
 

 

 

 

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  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0788.854.746 

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 17/8/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0788.854.746 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Người dân có người nhà là bệnh nhân 

Nguyễn Thành Đông do xuất hiện cơn đau lưng kéo dài nên có đến Bệnh viện 

Bà Rịa để khám vào ngày 17/8/2020. Sau khi đăng ký thì bệnh nhân được phân 

đến khám tại phòng số 5 Khoa Ngoại tổng hợp do bác sỹ Nguyễn Vĩnh Thọ phụ 

trách. Tại đây, bác sỹ Thọ ngồi cách bệnh nhân 2m, nhiều lần làm việc riêng và 

chỉ hỏi qua loa về công việc cũng như triệu chứng bệnh nhân đang gặp phải rồi 

ra toa thuốc với bệnh lý đau căng cơ chứ không thông qua khám hay làm thủ tục 

xét nghiệm nào. Khi người dân có ý kiến tỏ ý muốn được chụp X-quang hay 

những xét nghiệm liên quan thì bác sỹ từ chối với lý do phòng kỹ thuật hỏng nên 

không nhận bệnh nhân. Người dân rất bức xúc với thái độ làm việc hời hợt trên 

của bác sỹ Thọ, người dân cho rằng việc làm thiếu trách nhiệm trên sẽ gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người bệnh trong thời gian tới. Nay gọi đến ĐDN, người 

dân kính mong Ban lãnh đạo xem xét, 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 0788.854.746 là người nhà người bệnh 

Nguyễn Hoàng Đông. 

- Ngày 17/8/2020, người bệnh Nguyễn Hoàng Đông đăng ký khám bệnh 

vào lúc 13 giờ 17 phút tại Phòng khám Ngoại Thần kinh 5 do bác sĩ Nguyễn 

Vĩnh Thọ phụ trách. Người bệnh được khám và chẩn đoán đau lưng căng cơ 

(Mã ICD: M54).  

- BS. Thọ vừa hỏi tình trạng bệnh vừa kết hợp kê toa thuốc nên gây hiểu 

lầm làm việc riêng và chỉ hỏi qua loa về công việc cũng như triệu chứng bệnh. 

- Khi người bệnh có yêu cầu được chụp MRI, BS Thọ có giải thích do máy 

MRI bị hư, không hoạt động từ ngày 11/8/2020. Đồng thời tại thời điểm khám 

bệnh, bác sĩ Thọ đánh giá tình trạng người bệnh chưa cần thiết thực hiện cận lâm 
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sàng nên chưa chỉ định chụp MRI mà chỉ kê đơn thuốc và hướng dẫn người 

bệnh nếu tình trạng không giảm khi hết thuốc thì tái khám; nếu cần thiết sẽ cho 

chụp MRI (nếu máy MRI tại bệnh viện không hoạt động lại sẽ chuyển người 

bệnh sang bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện VietsovPetro để chụp). Lúc đó, người 

bệnh không thắc mắc hay yêu cầu gì thêm.  

II. Kết luận: 

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

- Nội dung phản ánh BS Thọ “nhiều lần làm việc riêng và chỉ hỏi qua loa 

về công việc cũng như triệu chứng bệnh nhân đang gặp phải rồi ra toa thuốc” là 

chưa chính xác; vì BS. Thọ vừa hỏi tình trạng bệnh vừa kết hợp kê toa thuốc dẫn 

đến bệnh nhân hiểu lầm. 

- Do đánh giá tình trạng người bệnh chưa cần thiết thực hiện cận lâm sàng 

nên chưa chỉ định chụp MRI.  

- BS Nguyễn Vĩnh Thọ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác khám 

chữa bệnh, tránh để người bệnh hiểu nhầm gây bức xúc. 

- Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo: 

+ Trưởng phòng Vật tư - Thiết bị y tế nhanh chóng khắc phục tình trạng 

máy MRI, nếu thời gian khắc phục kéo dài phải có thông báo cho người dân 

được biết. 

+ Bệnh viện xin nhận thiếu sót trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời 

gian sắp 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 (//); 

- BV Bà Rịa (th/h); 

- Phòng NV SYT (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

                       GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   Phạm Minh An 
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