nào hỗ trợ hay cấp cứu;

- Người dân rất bức xúc về việc này nên đã yêu cầu các Y bác sỹ trong ca
trực cho chuyển viện, nhưng họ không đồng ý với lý do nếu bệnh nhân ra khỏi
cổng bệnh viện sẽ tắt thở;

-  Thấy trường hợp nguy kịch  người  dân tự  cho máu bệnh nhân và  tự
chuyển viện lên tuyến trên;

- Hiện nay thì người thân của người dân đã được bình phục. Nay người
dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét lại thái độ làm việc và cách
cư xử, cũng như chuyên môn của các Y bác Sỹ tại bệnh viện Bà Rịa để tất cả các
bệnh nhân không phải chết oan”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau: 

1. Thông tin phản ánh về “Họ yêu cầu người dân phải đem bệnh nhân
về với lý do không chữa được”:

- Qua xác minh tìm hiểu tất cả nhân viên có tiếp xúc với thân nhân người
bệnh thì không có nhân viên nào hướng dẫn hay yêu cầu người dân đưa người
bệnh về. Người bệnh đã được các bác sĩ tiên lượng rất nặng, phải theo dõi liên
tục và xử trí tích cực từ lúc bắt đầu nhập viện đến lúc chuyển viện.
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- Do đó, việc yêu cầu người dân phải đem bệnh nhân về với lý do không
chữa được là không chính xác.

2. Thông tin phản ánh về thời gian nhập viện (5 giờ chiều) và thời gian
“Bệnh nhân nằm ngoài phòng chờ từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối mà không có
biện pháp nào hỗ trợ hay cấp cứu”:

- Qua trích xuất hình ảnh từ camera, bệnh viện tiếp nhận người bệnh Bùi
Văn Quân (không phải Vũ Văn Quân) vào lúc 18 giờ ngày 03/02/2020 với tình
trạng mê, Thang điểm hôn mê Glasgow (GCS) 3 điểm, đồng tử 2 bên 2mm,
phản xạ ánh sáng (+/-), thở ngáp cá 16 lần/phút, mạch 120 lần/phút, huyết áp
không đo được, vết thương cung mày - trán trái, vết thương khuỷu tay trái, bàn
chân trái. Điều dưỡng sau khi tiếp nhận bệnh lấy dấu hiệu sinh tồn đã báo bác sĩ
(Bs). Bs Nguyễn Văn Đạt khám bệnh ngay khi tiếp nhận và đã giải thích tình
trạng nặng của người bệnh cho người đưa người bệnh vào viện. Sau đó Bs Đạt
đã cho y lệnh cấp cứu (truyền dịch, đặt nội khí quản, thở oxy, chụp X-Quang,
CT-Scaner, Siêu âm bụng tổng quát, xét nghiệm máu, gắn monitor theo dõi) và
mời các chuyên khoa khác. Đến 19 giờ 30 phút sau khi có kết quả CT-Scaner,
Bs Ngoại Thần kinh đã giải thích tình trạng của người bệnh cho vợ người bệnh
được biết và người bệnh Bùi Văn Quân được chuyển khoa Hồi sức tích cực –
Chống  độc  (HSTC-CĐ)  trong  tình  trạng  mê,  GCS  3  điểm,  huyết  áp
55/27mmHg, mạch 96 lần/phút, bóp bóng. Tại khoa HSTC-CĐ người bệnh tiếp
tục được xử trí:

+ Thở máy.

+ Truyền máu: HCL nhóm O: 2 đơn vị.

+ An thần: Midazolam 5mg: 3 ống + Fentanyl 0.1mg: 2 ống pha đủ 50
NaCl 0.9% bơm tiêm điện 3 ml /giờ.

+ Thuốc vận mạch : Noradrenalin 4mg 1 ống pha đủ 40 ml G5% bơm tiêm
điện 5 ml/ giờ.

+ Kết quả CT-Scan: Máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái.

+ Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu: 2,2524 g/l.

- Như vậy, việc phản ánh “Bệnh nhân nằm ngoài phòng chờ từ 5giờ chiều
đến 9giờ tối mà không có biện pháp nào hỗ trợ hay cấp cứu” là không đúng.

