
 

 

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 ảnh từ số điện thoại 0382.048.500  

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 01/7/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0382.048.500 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc cán bộ nhân viên y tế với thái độ 

không đúng mực, Bác sĩ Thảo của tầng 13, khoa Nhiễm ở Bệnh viện Bà Rịa 

dùng lời lẽ không phù hợp, sỉ vả bệnh nhân cùng người thân. Người dân kính 

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

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 0382 048 500 là người bệnh Trần Trịnh 

Nhĩ Kha, bệnh nhân điều trị tại Khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bà Rịa, từ ngày 

30/6/2020. 

- Ngày 01/7/2020, bác sĩ Võ Thị Thảo phụ trách khám bệnh cho bệnh nhân 

Kha, sau khi thăm khám, thân nhân người bệnh có hỏi bác sĩ Thảo về tình trạng 

của người bệnh. Tuy nhiên, do giọng nói vùng miền, nóng tính và sử dụng lời lẽ 

chưa được nhẹ nhàng khi giao tiếp với thân nhân người bệnh, chưa giải thích 

cặn kẽ về tình trạng bệnh cho người bệnh và thân nhân được rõ, dẫn đến người 

bệnh và thân nhân người bệnh bức xúc. 

II. Kết luận: 

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

- Người bệnh phản ánh bác sĩ Võ Thị Thảo có thái độ không đúng mực khi 

giao tiếp với người bệnh và thân nhân người bệnh là đúng. Tuy nhiên, bác sĩ 

Thảo không có ý sỉ vả người bệnh và thân nhân người bệnh.  

- Tiếp thu ý kiến phản ánh của người bệnh, Giám đốc bệnh viện đã tiến 

hành chấn chỉnh và nhắc nhở bác sĩ Võ Thị Thảo. Đề nghị bác sĩ Thảo nghiêm 

túc rút kinh nghiệm, nếu tiếp tục vi phạm sẽ có hình thức xử lý kỷ luật. 
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Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/cáo);                                     
- Đăng trên ĐDN BRVT (t/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Các cơ sở KCB trực thuộc; 

- Phòng NV; 

- Lưu: VT, Ttra.                                                                

             Phạm Minh An 
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