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THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0909944667 về cơ sở vật chất 

tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 11/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0909.944.667 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: “Chào các đồng chí lãnh đạo! Tôi là người dân đến và
đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, tôi có vài phản ảnh như sau: Phần vệ sinh
Bệnh viện quá kém, các toilét, vách tường không được lau chùi bằng dung dịch
diệt khuẩn, từ lavabo cho đến bồn cầu đều bị nghẹt do nhiều phòng dồn lại cộng
với ý thức người dân kém; dù đã báo gần 1 tuần nhưng không thấy ai sửa, điều
này chứng tỏ không ai giám sát, kiểm tra, bộ phận nào nấy làm. Nhân viên vệ
sinh thì sạch sẻ, trang điểm đẹp, nhưng phần công việc thì làm cho có lệ. Dưới
tình hình dịch bệnh Corona đang phức tạp, khu vực bệnh viện không sạch sẽ dễ
dẫn đến nhiễm trùng bệnh viện. Kính mong các đồng chí khắc phục để người
dân chúng tôi an tâm”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và giải trình như sau: 

I. Kết quả xác minh:
- Vào thời điểm người dân phản ánh, do tình hình bệnh đông các phòng

bệnh lân cận không có nhà vệ sinh trong phòng đã sử dụng chung với phòng
14.15 gây nên tình trạng nghẹt lavabo và bồn cầu tạm thời. Ngày 11/02/2020
ngay sau khi nhận được thông báo từ khoa Nội Tim mạch lão học, tổ kỹ thuật
bệnh viện đã khắc phục tình trạng nghẹt lavabo tại phòng 14.15 

- Khi liên hệ với thân nhân người bệnh về nội dung “dù đã báo gần 1 tuần
nhưng không thấy ai sửa” thì thân nhân người bệnh muốn góp ý về vấn đề nhà
vệ sinh lúc chuyển từ phòng 14.14 sang phòng 14.15. Vì khi đến phòng 14.15
người nhà đã phát hiện nhà vệ sinh dơ. Người nhà đã báo với nhân viên khoa
(hộ lý) nhưng vẫn không có người xuống lau dọn.

- Vào khoảng 09 giờ ngày 13/02/2020 đoàn kiểm tra bệnh viện tiến hành
kiểm tra tất cả các nhà vệ sinh khoa Nội Tim mạch lão học thì không phát hiện
tình trạng nghẹt lavabo và bồn cầu, tình trạng vệ sinh khoa phòng đã được cải
thiện.

II. Kết luận:
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- Nội dung phản ánh nhà vệ sinh dơ và chậm khắc phục tình trạng nghẹt
lavabo và bồn cầu là có. Bệnh viện đã chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

+ Khoa Nội Tim mạch lão học phối hợp với phòng Quản lý chất lượng
(QLCL) xây dựng và ban hành bảng kiểm vệ sinh khoa phòng. 

+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp phòng QLCL xây dựng kế hoạch
kiểm tra, giám sát vấn đề vệ sinh các khoa phòng trong bệnh viện.

+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn lập kế hoạch tập huấn, đào tạo liên tục
công tác vệ sinh khoa phòng cho hộ lý và vệ sinh công nghiệp.

Qua nội dung phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến
phản ánh và cam kết vệ sinh sẽ cải thiện tốt hơn trong thời gian tới.

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết; đề nghị Giám đốc Bệnh viện
chỉ đạo các Trưởng khoa giao Hộ lý trực phải kiểm tra, hướng dẫn sử dụng hệ
thống vệ sinh trước khi giao cho bệnh nhân và thân nhân sử dụng./.

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, Ttra (//);
- Lưu: VT, Ttra. 

                                GIÁM ĐỐC

                        

                          Phạm Minh An
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