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Nằm trong những hoạt động đã và đang thực hiện để giảm quá tải bệnh viện, Đề án Bệnh viện
Vệ tinh được thực hiện từ năm 2009. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết về vấn đề này trên Tuổi Trẻ
Online, mời các bạn cùng xem:

TT - Ý tưởng giảm tải bệnh viện tuyến trung ương bằng cách tăng khả năng điều trị của bệnh
viện tuyến tỉnh không mới, gần đây nhất có thể kể đến đề án 1816 của Bộ Y tế nhằm nâng cao
nâng lực của bệnh viện tuyến dưới.
Thế nhưng quá tải vẫn cứ quá tải.

Chăm sóc hậu phẫu bệnh nhân bị đâm thủng tim tại Khoa Hồi Sức Tích Cực - Chống Độc, BV
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Đa Khoa Quảng Nam - nơi sẽ là vệ tinh của Bệnh viện Trung Ương Huế

Thực tế những năm qua cho thấy chúng ta cần rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để biến ý tưởng
này thành hiện thực một cách trọn vẹn hơn. Trong đó cần chú trọng đến yếu tố phải có sự đóng
góp từ cả hai phía: người đi chuyển giao công nghệ và người nhận chuyển giao.

Với kinh nghiệm đi chuyển giao kỹ thuật từ nhiều năm nay, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng
nhất là cần phải phân tích thật kỹ tình hình nhân sự, vật chất, ý muốn của nơi nhận chuyển
giao, có kế hoạch chuyển giao và xây dựng đội ngũ cho nơi chuyển giao thật cụ thể, để làm sao
khi người đi chuyển giao rút về sẽ không kéo bệnh nhân đi theo. Nhiều bác sĩ tham gia chương
trình 1816 đã than thở không biết phải làm gì khi đến nơi chuyển giao, họ không biết chương
trình cụ thể làm gì. Họ cũng than phiền là mang tiếng xuống chuyển giao xây dựng nhưng thực
chất lại là đi làm việc thay cho tuyến dưới. Kết cục khi họ rút đi, bệnh nhân cũng theo chân họ
lên lại tuyến trên.

Cụ thể trong trường hợp này, chúng ta cần xây dựng một chương trình chi tiết để làm sao người
đi chuyển giao biết mình chuyển giao cái gì, người nhận chuyển giao phải hiểu rõ từ việc chẩn
đoán, điều trị, xử lý biến chứng tai biến nếu có xảy ra, hiểu được điểm dừng ở chỗ nào để quyết
định chuyển đi hay giữ lại bệnh nhân điều trị. Nhiều trường hợp nơi nhận chuyển giao sau khi
hoàn tất chương trình đã không lượng sức mình, xử lý những ca quá nặng nên kết quả cuối cùng
không tốt, khiến công sức xây dựng “đổ sông đổ bể”. Chương trình chuyển giao phải đi từ những
việc đơn giản đến phức tạp, không nên coi thường những điều đơn giản. Trong y khoa, thông
thường tai biến hay xảy ra trên những ca đơn giản vì lúc đó sự chủ quan chính là nguyên nhân
gây ra các tai biến đáng tiếc.

Bệnh viện vệ tinh cần phải biết “công lực” của mình ở mức độ nào để nhận chuyển giao cái gì.
Phải có kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân lực sẵn sàng nhận chuyển giao và triển khai sau khi
nhận. Ngoài ra, cần có sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo từ bệnh viện đến các khoa phòng với
ý muốn nâng cao tầm bệnh viện.

Chúng tôi xin lấy hai ví dụ để minh họa cho việc này. Có một bệnh viện tỉnh gần TP.HCM đã
nhờ bệnh viện chúng tôi chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi khớp. Sau một thời gian chuyển giao,
các bác sĩ đã nắm được kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lý khớp. Hai năm sau khi gặp lại
đồng nghiệp ở hội nghị, hỏi ra mới biết bệnh viện không thể triển khai được nội soi khớp vì thiết
bị còn thiếu mà không được mua, một số bác sĩ nhận chuyển giao đã xin nghỉ vì điều kiện làm
việc khó khăn...
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Ngược lại, Bệnh viện Thiện Hạnh ở Đắk Lắk đã xây dựng đội ngũ nhân viên hoàn chỉnh, thiết
bị đầy đủ và bàn bạc một kế hoạch chi tiết với thời gian cụ thể với chúng tôi. Kết quả là sau hai
năm chuyển giao, bệnh viện này đã thực hiện được kỹ thuật nội soi khớp và còn tiếp tục hoàn
thiện những kỹ thuật khó hơn trong nội soi khớp. Sự thành công của bệnh viện này nhờ những
người nhận chuyển giao biết mình cần cái gì và quyết tâm thực hiện.

TĂNG HÀ NAM ANH

(Nguồn TTO)
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