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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 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0837957867 

về chuyên môn tại Bênh viện Bà Rịa 
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 04/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0837957867 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu với nội dung
phản ánh như sau:  “Phản ánh về Bệnh viện Bà Rịa, khu B, khoa Nội tiêu hoá
(lầu 12) Một số điều dưỡng thiếu sự tận tâm trong điều trị cho bệnh nhân.Cụ
thể: Dù có nhiều bọt khí lớn và đường bọt khí dài trong dây truyền nhưng điều
dưỡng không thực hiện xả bọt khí mà vẫn thực hiện việc truyền vào cho bệnh
nhân, điều này là cấm kị và gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Đề nghị quý cơ quan
có thẩm quyền xem xét”.

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: 

- Bệnh viện liên lạc với số điện thoại phản ánh để tìm hiểu và xác minh sự
việc nhưng thân nhân người bệnh không xác định được nhân viên và sự việc cụ
thể mà chỉ muốn góp ý chung cho bệnh viện. Trong quá trình nằm điều trị tại
bệnh viện, thân nhân người bệnh đã nhìn thấy những trường hợp truyền dịch còn
bọt khí trong dây truyền nên phản ánh nhằm góp ý cho bệnh viện. 

- Qua phản ánh của thân nhân người bệnh, Giám đốc bệnh viện đã rà soát
và chỉ đạo các khoa, phòng có liên quan thực hiện một số nội dung:

+ Trưởng khoa và Điều dưỡng trưởng khoa Nội Tổng hợp cần tăng cường
kiểm tra, giám sát kỹ thuật truyền dịch của điều dưỡng tại khoa. Kịp thời chấn
chỉnh các hành vi sai phạm khi thực hiện kỹ thuật.

+ Phòng Điều dưỡng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các kỹ thuật
tiêm truyền tĩnh mạch của đội ngũ điều dưỡng tại các khoa lâm sàng.

Qua nội dung phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa xin ghi nhận thiếu sót trong
trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời gian sắp tới.
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Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./.

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo);                                    
- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử SYT;
- BV Bà Rịa (th/h);
- Các cơ sở KCB trực thuộc (//);

- Phòng NV, Ttra (//);        Phạm Minh An
- Lưu: VT, Ttra.                                                               
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