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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  4   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0387.864.664

về thái độ ứng xử tại Trung tâm Y tế TP Bà Rịa 
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 13/4/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0387.864.664 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân tên Nguyễn Thị Tuyết Nga, sáng nay (ngày 13/4/2020) người
dân thấy mệt và có đến Trạm Y tế Phường Long Hương, TP. Bà Rịa để xin
truyền nước biển. Nhưng thái độ của Y tá tại Trạm Y tế lại không mấy thiện
cảm, họ không truyền nước hay khám cho người dân, mà còn tỏ thái độ khó
chịu, bắt người dân lên bệnh viện lớn để khám hay về nhà chiều 2 giờ ghé lại.
Người dân rất bức xúc về việc này, nay gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng
xem xét và giải quyết giúp”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa đã
tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:

I.Kết quả xác minh:

Người phản ánh (số điện thoại: 0387.864.664) là Nguyễn Thị Tuyết Nga,
sinh 1979. 

Vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 13/4/2020, bà Nga có đến Trạm Y tế phường
Long Hương,  thuộc Trung tâm Y tế  thành phố Bà  Rịa  gặp nhân viên  khai
báo“mệt nên muốn xin truyền dịch”.  

Nhân viên tiếp nhận bệnh là Nữ hộ sinh Bùi Thị Hồng Thanh, sau khi nghe
người bệnh khai báo bà Thanh đã giải thích quy định tại Trạm Y tế là không cho
phép truyền dịch theo yêu cầu của người bệnh. Do cách giải thích không thỏa
đáng, làm bà Nga không hài lòng. Sau đó nhân viên mời bà Nga vào phòng
khám để đo huyết áp và kiểm tra sức khỏe thì bà Nga không vào và rời khỏi
Trạm Y tế.

Bà Nga đến phản ánh với Công an Phường, Công an phường có gọi điện
thoại trao đổi với Trạm Y tế, sau đó Bà Nga trở lại Trạm Y tế khám bệnh.
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II. Kết luận:

Sau khi nhận được phản ánh của bà Nga, Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa đã yêu
cầu bà Thanh viết bảng tường trình, bà Thanh xin ghi nhận khuyết điểm và rút
kinh nghiệm trong trường hợp này; đồng thời nhắc nhở, phê bình về thái độ
xứng xử của nhân viên tại Trạm Y tế phường Long Hương đối với người bệnh,  

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

Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (//);
- Các PGĐ Sở;
- TTYT TP. Bà Rịa (th/h);
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

                        

Phạm Minh An
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