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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  5   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0916.284.323

về thái độ ứng xử tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 24/4/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0916.284.323 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.
Trước giờ người dân vẫn khám ở phòng khám số 1 của bác sĩ An theo dõi bệnh
trạng. Chiều hôm qua 23/4/2020, khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút người dân
có đến khám bệnh, nhân viên y tế lại chuyển người dân qua phòng khám số 2 do
Y sĩ Nhuần khám. Người dân khi vào khám có báo bệnh cho bác sĩ Nhuần thì
bác sĩ nói có thể ra ngoài xin đổi phòng khám. Người dân ra quầy thì cán bộ
không cho đổi phòng khám, trong khi bên phòng khám số 2, bệnh nhận chờ
khám rất đông, còn phòng khám 1 của bác sĩ An thì không có bệnh nhân chờ
khám. Nhân viên y tế có thái độ cử xử không đúng mực đối với người cao tuổi.
Người dân kính mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý, đề nghị điều chỉnh
thái độ cư xử của cán bộ Y tế”.

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

I. Kết quả xác minh:
- Người phản ánh từ số điện thoại 0916.284.323 là bệnh nhân Nguyễn Văn

Vân, sinh năm 1962, địa chỉ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT
đến khám chữa bệnh vào lúc 14 giờ 44 phút, ngày 23/4/2020.

- Ngày 23/4/2020, tại khu điều trị ngoại trú của khoa Y dược cổ truyền -
Phục hồi chức năng có bố trí 02 bàn khám bệnh gồm Bác sĩ Nguyễn Xuân An và
y sĩ Trịnh Văn Nhuần. Theo đó, nhân viên tiếp nhận bệnh sẽ có nhiệm vụ điều
tiết số lượt bệnh nhân vào khám tại 02 bàn khám này đảm bảo không vượt quá
65 lượt bệnh/ngày theo quy định của Bộ Y tế.

- Theo thống kê trên phần mềm khám chữa bệnh ngày 23/4/2020, tài khoản
của Bác sĩ Nguyễn Xuân An đã đạt 65 lượt, trong khi tài khoản của y sĩ Trịnh
Văn Nhuần là 51 lượt. Do đó, nhân viên tiếp nhận bệnh không thể chuyển bệnh
nhân sang phòng bác sĩ Nguyễn Xuân An theo yêu cầu của bệnh nhân.



2

- Mặc dù, nhân viên tiếp nhận bệnh cũng như Trưởng khoa Khám bệnh đã
giải thích lý do để bệnh nhân hiểu và thông cảm, nhưng bệnh nhân vẫn không
hài lòng. Sau đó, bệnh nhân đã quay lại phòng khám của y sĩ Trịnh Văn Nhuần
để được thăm khám và kê toa điều trị. Quá trình từ khi tiếp nhận bệnh đến khi
kết thúc điều trị là 43 phút (Từ 14 giờ 44 phút đến 15 giờ 27 phút).

II. Kết luận:
Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, nhận thấy:
- Việc bệnh nhân yêu cầu nhân viên chuyển bệnh nhân từ phòng khám YS

Trịnh Văn Nhuần sang phòng khám bác sĩ Nguyễn Xuân An là không phù hợp
với quy định của Bộ Y tế và tình hình tại thời điểm ngày 23/4/2020. 

- Nhân viên giải thích cho bệnh nhân hiểu về quy định của Bộ Y tế để bệnh
nhân thông cảm chứ không cố tình gây khó khăn hay cử xử không đúng mực với
bệnh nhân. Tuy nhiên, việc giải thích có thể chưa rõ ràng dẫn đến việc bệnh
nhân chưa hài lòng.

Qua sự việc trên, Trung tâm Y tế huyện Long Điền ghi nhận ý kiến đóng
góp của bệnh nhân, đồng thời nhắc nhở nhân viên tiếp nhận bệnh nói riêng khi
giải thích cho bệnh nhân phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cũng như nhân viên
toàn TTYT nói chung phải thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, giao tiếp với bệnh
nhân, khắc phục những nhược điểm để phục vụ bệnh nhân được tốt hơn.

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  huyện Long Điền (th/h);
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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