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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0908847967 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 12/02/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT 

0908847967 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân phản sự việc: Cách đây 2 tuần người nhà 

của ông là bà Lưu thị Cát ở ấp Nhân Thuận, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc 

BRVT có bị tai nạn .Và có chụp phim tại TTYT huyện Xuyên mộc, bà được bác 

sĩ chẩn đoán là bị chấn thương phần mềm cho thuốc uống, nhưng 2 tuần sau bà 

Lưu vẫn không khỏi, sau khi khám ở bệnh viện khác thì được chẩn đoán là gãy 

xương tay và xương đòn. Người dân rất bức xúc về việc chẩn đoán sai bệnh của 

TTYT huyện Xuyên Mộc. Mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý giúp sự 

việc này” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, TTYT huyện 

Xuyên Mộc đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Nhận được ý kiến phản ánh, Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đã chỉ đạo cho 

cá nhân liên quan viết bản tường trình về sự việc. Lúc 8g ngày 22/02/2018 Hội 

đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Y tế Xuyên Mộc đã tổ chức họp mở rộng 

để xem xét, giải quyết sự việc liên quan đến phản ánh của ông Nguyễn Chí Hạnh 

về bệnh nhân Lưu Thị Cát. 

Theo trình bày của Bác sĩ Lê Mậu Minh vào lúc 16 giờ ngày 24/01/2018, 

BS Minh có tiếp nhận và khám cho bệnh nhân Lưu Thị Cát bị tai nạn sinh hoạt. 

Bác sĩ Minh cho chụp phim và khám thấy bệnh nhân có gãy xương đòn và 

xương cẳng tay; cho y lệnh thuốc giảm đau, đeo đai xương đòn và nẹp xương 

cẳng tay. Tuy nhiên, trong toa thuốc, phần chẩn đoán Bác sĩ Minh chỉ ghi “ Tổn 

thương nông tác động nhiều vùng cơ thể”, không ghi đầy đủ chẩn đoán tương 

ứng với việc chỉ định điều trị theo tình trạng bệnh. Do còn đau sau đó bệnh nhân 

có đi khám ở bệnh viện khác và cũng được chẩn đoán như trên. Vào ngày 

21/2/2018, theo báo cáo của bác sĩ Lê Viết Phong – Trưởng khoa Ngoại, bệnh 

nhân Lưu Thị Cát có đến tái khám tại phòng khám ngoại Trung tâm Y tế Xuyên 

Mộc. Hiện tại ghi nhận bệnh nhân đã ổn định, vết gãy xương đã lành. Tại đây 

bệnh nhân đã được giải thích kỹ về tình trạng bệnh của mình từ lúc khám bệnh 

cho đến ngày tái khám. Bệnh nhân đã vui vẻ đồng ý. 

Hội đồng Khoa học công nghệ Trung tâm Y tế Xuyên Mộc nhận thấy bác 

sĩ Lê Mậu Minh đã khám và điều trị cho bệnh nhân Lưu Thị Cát đúng với tình 

trạng bệnh. Tuy nhiên trong chẩn đoán Bác sĩ Minh chỉ ghi chẩn đoán chung 
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chứ không ghi rõ kèm theo là có gãy xương đòn và xương cẳng tay khiến bệnh 

nhân và người nhà chưa hiểu rõ nên phản ánh.  

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc nghiêm túc chấn chỉnh 

công tác khám chữa bệnh, việc ghi chẩn đoán trong toa thuốc khám bệnh, các 

bác sĩ cần ghi rõ và đầy đủ chẩn đoán cho phù hợp với bệnh lý của bệnh nhân; 

Đồng thời chỉ đạo, cải thiện công tác giao tiếp, ứng xử và nhắc nhở các y, bác sỹ 

tuân thủ các quy trình chuyên môn, quy chế bệnh viện, đặc biệt là trong công tác 

tư vấn cho người bệnh khi khám và điều trị. 

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; 

- TTYT huyện Xuyên Mộc; 

- Lưu: VT, VP. 
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