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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 0919.633.005 về quy trình khám chữa

bệnh, thái độ ứng xử của bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 25/3/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0919.633.005 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân gọi lên phản ánh về cách ứng xử của bác sĩ tại Bệnh viện Y
học cổ truyền. Sáng ngày 25/3/2020, tại phòng khám số 5 do bác sĩ Diễm khám
bệnh; nhưng bác sĩ lại để các bệnh nhân ngồi chờ 3 tiếng mới vào làm việc,
chưa kể bác sĩ lại lên mạng đặt đồ ăn, 10 phút sau đó mới bắt đầu khám bệnh.
Khi người dân khám xong thì có hỏi thêm về bác sĩ do không hiểu từ ngữ chuyên
môn y khoa; bác sĩ lại nói người dân tư duy kém, xúc phạm người dân (người
dân là giáo viên). Có rất nhiều bệnh nhân khám bệnh rất bức xúc về cách ứng
xử và thái độ không chuyên nghiệp của bác sĩ Diễm. Kính mong cơ quan chức
năng xem xét và xử lý”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Y học cổ truyền 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: 0919.633.005) là chồng của bệnh nhân Bùi

Thị Ngọc Huệ. 
1. Nội dung phản ánh “Sáng ngày 25/3/2020, tại phòng khám số 5 do bác

sĩ Diễm khám bệnh nhưng bác sĩ lại để các bệnh nhân ngồi chờ 3 tiếng mới vào
làm việc, chưa kể bác sĩ lại lên mạng đặt đồ ăn, 10 phút sau đó mới bắt đầu
khám bệnh”:

Qua  trích  xuất  dữ  liệu  từ  hệ  thống  phần  mềm  khám  bệnh  sáng  ngày
25/03/2020, ghi nhận: 

- Bác sĩ (Bs) Diễm khám bệnh từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút, tổng
số lượt bệnh nhân khám là 54 bệnh, Bs. Diễm khám bệnh liên tục không có gián
đoạn. Theo thống kê, một bệnh nhân có thời gian từ khi đăng ký khám bệnh đến
khi có đơn thuốc lâu nhất là 01 giờ 15 phút (do có cận lâm sàng). 

- Bà Huệ là bệnh nhân Phòng số 5, Khoa Khám Bệnh - Cấp cứu, đăng ký
khám bệnh lúc 10 giờ 04 phút, Bs. Diễm khám cho bệnh nhân Huệ lúc 10 giờ 36
phút, kê đơn thuốc kết thúc lúc 10 giờ 43 phút. Vậy, tổng thời gian đăng ký đến
khi kết thúc khám bệnh là 39 phút. Trong thời gian khám bệnh, bác sĩ có cuộc
điện thoại từ gia đình, thời gian trả lời điện thoại từ 10 giờ 33 phút đến 10 giờ 35
phút 10 giây (không quá 3 phút) được ghi nhận từ nhật ký cuộc gọi từ điện thoại
của bác sĩ Diễm.
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2. Nội dung phản ánh: Khi người dân khám xong thì có hỏi thêm về bác sĩ
do không hiểu từ ngữ chuyên môn y khoa, Bác sĩ lại nói người dân tư duy kém,
xúc phạm người dân (người dân là giáo viên):

- Theo Bảng tường trình của bác sĩ Võ Minh Thu Diễm, Bs Diễm khẳng
định không có ý xúc phạm bệnh nhân Huệ, tuy nhiên do giọng nói vùng miền,
sử dụng từ ngữ khi tư vấn có thể gây sự hiểu nhâm cho bệnh nhân. Bệnh viện đã
thực hiện khảo sát ý kiến của 02 bệnh nhân kế cận bà Huệ là ông Đỗ Ngọc Tuấn
và ông Nguyễn Văn Giác vào sáng ngày 25/03/2020 về thái độ ứng xử của Bs
Diễm. Kết quả ghi nhận Bs. Diễm giữ thái độ đúng mực với bệnh nhân.

- Qua phân tích của bệnh viện, Bs. Diễm xin rút kinh nghiệm trong trường
hợp này về thái độ giao tiếp ứng xử khi tư vấn cho người bệnh.

II.Kết luận:
1.Về nội dung phản ánh: “Sáng ngày 25/3/2020, tại phòng khám số 5 do

bác sĩ Diễm khám bệnh nhưng bác sĩ lại để các bệnh nhân ngồi chờ 3 tiếng mới
vào làm việc” và “Bác sĩ lên mạng đặt đồ ăn, 10 phút sau đó mới bắt đầu khám
bệnh” :

Bác sĩ Diễm làm việc từ 07 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút, khám được 54
bệnh nhân; có nhận điện thoại từ gia đình không quá 03 phút. Như vậy, nội dung
phản ánh nêu trên là không đúng.

2.Về nội dung phản ánh “bác sĩ lại nói người dân tư duy kém, xúc phạm
người dân”:

Chưa có cơ sở xác định Bs Diễm xúc phạm bệnh nhân Huệ. Tuy nhiên, bản
thân Bs. Diễm cũng xin rút kinh nghiệm trong trường hợp này về thái độ giao
tiếp ứng xử khi tư vấn cho người bệnh. 

- Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh
viện  chỉ đạo như sau:

+ Họp rút kinh nghiệm trong việc giao tiếp, ứng xử với người bệnh đối với
phản ánh về bác sĩ Võ Minh Thu Diễm.

+ Triển khai tập huấn lại kỹ năng giao tiếp ứng xử; đồng thời lập văn bản
nhắc nhở qua phản ánh nêu trên đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động
trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn và kỹ năng tư vấn,
giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế 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;
- BV. Y học cổ truyền (th/h);
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

                              GIÁM ĐỐC

                        

                  Phạm Minh An
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