
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

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 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại  0984 062 034 

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Lê Lợi 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 08/7/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0984.062.034 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh về việc cán bộ y tế lớn tiếng quát nạt bệnh 

nhân. Tại phòng đo điện tim ở lầu 1 bệnh viện Lê Lợi, hiện tại các bệnh nhân 

ngồi chờ khám toàn người già lớn tuổi, nghe không được rõ ràng; nên khi vào 

khám thì cán bộ y tế tỏ thái độ khó chịu, đập bàn và quát nạt. Nhiều người vào 

khám đều rất bức xúc với cán bộ y tế này. Kính mong cơ quan chức năng xem 

xét và xử lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Lê Lợi 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 0984.062.034 là bệnh nhân Ngô Thị 

Thịnh. Qua kiểm tra phần mềm khám bệnh ngày 08/7/2020, bệnh nhân Ngô Thị 

Thịnh đăng ký phòng khám dịch vụ Nội lúc 08 giờ 43 phút.   

- Ngày 08/7/2020, Phòng khám Nội dịch vụ do bác sĩ Trần Thị Bảo Anh 

thăm khám, bệnh nhân Ngô Thị Thịnh được bác sĩ Bảo Anh cho chỉ định xét 

nghiệm và đo điện tim; khoảng 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút, bệnh nhân 

chờ đo điện tim rất đông, do loa bị hư, nên nhân viên y tế không thể gọi bệnh 

nhân vào đo điện tim bằng loa được, dẫn đến tình trạng bệnh nhân lộn xộn ồn ào 

và một số bệnh nhân không nghe nhân viên y tế gọi đến tên mình, đa số người 

già lớn tuổi, nghe không rõ ràng. 

- Tại thời điểm đó, có một bệnh nhân nam vào đập bàn và quát nhân viên y 

tế do không nghe được tên mình, sau đó bỏ ra ngoài ngồi chờ đến số thứ tự. 

- Thấy tình hình như vậy, bệnh nhân Ngô Thị Thịnh mới gọi đến Đường 

dây nóng để phản ánh.  

- Nhân viên y tế không hề tỏ thái độ khó chịu, đập bàn và quát nạt như 

bệnh nhân phản ánh, chỉ yêu cầu bệnh nhân giữ trật tự và vào đo điện tim theo 

thứ tự.   
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- Bệnh viện cũng đã liên lạc, giải thích cho bệnh nhân Ngô Thị Thịnh hiểu, 

chia sẽ và bệnh nhân cũng không có ý kiến gì thêm.  

II. Kết luận 

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

- Tại thời điểm đó, kiểm tra hệ thống camera không có nhân viên y tế nào 

đập bàn, chỉ có một bệnh nhân nam vào đập bàn, tỏ thái độ tức giận, sau đó bỏ 

ra ngoài ngồi chờ. Vì vậy, bệnh nhân phản ánh “cán bộ y tế tỏ thái độ khó chịu, 

đập bàn và quát nạt” là không chính xác.  

- Bệnh viện sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân được khám chữa 

bệnh tốt hơn. 

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

 

Nơi nhận: 
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các PGĐ Sở; 

- BV Lê Lợi (th/h); 

- Phòng NV (th/h); 

- Lưu: VT, Ttra.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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