
 

 

 

 

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  7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0385.703.507  

về cơ sở vật chất, ứng xử tại khoa điều trị Nam Bệnh viện Tâm hần  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 14/6/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0385.703.507 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Người dân là người nhà của bệnh nhân Trần 

Xuân Long (hiện đang được cách ly điều trị tại khoa nam) tại bệnh viên Tâm 

thần, Châu Đ c  Do là   tuần liền khu cách ly không có nước cho bệnh nhân 

uống, nên bệnh nhân vào sử dụng nước tại nhà vệ sinh (bệnh nhân không được 

ra ngoài), người dân có báo lên điều dưỡng nhưng chờ lâu không có nước  Vào 

ngày           v  quá b c   c người dân đã đạp đổ 2 thùng rác tại khoa này và 

đã bị điều dưỡng là  ng Đ c  ập hành hung  Nay người dân gọi lên ĐDN mong 

c  quan ch c n ng  em   t,  ử lý thái độ hành hung của điều dưỡng Lập, đồng 

thời xem lại cách phục vụ các bệnh nhân ở khu cách ly một cách đàng hoàng và 

tử tế”  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Tâm thần đã tiến hành 

xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người dân phản ánh từ số điện thoại 0937.387.005 là bệnh nhân Trần 

Xuân  ong, nhập viện vào ngày   /5/2021 với chẩn đoán rối loạn cảm   c giai 

đoạn hưng cảm có loạn thần  chủ nhân số điện thoại              là Chị Trần 

Thị     inh là chị gái của bệnh nhân  ong, Bệnh nhân d ng điện thoại của chị 

 inh để phản ánh lên Đường dây nóng khi Chị  inh đi mua đồ d ng cho bệnh 

nhân Long). 

  - Nội dung phản ánh: “02 tuần liền khu cách ly không có nước cho bệnh 

nhân uống, nên bệnh nhân vào sử dụng nước tại nhà vệ sinh, người dân có báo 

lên điều dưỡng nhưng chờ lâu không có nước”: Tại thời điểm bệnh nhân  ong 

nằm viện, Khu cách ly thuộc Khoa điều trị Nam có    bệnh nhân, được bố trí    

b nh nước lọc dung tích mỗi b nh    lít cho bệnh uống trong    ngày, không để 

 ảy ra t nh trạng bệnh nhân thiếu nước uống  Điều dưỡng tại khoa Điều trị Nam 

không nhận được tin của bệnh nhân  ong báo hết nước   
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- Nội dung phản ánh: “Bị điều dưỡng là ông   c   p hành hung”: Hiện 

Khoa điều trị Nam không có điều dưỡng tên Đ c  ập như phản ánh, chỉ có điều 

dưỡng Nguy n Đ c  ộc đang làm việc tại khoa điều trị Nam  Vào ngày 

         , điều dưỡng  ộc đang trực tại khu cách ly th  khoảng    giờ    ph t 

bệnh nhân Trần Xuân  ong có biểu hiện kích động  la h t, đạp đổ   th ng rác, 

chửi bới, ), tay cầm bàn chải đánh r ng được mài nhọn, ĐD  ộc và ĐD Vui đã 

tr n an bệnh nhân nhưng không thành công, bệnh nhân v n tiếp tục la h t, đạp 

phá  Do t nh huống khẩn c p, sợ bệnh nhân  ong gây nguy hiểm cho bản thân, 

nh ng bệnh nhân khác và cả nhân viên y tế nên ĐD  ộc c ng    bệnh nhân 

khác đã phải giằng co với bệnh nhân  ong để l y vật s c nhọn  Trong l c giằng 

co có thể  ảy ra sự va chạm ch  không hề có chuyện hành hung để gây thư ng 

tích cho bệnh nhân  

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả  ác minh, Bệnh viện Tâm thần nhận 

th y: 

- Thời điểm bệnh nhân Trần Xuân Long phản ánh là ngày th  2 bệnh nhân 

mới nhập viện. Vì vậy, việc Bệnh nhân Trần Xuân  ong phản ánh các nội dung 

trên là chưa ph  hợp.  

- Bệnh viện đã liên hệ trực tiếp với chị  inh để n m b t thêm thông tin và 

tiếp thu ý kiến  Tuy nhiên, qua trao đổi chị  inh cũng đồng t nh và không có ý 

kiến khác, đồng thời khoa cũng giải thích cho bệnh nhân  ong được biết.  

- Việc theo dõi, kiểm tra việc phục vụ nước cho bệnh nhân tại khoa được 

Điều dưỡng trưởng khoa kiểm tra, giám sát hàng ngày. Tuy nhiên việc kiểm tra, 

giám sát chưa ghi chép sổ sách, Khoa sẽ ch n chỉnh công tác này trong thời gian 

tới.  

- Bệnh viện sẽ g n thêm camera tại các khu điều trị cách ly để thực hiện 

kiểm tra, giám sát; đồng thời xử lý các trường hợp bệnh nhân lên c n kích động.  

Qua thông tin phản ánh bệnh viện  in r t kinh nghiệm, Đ n vị sẽ có hướng 

kh c phục trong thời gian tới. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT  đ ng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đ n vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT  để biết); 

-  ưu: VT, Ttra. 

            GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                                     Phạm Minh An 
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