3. Thông tin phản ánh về vấn đề tại sao thân nhân “đã yêu cầu các Y
bác sĩ trong ca trực cho chuyển viện, nhưng họ không đồng ý với lý do nếu
bệnh nhân ra khỏi cổng bệnh viện sẽ tắt thở”: 

- Do tình trạng bệnh rất nặng, Người bệnh hôn mê, GCS 3 điểm, choáng
mất máu nặng, huyết áp không đo được, đa chấn thương, Gãy xương đùi trái,
phù não nặng, máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, dập phổi trái, gãy xương
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sườn 6,7 trái. Bác sĩ cấp cứu kết hợp bác sĩ chấn thương chỉnh hình và bác sĩ
HSTC-CĐ cho y lệnh truyền máu O khẩn trương không làm phản ứng hòa hợp
để nâng huyết áp. Nếu cho y lệnh chuyển viện trong lúc này theo yêu cầu của
thân nhân thì người bệnh có thể tử vong trên đường đi chuyển viện. Vì vậy, bác
sĩ không cho chuyển viện mà phải hồi sức trước.

- Trong trường hợp này, để an toàn cho bệnh nhân bác sĩ trong ca trực
không đồng ý cho bệnh nhận chuyển viện tại thời điểm thân nhân yêu cầu là phù
hợp.

4.  Thông tin  phản ánh về  nội  dung “Người  dân  tự  cho  máu  bệnh
nhân”:  

-  Khi Bs Huỳnh Thị Kim Yến tiếp nhận bệnh đã khám và đánh giá tình
trạng người bệnh có mất máu nên tiến hành cho chỉ định chuẩn bị 02 đơn vị
hồng cầu lắng nhóm O không thử phản ứng chéo. Người bệnh nhóm máu AB
nhưng do đây là trường hợp khẩn cấp nên Bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho y lệnh
truyền máu nhóm O từ ngân hàng máu của bệnh viện,  không phải máu của
người nhà người bệnh.

- Do đó, thông tin phản ánh này là hoàn toàn không đúng.  

5. Thông tin phản ánh về vấn đề “Tự chuyển viện lên tuyến trên”: 

-  Người bệnh sau khi được truyền máu, bù dịch và sử dụng thuốc vận
mạch, vào lúc 22 giờ 10 phút bác sĩ Huỳnh Thị Kim Yến (Khoa HSTC-CĐ)
đánh giá tình trạng người bệnh có cải thiện so với lúc mới vào viện (Huyết áp
90/60mmHg, Mạch 110 lần/phút) nên đã làm thủ tục chuyển viện theo nhu cầu
thân nhân người bệnh. Người bệnh được Điều dưỡng Nguyễn Thị Hiên hộ tống
và chuyển bằng xe hợp đồng của bệnh viện. 

- Như vậy, thông tin phản ánh “Tự chuyển viện lên tuyến trên” là không
đúng.  

6. Thông tin phản ánh về “vấn đề các y bác sĩ tỏ thái độ hời hợt, không
chuyên môn”: 

- Người bệnh được bác sĩ khoa Cấp cứu, khoa HSTC-CĐ tiếp nhận và xử
trí tích cực trong thời gian nằm viện. Tuy nhiên, vào thời điểm này khoa Cấp
cứu bệnh đông, các bác sĩ và điều dưỡng tập trung cấp cứu cho người bệnh nên
chưa thông báo những thông tin và kế hoạch điều trị của người bệnh cho thân
nhân được hiểu rõ.

- Qua phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo:

+Khoa Cấp cứu phối hợp với phòng Quản lý chất lượng xây dựng và ban
hành phiếu tóm tắt thông tin điều trị các trường hợp cấp cứu đa chấn thương;
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+Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Điều dưỡng và Phòng Quản lý chất
lượng rà soát lại quy trình tiếp nhận bệnh tại khoa Cấp cứu. 

Qua các nội dung phản ánh nêu trên, Bệnh viện Bà Rịa xin rút kinh nghiệm
trong trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời gian sắp tới.

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

Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Đường dây nóng tỉnh BRVT (Đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở- phòng NV (Đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- BV Bà Rịa;
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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