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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 3   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0974272748

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 24/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0974.272.748 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: 

“Người dân gọi lên xin đóng góp ý kiến về Bệnh viện Bà Rịa. Hiện tại khu
vực của Phòng Siêu âm, nhân viên điều dưỡng tên Hoàng Oanh làm việc với
thái độ không nhiệt tình. Các bệnh nhận khi siêu âm có điều không hiểu hỏi
thêm thì cán bộ y tế này trả lời lại không rõ ràng, không ai hiểu được nhân viên
này đang nói gì; cộng thêm thể hiện thái độ khó gần. Trong khi các bác sĩ tại
đây đều làm việc với thái độ thân thiện, nhiệt tình; mà cán bộ điều dưõng này
lại làm việc với thái độ (đã nói trên) thì không thỏa đáng. Người dân chỉ đóng
góp thêm ý kiến để Bệnh viện Bà Rịa có thể hoạt động tốt hơn”.

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:

- Thông tin người dân phản ánh Điều dưỡng Hoàng Oanh: “  Các bệnh
nhận khi siêu âm có điều không hiểu hỏi thêm thì cán bộ y tế này trả lời lại
không rõ ràng, không ai hiểu được nhân viên này đang nói gì; cộng thêm thể
hiện thái độ khó gần”:

+ Khoảng 09 giờ ngày 24/02/2020 tại khu nhận bệnh siêu âm (khoa Chẩn
đoán hình ảnh) lượng bệnh tập trung đông để làm siêu âm, người bệnh thắc mắc
nhiều vấn đề cùng một lúc nên điều dưỡng Lê Thị  Hoàng Oanh không kịp xử
lý.

+ Lúc giải thích những thắc mắc của người bệnh, Điều dưỡng  Hoàng Oanh
mang khẩu trang và có giọng nói vùng miền hơi khó nghe  nên hạn chế trong
giao tiếp với người bệnh, nhất là những người bệnh lớn tuổi. Điều dưỡng Lê Thị
Hoàng Oanh là  nhân  viên  mới  đến  làm việc  tại  Khoa Chẩn  đoán hình ảnh
khoảng 01 tháng để thay thế điều dưỡng khác của khoa đang nghỉ chế độ hậu
sản nên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống. 
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II. Kết luận:

Nội dung phản ảnh Điều dưỡng Hoàng Oanh “Trả lời lại không rõ ràng,
không ai hiểu được nhân viên này đang nói gì; cộng thêm thể hiện thái độ
khó gần” là đúng. Tuy nhiên sự khó nghe này là do giọng nói vùng miền.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện
đã chỉ đạo Phòng Điều dưỡng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh:

- Đề nghị Điều dưỡng Lê Thị Hoàng Oanh làm bảng tường trình và nhắc
nhở rút kinh nghiệm, nếu tiếp tục vi phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp;

- Phòng Điều dưỡng xây dựng kế hoạch tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử
cho đội ngũ nhân viên các khoa phòng và tăng cường kiểm tra giám sát;

Qua nội dung phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa xin nhận thiếu sót  và rút kinh
nghiệm trong trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời gian tới.

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

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo);
- Đường dây nóng tỉnh BRVT (đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- BV Bà Rịa (th/h);
- Phòng NV, T.tra (//);
- Lưu: VT, Ttra. 

                          GIÁM ĐỐC

                      Phạm Minh An
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