
 

 

 

 

 

UBND 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 4  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0908.111.597 

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 10/3/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0908.111.597 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân phản ánh: Người dân có người nhà là ông Võ Minh Chiến hiện 

đang nằm tại tầng 14, phòng 15A, khoa Nội Tim mạch tại Bệnh viện Bà Rịa. Đã 

03 ngày hộ lý chưa thay đồ cho bệnh nhân và Drap trải gường, người dân có 

hỏi thì hộ lý tỏ thái độ quát nạt và khó chịu. Quá bức xúc về việc này, nay người 

dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp”.  

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 0908.111.597 là thân nhân người bệnh 

tên Võ Minh Chiến nhập viện khoa Nội Tim mạch lão học.  

- Khoa Nội Tim mạch lão học có dán thông báo lịch thay drap trải giường 

và quần áo cho người bệnh như sau:  

+ Thay drap giường vào lúc 16 giờ các ngày: Thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu;  

+ Thay quần áo người bệnh vào lúc 16 giờ hàng ngày;  

+ Những trường hợp đột xuất khác: Có thể đổi drap và quần áo nhiều hơn.  

- Ngày 08/3/2021, người bệnh mới nhập khoa nên drap trải giường là drap 

mới, đến ngày 10/3/2021 là ngày khoa phát drap trải giường theo quy định do hộ 

lý Trần Thị Lương và hộ lý Nguyễn Thị Châm phụ trách.  

- Theo giải trình của hộ lý Trần Thị Lương, ngày 10/3/2021: 

+ Hộ lý Trần Thị Lương và hộ lý Nguyễn Thị Châm kéo xe đựng drap 

giường và quần áo đi phát từng phòng bệnh. Khi đến phòng 15A hộ lý Lương có 

thông báo cho người bệnh, người nhà người bệnh lấy drap và áo quần. Tuy 

nhiên, không thấy người bệnh Võ Minh Chiến và người nhà ra nhận nên hộ lý 

Lương đã đi sang các phòng bệnh khác. 

+ Sau khi phát xong drap giường và áo quần cho người bệnh, hộ lý Trần 

Thị Lương quay lại bắt đầu đi thu gom drap trải giường và áo quần của các 

trường hợp xuất viện. Lúc này người nhà người bệnh Võ Minh Chiến có hỏi xin 

áo quần và hộ lý Lương có trả lời: “Tôi mới phát đồ xong”. Người nhà người 

bệnh không hài lòng và phản ánh đường dây nóng. 
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- Khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người nhà người bệnh: Trưởng khoa 

Nội Tim mạch lão học đã đề nghị Hộ lý Lương làm bản tường trình về sự việc 

xảy ra ngày 10/3/2021. Trong bản tường trình, hộ lý Lương đã nhận khuyết 

điểm trong việc không cấp phát drap và áo quần tại giường cho người bệnh, 

đồng thời hộ lý Lương cam kết rút kinh nghiệm không để xảy ra lần thứ hai. 

II. Kết luận 

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

- Người dân phản ánh “đã 3 ngày nay hộ lý chưa thay đồ cho bệnh nhân và 

Drap trải gường” là đúng.  

- Về nội dung phản ánh “hộ lý tỏ thái độ quát nạt và khó chịu”: Hộ lý Trần 

Thị Lương chỉ hỏi để xác minh thông tin người bệnh. Tuy nhiên, do giọng điệu 

Hộ lý Lương lớn tiếng làm người nhà người bệnh hiểu lầm. 

- Qua nội dung phản ánh, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Trưởng phòng 

Điều dưỡng, Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng khoa Nội tim mạch lão học: 

+ Đề nghị hộ lý Trần Thị Lương nghiêm túc rút kinh nghiệm, nếu tái phạm 

sẽ có hình thức xử lý khác. 

+ Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng khoa Nội Tim mạch lão học nhắc nhờ 

Hộ lý Trần Thị Lương và tất cả Hộ lý trong khoa phải cấp phát drap giường và 

áo quần tại giường cho người bệnh.  

+ Phòng Điều dưỡng tăng cường tập huấn và kiểm tra, giám sát kỹ năng 

giao tiếp, thái độ ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh của đội ngũ 

hộ lý các khoa phòng. 

*Sở Y tế yêu cầu: 

- Hộ lý Trần Thị Lương nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thay drap 

trải giường, quần áo và thái độ giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh, thân nhân. 

- Giao Bệnh viện: 

+ Chỉ đạo các khoa, phòng tổ chức cấp phát/thay drap trải giường, quần áo 

cho người bệnh được thực hiện tại giường bệnh tùy trường hợp cụ thể; đồng thời  

kiểm tra, giám sát việc thực hiện thay drap và quần áo cho người bệnh tại các 

khoa phòng; 

+ Tổ chức họp Hội đồng bệnh nhân theo định kỳ để ghi nhận ý kiến phản 

ánh, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhân viên y tế có hành vi vi phạm. 

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 SYT (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV, Ttra SYT (th/h); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                            Phạm Minh An 
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