Y Duoc Viet Nam - Ydvn

BVĐK Hòa Bình: Vụ Chạy Thận Làm Chết 8 Người, Phải Có Hóa Đơn Đỏ Mua Quan
Tài Mới Được Đền Bù

BVĐK tỉnh Hòa Bình muốn hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong vì sự cố
chạy thận 50 triệu đồng để lo hậu sự, sau đó đợi tòa ra phán quyết và thực
hiện đúng theo phán quyết ấy của tòa.

Một bệnh nhân bàng hoàng kể lại giây phút sinh tử do biến cố chạy thận ở
BVĐK Hoà Bình.

Vào ngày 13/11, con trai bà Nguyễn Thị Minh – 1 bệnh nhân tử vong trong vụ
tai biến chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình vào cuối tháng 5 vừa qua cho biết,
cả 8 gia đình nạn nhân đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ khoản đền bù nào
từ phía bệnh viện. Sở dĩ vậy là do bệnh viện yêu cầu phía gia đình phải có
hóa đơn đỏ với một số dịch vụ tang lễ như hóa đơn mua quan tài…
Cũng theo anh này, từ khi xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng, người nhà nạn
nhân có 6 cuộc làm việc với bệnh viện. Gia đình 8 nạn nhân yêu cầu bồi
thường tổng cộng 2 tỉ đồng nhưng cho đến nay, bệnh viện chưa đền bù về tài
chính.
Đồng thời, có tin xuất hiện trên mạng xã hội từ tài khoản Facebook mang tên
LS Hoàng Trung cho biết hiện tại cả 8 gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai
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biến chạy thận tại BVĐK tỉnh Hòa Bình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường vì
gia đình chưa thể xuất trình hóa đơn tài chính việc ma chay nạn nhân.
Liên quan đến vụ việc trên, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình – ông
Lê Xuân Hoàng đã bác bỏ thông tin trên với báo chí. Ông Hoàng cho hay, phía
Bệnh viện có thuê luật sư là người đại diện để phát ngôn.
“Tôi cũng có làm việc với đại diện các gia đình có nạn nhân tử vong trong sự
cố chạy thận, nhưng quy định về tài chính còn nhiều khó khăn.
Sau các cuộc thương thảo cả hai bên chưa tìm được tiếng nói chung trong
việc bồi thường nên chúng tôi cũng đề xuất với các gia đình, bước đầu, bệnh
viện sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định để gia đình lo an táng cho các
nạn nhân, giải quyết khó khăn trước mắt.
Gia đình không đồng thuận nên có đơn gửi lên cơ quan chức năng, đó là
quyền của họ. Sau này, tòa tuyên như thế nào là chúng tôi thực hiện nghiêm
như thế”, trích lời ông Hoàng trên báo Pháp Luật.
Cũng theo ông Hoàng, lúc đầu nói hóa đơn đỏ và các hóa đơn chứng từ hợp
thức khác nhưng về sau đơn vị thấy, nếu có những thứ đó bên ông cũng
không thanh toán được.
Vị Giám đốc này cho rằng, quyết định cuối cùng là ở tòa và bệnh viện sẽ hỗ
trợ gia đình các nạn nhân khoản tiền nhất định. Đơn vị sẽ tiếp tục liên lạc với
gia đình các nạn nhân để cung cấp thêm thông tin về tiến trình yêu cầu bồi
thường này.
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