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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0914411238 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 22/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0914411238 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân gọi lên phản ánh sự việc : Người dân có 

phẫu thuật tại Bệnh viện Bà Rịa, và có hẹn tái khám lại. Hôm nay người dân có 

đến tái khám thì bác sĩ chỉ mở vết thương và nhìn chứ không xử lý vết thương 

(rửa, hay thay băng gạc mới); sau đó lại lấy băng gạc cũ đắp lại, trong khi băng 

gạc cũ đã để nhiều ngày. Người dân có hỏi lý do tại sao thì cán bộ nhân viên lại 

nói là ở đây không có thay băng, rửa vết thương, nếu muốn thì ra ngoài Bệnh 

viện thay. Người dân thắc mắc muốn biết và được giải thích rõ ràng tại sao lại 

không xử lý vết thương cho người dân khi đi tái khám. Người dân yêu cầu được 

giải thích rõ ràng, liên hệ người dân qua số điện thoại 0914411238”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa 

tìm hiểu và giải trình như sau: 

 Tại Bệnh viện Bà Rịa, những trường hợp người bệnh nằm viện tại khoa 

Ngoại chỉnh hình có vết thương, sau khi ra viện đều có hướng dẫn trên giấy ra 

viện "Uống thuốc theo toa, Thay băng cắt chỉ tại trạm y tế", Tái khám sau 1 

tuần, xin giấy chuyển tuyến " (nếu người bệnh có mổ đặt dụng cụ kết hợp 

xương). 

 Ngày 22/7/2019 người bệnh Đỗ Phó Bảo tái khám lại tại bàn khám Ngoại 

Chỉnh hình, sau khi mở băng gạc, đánh giá vết thương khô sạch, Bác sĩ đã 

hướng dẫn người bệnh: Trường hợp này thay băng tại y tế địa phương, sau đó 

bác sĩ cho chỉ định chụp X-Quang kiểm tra. Trường hợp này do bệnh phòng 

khám đang đông nên bác sĩ đã không cho chỉ định thay băng tại bệnh viện mà 

hướng dẫn về TTYT thay băng, gây bức xúc cho người bệnh. 
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 Sau khi khám xong người bệnh ra về, gặp và hỏi lại nhân viên bộ phận 

Tiếp đón, nhân viên bộ phận Tiếp đón căn cứ trên giấy ra viện có hướng dẫn sau 

khi ra viện thay băng và cắt chỉ tại cơ sở y tế tại địa phương nên đã hướng dẫn 

người bệnh về địa phương thay băng và cắt chỉ. Nội dung này nhân viên Tiếp 

đón đã giải thích không chính xác gây hiểu nhầm cho người bệnh là bệnh viện 

không thực hiện kỹ thuật thay băng, cắt chỉ. 

 Sau khi nhận thông tin phản ánh của người bệnh, Bác sĩ Trưởng khoa 

Chấn thương chỉnh hình đã liên lạc qua điện thoại với người bệnh để giải thích 

và hướng dẫn cụ thể, người bệnh hài lòng và không thắc mắc gì thêm. 

 Qua nội dung phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo 

Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Khám bệnh: 

 - Về nội dung phản ánh trường hợp thay băng vết thương: 

 + Nhắc nhở các bác sĩ phòng khám chấn thương chỉnh hình sau khi khám, 

đánh giá vết thương của người bệnh phải cho chỉ định thay băng. Trong thời 

gian sắp tới bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng thay băng, cắt chỉ nhằm đáp ứng 

nhu cầu của người bệnh và giảm quá tải cho nhân lực phòng khám chấn thương 

chỉnh hình.  

Về nội dung phản ánh thông tin hướng dẫn chưa chính xác của bộ phận 

Tiếp đón: 

 + Phê bình và nhắc nhở nhân viên bộ phận Tiếp đón giải thích những nội 

quy, quy định của bệnh viện chưa đúng; Tập huấn lại kỹ năng giao tiếp, quy tắc 

ứng xử, nếu tiếp tục vi phạm sẽ có hình thức xử lý. 

- Bệnh viện xin nhận thiếu sót trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời 

gian sắp tới. 

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

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC 

- TTr.Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh;                                     

- Đăng trên ĐDN BRVT; 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- BVBR; 

- Lưu: VT, NV. 
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