
 

 

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       năm 2018 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 01214794326  

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 04/4/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

01214794326 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân bức xúc về việc khám chữa bệnh cho bệnh 

nhân của bệnh viện Bà Rịa. Chiều nay  ngày 1/4/2018 con của người dân nhập 

viện và được đưa vào phòng cấp cứu (tình trạng bệnh do bị té và có nôn 

mửa).Nhưng cho đến 21h tối, mà bác sĩ vẫn chưa cho thuốc để uống và không 

được hỏi han, người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét và giải 

quyết giúp sự việc này.” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Bệnh viện Bà 

Rịa đã tiến hành xác minh sự việc và xác minh qua tua trực, hồ sơ bệnh án, bệnh 

viện trả lời cho người dân các nội dung như sau, kết quả giải trình như sau: 

Vào lúc 18 giờ 10 phút,  khoa Cấp cứu tổng hợp có tiếp nhận người 

bệnh: Phan Thị Trang, sinh năm 2000. Người bệnh được điều dưỡng nhận 

bệnh ngay và mời bác sĩ tại khoa khám. Sau đó, Bác sĩ tại khoa khám và cho 

chỉ định chụp CT. Thời điểm người bệnh nhập khoa, điều dưỡng theo dõi 

mạch và huyết áp trong giới hạn bình thường, tình trạng bệnh ổn nên chỉ cho 

nằm theo dõi. 

Vào lúc 18 giờ 45 phút khi có kết quả chụp CT, điều dưỡng mời bác sĩ 

Thiện khoa Ngoại thần kinh khám lại. Bác sĩ Thiện đọc kết quả CT bình 

thường, tình trạng bệnh ổn nên kê toa thuốc và cho chỉ định người bệnh xuất 

viện.   

Vào lúc 20 giờ 07 phút,  điều dưỡng in chi phí thanh toán cho người nhà. 

Khi điều dưỡng mời người nhà để thanh toán thì phát hiện người bệnh và 

người nhà đã rời khỏi bệnh viện. 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện Bà Rịa 

có ý kiến chị đạo như sau: 

- Khoa Cấp cứu tổng hợp phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp kiện 

toàn lại quy trình khám chữa bệnh người bệnh cấp cứu hạn chót vào ngày 

15/4/2018. 
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- Trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp nhắc nhở nhân viên y tế tại khoa mình 

tăng cường giải thích về tình trạng bệnh để người bệnh và người nhà người 

bệnh hiểu rõ, yên tâm hơn. 

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

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                                 
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, VP. 
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