
 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

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 6  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0398.714.154 

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 25/5/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0398.714.154 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi đến ĐDN phản ánh sự việc: Ngày 25/5/2021 người dân là 

người được thuê chăm bệnh, hiện đang chăm sóc 1 cụ bà tên Trân tại phòng 

13.02, tầng 13, Bệnh viện Bà Rịa, khoa thần kinh, người dân không nhớ rõ). 

Người dân cho biết, vào chiều tối ngày 25/5, bà Trân do có dấu hiệu khó thở, 

làm mệt nên người dân nhấn chuông khẩn cấp gọi bác sỹ đến kiểm tra. Tuy 

nhiên, một lúc sau bác sỹ trực ca tên Thuận có mặt nhưng lại không tập trung 

khám cho bệnh nhân mà gây sự, trách móc người dân là tại sao lại nhấn chuông 

như vậy. Sau khi lớn tiếng quát nạt, thì bác sỹ tên Thuận bỏ ra ngoài, không 

kiểm tra thăm khám cho tình trạng của bệnh nhân nói trên. Người dân vô cùng 

bức xúc với thái độ làm việc thô lỗ và vô trách nhiệm của bác sĩ Thuận. Nay gọi 

đến ĐDN, người dân kính mong Ban lãnh đạo xem xét, xử lý sự việc (người dân 

có video clip sẵn sàng cũng cấp nếu cơ quan chức năng yêu cầu). ”  

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:  

I. Kết quả xác minh: 

Người phản ánh từ số điện thoại 0398.714.154 là người được thuê chăm 

sóc người bệnh Phan Thị Trân.  

- Bệnh nhân Phan Thị Trân nhập viện khoa Thần kinh với chẩn đoán: Liệt 

1/2 người/Nhồi máu não, Suy tim, Tăng huyết áp.  

- Ngày 25/5/2021, bác sĩ (Bs) Trần Minh Thuận được phân công trực tại 

khoa Thần kinh. Vào lúc 21 giờ 20 phút, trong lúc đứng chờ thang máy để 

xuống khoa Cấp cứu Bs Thuận có thấy đèn báo gọi nhân viên y tế tại phòng 

13.02 nên BS Thuận ghé vào xem bệnh. Khi vào phòng, Bs Thuận xem qua tình 

trạng người bệnh và thấy không có gì cần xử trí. Lúc này Bs Thuận hỏi lý do 

người nuôi bệnh bấm chuông và có nhắc nhở không được lạm dụng chuông cấp 

cứu. Tuy nhiên, người nuôi bệnh thấy Bs Thuận không đo huyết áp cho người 

bệnh và không đồng ý với lời giải thích của Bs Thuận là người bệnh vẫn ổn nên 

đã phản ánh lên Đường dây nóng.  
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- Khi sự việc xảy ra, có con của người bệnh Phan Thị Trân chứng kiến và 

con của người bệnh không có ý kiến gì về Bs Thuận.  

- Về video clip của người phản ánh cung cấp: Bệnh viện đã xác minh trong 

clip chỉ có hình ảnh người bệnh Phan Thị Trân đang nằm trên giường bệnh, hình 

ảnh trong clip không thể hiện rõ người bệnh đang có vấn đề nguy hiểm tới sức 

khỏe. 

 - Vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 25/5/2021, điều dưỡng ghi nhận tình trạng 

người bệnh: Bệnh tỉnh, mạch: 74 lần/phút, huyết áp: 140/90mmHg, nhịp thở: 19 

lần/phút, nhiệt độ: 37 
0
C. 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bệnh viện Bà Rịa nhận thấy: 

- Việc Bs Thuận không tập trung khám cho người bệnh, trách móc người 

dân (tại sao nhấn chuông) là sai.  

- Qua nội dung phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Bs 

Trần Minh Thuận: 

 + Khi vào thăm khám cho người bệnh cần thông báo rõ tình trạng người 

bệnh cho người nuôi bệnh được biết (mạch, huyết áp, nhịp thở,…).  

+ Bs Thuận cần nghiêm túc rút kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp với người 

bệnh và thân nhân người bệnh.  

- Bệnh viện xin nhận thiếu sót 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); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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