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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0902802163 về quy tắc ứng xử  

tại Bệnh viện Tâm thần trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 09/09/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0902802163 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 tại Bệnh viện Tâm 

thần huyện Châu Đức. Bác sĩ Hồ Sỹ Thông là Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh 

viện nhưng thái độ và cách nói chuyện thiếu văn hóa với bệnh nhân và người 

nhà chăm sóc bệnh. Người dân kính mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý 

thêm”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Tâm thần đã liên lạc 

qua số điện thoại 0902802163 để xác minh sự việc, chủ nhân số điện thoại xác 

nhận: “Đây là quán ăn, sáng nay tôi có cho khách mượn điện thoại để gọi cho 

ai đó, vì họ nói điện thoại của họ hết tiền và tôi cũng không đi khám bệnh tại 

Bệnh viện Tâm thần”. 

Đồng thời, Bệnh viện đã gặp gỡ người nhà của bệnh nhân, đang điều trị 

tại Khoa Khám bệnh Cấp cứu, do Bác sĩ Hồ Sĩ Thông phụ trách để xác minh sự 

việc. Tuy nhiên, người nhà nuôi bệnh khẳng định, họ không hề gọi điện thoại 

phản ảnh về thái độ phục vụ của bác sĩ hay nhân viên Khoa Khám bệnh Cấp 

cứu. 

Theo đó, Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần đã chỉ đạo toàn thể nhân viên y tế 

tiếp tục thực hiện tốt giao tiếp ứng xử, đem lại sự hài lòng của người bệnh, thân 

nhân người bệnh, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện. 

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 Tâm thần; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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