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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0941.872.262 

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Tâm thần  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 12/8/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0941.872.262 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân gọi đến ĐDN phản ánh về thái độ làm việc của 1 số cán bộ y tế 

tại Bệnh viện Tâm thần có ca trực vào sáng 12/8/2020, cụ thể: Người dân có đưa 

mẹ là bà Nguyễn Thị Liễu đến khám tại đây, tại khu vực tiếp nhận bệnh nhân, 

do có 1 số nhầm lẫn về BHYT nên người dân cần bộ phận tiếp nhận hướng dẫn 

giải đáp, hướng dẫn nhưng họ đùn đẩy và không hỗ trợ (bệnh nhân chưa từng có 

bệnh án tại đây nhưng hệ thống lại báo đã từng khám vào ngày 13/7/2020, khi 

người dân thắc mắc thì cán bộ y tế đề nghị người dân tự liên hệ BHXH để tìm 

hiểu trong khi người dân gọi đến cơ quan BHXH thì họ lại báo người dân liên hệ 

trực tiếp bệnh viện kiểm tra). Bên cạnh đó khi vào khám tại phòng số 03, người 

dân có đề nghị được đo điện não, nhưng lại bị từ chối nhiều lần bằng các lí do 

như: máy hư, hết giờ làm việc, bác sĩ tan ca (dù mới 09 giờ sáng) và thái độ của 

nhân viên (có thể là y tá) rất cọc cằn, hằn học với bệnh nhân lớn tuổi. Người dân 

vô cùng bức xúc, gọi đến ĐDN, kính mong Ban lãnh đạo xem xét, xử lý sự 

việc”. 

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 phản ánh từ số điện thoại 0941.872.262 là người nhà bệnh nhân  

Nguyễn Thị Liễu. 

- Về thái độ đùn đẩy của nhân viên y tế, Bệnh viện Tâm thần đã đề nghị 

nhân viên làm việc tại quầy nhận bệnh viết bản tường trình và đã nhận khuyết 

điểm, xin rút kinh nghiệm về việc giải thích, hướng dẫn chưa rõ ràng, làm cho 

người bệnh lo lắng. 

- Đồng thời Bệnh viện Tâm thần đã trích xuất phần mềm khám chữa bệnh 

ngày 13/7/2020, danh sách khám ngày 13/7/2020, không có tên bệnh nhân 

Nguyễn Thị Liễu. Bệnh viện Tâm thần thông báo để người nhà bệnh nhân được 

rõ. 



 

- Sáng ngày 12/8/2020, sau khi bệnh nhân Nguyễn Thị Liễu khám bệnh 

xong và đi nhận thuốc, lúc này người nhà bệnh nhân và bệnh nhân quay lại 

phòng khám số 03 yêu cầu đo điện não, điều dưỡng phụ trách phòng số 03 đang 

tiếp nhận bệnh nhân khám kế tiếp, đã nói với người nhà bệnh nhân là máy đo 

điện não hư (thực tế tại thời điểm, phòng máy đo điện não báo lỗi hệ thống, 

đang điều chỉnh) nhưng điều dưỡng nhầm là máy hư và giải thích cho người nhà 

bệnh nhân là máy đo điện não hư. Do đó, làm cho người nhà bệnh nhân bức xúc, 

không hài lòng.  

II. Kết luận: 

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

thấy: 

- Người dân phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế là đúng. Tuy 

nhiên, do giọng nói vùng miền và cách giải thích chưa thấu đáo làm người nhà 

bệnh nhân và người bệnh hiểu lầm. 

- Bệnh viện cũng đã nhắc nhở cán bộ y tế tại đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 

Quy tắc, ứng xử; đề nghị nhân viên y tế phải từ tốn, giải thích rõ ràng trong giao 

tiếp, ứng xử với thân nhân, bệnh nhân để bệnh nhân hiểu và yên tâm điều trị. 

- Bệnh viện đã liên hệ với người nhà bệnh nhân và giải thích cụ thể cho 

người nhà bệnh nhân hiểu, thông cảm, người nhà bệnh nhân không có ý kiến gì 

thêm. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đăng tải ĐDN BRVT (T/báo); 

- Bộ phận CNTT Sở (Đăng tải); 

- Phòng NV (Th/h); 

- BV Tâm Thần (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 
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