
 

 

 

 

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  8   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0924.167.353 

về thái độ ứng xử tại Trung tâm y tế huyện Long Điền  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 21/7/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0924.167.353 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Tối ngày 20/7/2020, người dân có đưa con đi 

cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Sau khi đưa vào phòng cấp cứu thì 

được bác sĩ cho 1 viên thuốc uống hạ sốt. Rồi sau đó ngồi chờ đợi, phòng cấp 

cứu thì không mở máy lạnh hay có quạt. Thái độ bác sĩ lại không quan tâm hay 

hỏi han gì. Người dân rất bức xúc về việc này, nay gọi lên ĐDN mong cơ quan 

chức năng xem xét, thái độ và cách phục vụ của các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế 

huyện Long Điền”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm y tế huyện Long Điền 

(TTYT) 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 0924.167.353 là người nhà (ba) của bệnh 

nhi Tạ Chiến Thắng, đến khám chữa bệnh vào lúc 19 giờ 00 phút ngày 

20/7/2020. 

- Theo tường trình của khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh nhi Tạ Chiến Thắng 

được người nhà đưa vào khoa Hồi sức cấp cứu với tình trạng: Bé tỉnh, huyết áp 

09/60mmHg, mạch 130 lần/phút, nhiệt độ 39
o
C, nhịp thở 26 lần/phút. Bác sĩ  

khám bệnh và cho y lệnh 01 viên Paracetamol 0,5g (uống), xét nghiệm công 

thức máu; đến 19 giờ 15 phút, có kết quả xét nghiệm, bác sĩ giải thích với người 

nhà bệnh nhi cần cho bé nhập viện để tiếp tục theo dõi và điều trị, sau đó bác sĩ 

tiếp tục cho y lệnh thuốc và điều dưỡng thực hiện y lệnh. 

Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, điều dưỡng hướng dẫn người nhà 

đưa bệnh nhi vào phòng nằm (lúc này mới mở máy lạnh, do trước đó phòng 

bệnh không có bệnh nhân nằm, nên nhân viên khoa đã tắt máy lạnh); đến 19 giờ 

30 phút, người nhà (ba) của bệnh nhi phản ánh với điều dưỡng trực phòng bệnh 

nóng, bác sĩ không hỏi han gì. Điều dưỡng mời bác sĩ đến gặp người nhà bệnh 

nhân để giải đáp thắc mắc, nhưng người nhà bệnh nhi không hợp tác; Sau đó, 
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bác sĩ mời mẹ của bệnh nhi đến để giải thích và mẹ của bệnh nhi đã xin lỗi bác 

sĩ trực vì thái độ ứng xử không đúng của chồng mình.  

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Trung tâm Y tế huyện Long 

Điền nhận thấy: 

1. Quá trình tiếp nhận, xử trí của bác sĩ, điều dưỡng trực ngày 20/7/2020 

đối với bệnh nhi Tạ Chiến Thắng là hoàn toàn hợp lý về cả thời gian và quy 

trình chuyên môn, không để bệnh nhân chờ đợi lâu. 

2. Phòng bệnh nóng là do máy lạnh chưa được mở trước đó, vì không có 

bệnh nhân nằm, nhưng khi đưa bệnh nhi vào phòng thì điều dưỡng đã mở máy 

lạnh; vì vậy, cần phải có thời gian để điều hòa không khí trong phòng. 

Tuy nhiên, qua sự việc trên, Ban giám đốc TTYT huyện Long Điền ghi 

nhận ý kiến đóng góp của bệnh nhân, chỉ đạo trưởng khoa, phòng trong giao ban 

bệnh viện ngày 22/7/2020, nhắc nhở, quán triệt toàn thể nhân viên về thực hiện 

nghiêm Quy tắc ứng xử, giao tiếp với bệnh nhân, rà soát lại những nhược điểm 

có biện pháp khắc phục ngay để phục vụ bệnh nhân ngày càng tốt hơn. 

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

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/cáo); 

- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Phòng NV; 

- TTYT huyện Long Điền; 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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