
 

 

 

 

 

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 0987.050.890  

về phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 02/7/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0987.050.890 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

- “Người dân phản ánh sự việc: Ngày 27/6/2021, người dân vào cấp cứu 

tại Bệnh viện Bà Rịa, được xác nhận là F2 và xét nghiệm âm tính (lần 1) người 

dân được cách ly tại khoa thần kinh của bệnh viện. Sáng nay (ngày 02/7/2021) 

người dân muốn xin về cách ly tại nhà nhưng Trưởng khoa không đồng ý. Tuy 

nhiên cũng có một vài trường hợp F2 nhưng họ lại được về cách ly tại nhà, 

người dân rất bức xúc về việc này, hơn nữa người dân cũng phản ánh tại phòng 

người dân ở có 01 trường hợp ngày 28/6/2021 là F1 sau khi xét nghiệm lên F0 

và được chuyển đi cách ly nơi khác. Nhưng khi đưa bệnh nhân đi, nhân viên hộ 

lý lại không cho sát khuẩn gường bệnh, người dân thấy cách phòng và chống 

dịch của bệnh viện Bà Rịa quá lỏng lẻo và thờ ơ. Nay người dân gọi lên ĐDN 

mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp.  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chuyển thông tin phản ánh 

đến Bệnh viện Bà Rịa tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

1. Ngày 27/6/2021, người dân vào cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, được xác 

nhận là F2 và xét nghiệm âm tính (lần 1) người dân được cách ly tại khoa Thần 

kinh của bệnh viện. Sáng nay (ngày 02/7/2021) người dân muốn xin về cách ly 

tại nhà nhưng Trưởng khoa không đồng ý. Tuy nhiên cũng có một vài trường 

hợp F2 nhưng họ lại được về cách ly tại nhà, người dân rất bức xúc về việc này: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0987.050.890 là ông Nguyễn Đăng Tuấn 

là người nhà bệnh nhân Nguyễn Đăng Vẽ (nhập viện ngày 27/6/2021, tại phòng 

7 khoa Thần kinh Bệnh viện Bà Rịa với chẩn đoán: Hội chứng tiền đình/tăng 

huyết áp).  

Trong thời gian nuôi bệnh tại bệnh viện, ông Tuấn có tiếp xúc với người 

tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (người tiếp xúc vòng 1, gọi tắt là F1) nên Ông 
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và người bệnh được xác định là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (người 

tiếp xúc vòng 2, gọi tắt là F2). Do ông Vẽ chưa kết thúc liệu trình điều trị bệnh 

nên Khoa bố trí người bệnh và người nuôi bệnh nằm tại phòng số 7 chờ kết quả 

xét nghiệm của các ca F1.  

- Ngày 30/6/2021, tất cả người bệnh phòng số 7 và ông Tuấn đã được bệnh 

viện xét nghiệm PCR, kết quả âm tính lần 1.  

- Ngày 02/7/2021, một trường hợp F2 chung phòng với bệnh nhân Vẽ được 

xuất viện, nên ông Tuấn yêu cầu Bệnh viện cho bệnh nhân Vẽ xuất viện về cách 

ly tại nhà. Tuy nhiên, Bệnh viện không đồng ý và Ông phản ánh Đường dây 

nóng. Khi nhận được thông tin Khoa Thần kinh có một trường hợp F2 xuất viện, 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch (BCĐ) của bệnh viện yêu cầu Khoa liên hệ với 

người bệnh quay trở lại bệnh viện.  

Do đó, ngày 03/7/2021, bệnh viện lấy mẫu làm xét nghiệm lần 3 cho toàn 

bộ người bệnh và người nhà người bệnh phòng số 7, kết quả xét nghiệm PCR 

âm tính. Lúc này, khi xin ý kiến BCĐ phòng chống dịch, khoa Thần kinh cho 

những người bệnh đủ điều kiện được xuất viện, đồng thời hướng dẫn người bệnh 

và người nhà người bệnh về khai báo y tế với địa phương nơi cư trú. 

Ngày 05/7/2021, Bệnh viện liên lạc với ông Nguyễn Đăng Tuấn và cấp 

giấy xác nhận kết quả xét nghiệm PCR cho Ông. Ông hài lòng và không có ý 

kiến gì thêm. 

2. Hơn nữa người dân cũng phản ánh tại phòng người dân ở có 01 trường 

hợp ngày 28/6/2021 là F1 sau khi xét nghiệm lên F0 và được chuyển đi cách ly 

nơi khác. Nhưng khi đưa bệnh nhân đi, nhân viên hộ lý lại không cho sát khuẩn 

gường bệnh, người dân thấy cách phòng và chống dịch của bệnh viện Bà Rịa 

quá lỏng lẻo và thờ ơ: 

- Ngày 28/6/2021, có một người bệnh từ khoa Cấp cứu chuyển lên khoa Thần 

kinh, Khoa đã sắp xếp người bệnh này nằm chung phòng với người bệnh Nguyễn 

Đăng Vẽ (phòng số 7). Đến sáng ngày 29/6/2021, khi được biết trường hợp này là 

F1 của ca bệnh xác định, khoa Thần kinh đã chuyển người bệnh F1 đến khu cách ly 

riêng của bệnh viện. 

- Qua xác minh Bệnh viện nhận thấy Hộ lý khoa không tiến hành sát khuẩn 

giường bệnh sau khi bệnh nhân F1 chuyển đến khu cách ly. 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bênh viện nhận thấy: 

- Việc ông Nguyễn Đăng Tuấn phản ánh Trưởng khoa Thần kinh không 

giải quyết cho người bệnh xuất viện về cách ly tại nhà là chưa phù hợp. Vì, 
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trường hợp F2 phải chờ kết quả xét nghiệm PCR của F1 (03 lần âm tính) mới 

được kết thúc việc cách ly. 

- Nội dung phản ánh “một vài trường hợp F2 nhưng họ lại được về cách ly 

tại nhà” là chưa chính xác. Ngày 02/7/2021 chỉ có một trường hợp người bệnh 

chung phòng với ông Vẽ được Khoa Thần kinh cho xuất viện khi chưa có ý kiến 

đồng ý của BCĐ phòng chống dịch Bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi nhận được chỉ 

đạo của BCĐ phòng chống dịch, khoa Thần kinh đã khắc phục ngay bằng việc 

gọi người bệnh quay trở lại bệnh viện nên người bệnh này chưa về tới địa 

phương. 

- Nội dung phản ánh “có 1 trường hợp ngày 28/6/2021 là F1 sau khi xét 

nghiệm lên F0 và được chuyển đi cách ly nơi khác” là không chính xác. Trường 

hợp di chuyển người bệnh này là do tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1) chứ 

không phải là ca bệnh xác định (F0).  

- Nội dung phản ánh “khi đưa bệnh nhân đi, nhân viên Hộ lý lại không cho sát 

khuẩn gường bệnh” là đúng. 

Qua nội dung phán ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo 

Trưởng khoa Thần kinh và Điều dưỡng trưởng khoa: 

+ Nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ thực hiện đúng các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19;  

+ Tăng cường tuyên truyền, giải thích cho người bệnh, người nuôi bệnh về 

thời gian cách ly đối với các trường hợp F1, F2; 

+ Xây dựng kế hoạch ứng phó khi có trường hợp ca nghi ngờ tại khoa; 

+ Thường xuyên tập huấn và nhắc nhở nhân viên tuân thủ các quy định 

phòng, chống dịch của bệnh viện. 

Bệnh viện xin ghi nhận sự góp ý trong trường hợp này và sẽ chấn chỉnh 

thiếu sót trong thời gian 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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