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TP - Vừa qua, Cục quản lý bệnh viện Hồng Kông tuyên bố,tất cả các bệnh viện công từ nay đến
cuối năm sẽ từ chối tiếp nhận các sản phụ đến từ Đại lục bởi Hồng Kông đang ở vào thời kỳ cao
điểm của sinh nở.          Tuy nhiên, quy định này lại không được áp dụng cho các bệnh viện tư
nhân.  

  Các bà bầu Đại lục ngày càng khó kiếm nơi sinh ở Hồng Kông    Mặc dù vậy, tin này đã khiến
các bà bầu hiện đang tập kết ở Thâm Quyến, chỉ cách Hồng Kông con sông nhỏ cảm thấy lo
lắng bất an. Nhiều người đã tìm cách nhanh chóng sang Hồng Kông để ký sẵn hợp đồng dịch
vụ. Điều này đã khiến các bệnh viện tư nhân trở nên quá tải. Nhiều bệnh viện có danh tiếng
hiện đã ký hợp đồng phục vụ khách hàng đến tận tháng 4/2010.
 
 
Theo thống kê của Cục quản lý bệnh viện Hồng Kông, mấy năm gần đây, số sản phụ nơi khác,
chủ yếu là người Đại lục tới Hồng Kông sinh đẻ tăng lên rất nhanh, từ 620 người năm 2001 đã
lên tới 25.000 người năm 2008, tức gấp 40 lần chỉ sau 8 năm.
 

Đông nhất là các sản phụ đến từ Quảng Đông, Thâm Quyến. Họ chủ yếu lựa chọn các bệnh
viện công lập vì giá cả “mềm” hơn. Cục này cho biết, do năm nay là năm “đỉnh” về sinh nở ở
Hồng Kông nên cùng với việc các sản phụ Đại lục lũ lượt sang đây sinh đẻ, các bệnh viện công
lập đã trở nên quá tải.

  

Để ngăn chặn việc các sản phụ bên ngoài tới đẻ nhờ, chính quyền Khu hành chính đặc biệt
Hồng Kông đã ra quy định, tất cả những phụ nữ bị nghi là mang thai 7 tháng trở lên, phải xuất
trình được hợp đồng sinh nở đã ký trước với bệnh viện nào đó mới được phép nhập cảnh Hồng
Kông. Một biện pháp khác được áp dụng là tăng mức lệ phí đối với các bà bầu ngoại lai.

  

Theo quy định của chính quyền Khu, mỗi bà bầu ngoại lai phải đặt cọc và trả 39.000 đô la
Hồng Kông (HKD) phí dịch vụ, trong khi một bà bầu người Hồng Kông chỉ phải nộp 3.400
HKD.
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Mặc dù vậy, số bà bầu Đại lục đi du lịch sinh đẻ để trốn tránh chế độ sinh đẻ kế hoạch “mỗi
cặp vợ chồng chỉ sinh 1 con” . Chỉ riêng bệnh viện Xâm Hội từ đầu năm nay đến ngày 8/10 đã
có 9.660 sản phụ vào viện sinh đẻ, trong đó 70% là nghi là đến từ Đại lục, chỉ có 30% là người
bản địa.

  

Bà Trần, một sản phụ Đại lục đến khám thai, cho biết, khám thai xong bà sẽ nộp 40.000 HKD
để ký hợp đồng đặt giường trước để sang đây sinh vào tháng 5/2010.

  

Phương Lan
(Theo China.com)
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