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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  03  năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0979181305 

về thái độ giao tiếp ứng xử và thủ tục nhập viện tại Bênh viện Bà Rịa 
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 15/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0979.181.305 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: 

“Người dân gọi lên phản ánh về BV Bà Rịa. Ngày 11/02/2020 người dân
có đưa con là bé Trần Lê Phan, 13 tháng tuổi nhập viện điều trị tại BV Bà Rịa.
Đến sáng ngày 14/02/2020 bác sĩ cho xuất viện về nhà, nhưng cháu lại bị bệnh
lại. Người dân có đưa cháu lại bệnh viện Bà Rịa thì tạo phòng tiếp nhận cấp
cứu lầu 7 lại gây khó dễ cho người dân về thủ tục nhập viện và điều trị cho
cháu. Các cán bộ làm việc với thái độ không tốt, người dân không hài lòng với
cách làm việc của đội ngũ y bác sĩ. Người dân mong cơ quan chức năng xem xét
và xử lý”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chuyển nội dung phản ánh
đến 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 (số điện thoại: 0979181305) là mẹ của bệnh nhi Trần Lê
Phan. Ngày 11/02/2020, Khoa Nhi Bệnh viện Bà Rịa có tiếp nhận và điều trị
bệnh nhi Trần Lê Phan sinh năm 2019, địa chỉ: Xã Phước Hòa, TX Phú Mỹ, tỉnh
Bà Rịa -Vũng Tàu. Bé nhập viện khoa Nhi với chẩn đoán Mề đay cấp (mã ICD
10: L50.0). Bé Trần Lê Phan được điều trị đến ngày 14/02/2020 bác sĩ thấy tình
trạng bé ổn đã cho y lệnh xuất viện. Sau khi xuất viện, đến tối bé bị bệnh lại nên
đến sáng thứ bảy ngày 15/02/2020 người nhà bé Trần Lê Phan đưa bé quay vào
khoa Nhi (tầng 7). Khi tiếp nhận bé Trần Lê Phan, bác sĩ đánh giá không phải
trường hợp cấp cứu nên hướng dẫn người nhà đưa bé đến khám tại phòng khám
Nhi ngoại trú (phòng khám này bố trí tại Khoa Cấp cứu). Khi đến khoa Nhi làm
thủ tục nhập viện, bệnh nhi không có thẻ BHYT và giấy khai sinh nên khoa đã
đề nghị thân nhân đóng tạm ứng;

- Theo quy định của khoa Nhi:

+ Nếu bệnh nhi nhập viện ngày thứ 7, chủ nhật và ngoài giờ hành chính:
Khoa Nhi tiếp nhận bệnh từ khoa Cấp cứu chuyển đến;
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+ Nếu tái khám: Bệnh nhi sẽ tái khám tại phòng khám Nhi của khoa Khám
bệnh (vào giờ hành chính) hoặc Phòng khám Nhi ngoại trú tại khoa Cấp cứu
(vào ngày thứ 7, chủ nhật);

+ Bệnh án đã xuất viện sẽ được hoàn thành trong ngày và chuyển về bộ
phận lưu trữ hồ sơ, không được sử dụng lại lần thứ 2.

II. Kết luận:

- Với các quy định về khám bệnh tại khoa Nhi như trên, do đó thân nhân
bệnh nhi phản ánh “tại phòng tiếp nhận cấp cứu lầu 7 lại gây khó dễ cho người
dân về thủ tục nhập viện và điều trị cho cháu” là  chưa đúng, vì thủ tục nhập
viện điều trị phải được khám lại như lần đầu.

- Thân nhân bệnh nhi phản ánh “Các cán bộ làm việc với thái độ không tốt,
người dân không hài lòng với cách làm việc của đội ngũ y bác sĩ”:

Sau khi được bác sĩ Bùi Cầu Liên Nam khám, Điều dưỡng Chu Thị Hải
Yến đã hướng dẫn thân nhân đóng tạm ứng. Khi nào thân nhân bổ sung đầy đủ
giấy tờ hợp lệ thì bệnh viện sẽ hoàn trả tiền tạm ứng cho thân nhân bệnh nhi.
Bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi đã thực hiện theo quy định, tuy nhiên do chưa
được hướng dẫn cụ thể quy trình tái khám nên thân nhân bệnh nhi đã quay lại
khoa Nhi và có những bức xúc về cách làm việc của nhân viên y tế.

Qua nội dung phản ánh của thân nhân bệnh nhi, bệnh viện đã tiến hành họp
phân tích các vấn đề nêu trên và Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo như sau:

+ Khoa Nhi phối hợp với phòng Quản lý chất lượng triển khai phiếu tóm
tắt thông tin điều trị để thân nhân người bệnh cùng tham gia vào quá trình điều
trị với nhân viên y tế.

+ Khoa Nhi phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng rà soát và kiện toàn
quy trình nhập viện tại khoa.

Qua nội dung phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa  xin nhận thiếu sót và sẽ chấn
chỉnh trong thời gian sắp tới.

Sở Y tế xin 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;
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra.   

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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