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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0979667434 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 07/8/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ từ số điện thoại 

0979667434 trên Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung 

phản ánh như sau: “Người dân phản ánh sự việc: Ngày 14/7/2019 người dân có dẫn 

người nhà đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế Huyện Côn Đảo, BRVT, người dân không 

hài lòng với thái độ hống hách và không nhiệt tình của Bác Sĩ Thái (trực ca cấp cứu). 

Người dân có hỏi về bệnh của người thân như thế nào ? Mà bác sĩ lại không trả lời, tỏ 

thái độ khó chịu, nay người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét và xử 

lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Giám đốc TTYT QDY Côn Đảo đã chỉ 

đạo Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ xác minh và làm rõ sự việc. 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ TTYT QDY Côn Đảo đã liên lạc với người phản 

ánh qua đường dây nóng để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể về sự việc nêu trên, tuy 

nhiên người gọi điện phản ánh không hợp tác trong việc cung cấp thông tin đầy đủ về 

sự việc. 

Sau đó, TTYT Côn Đảo đã làm việc với BS Cao Văn Thái, BS.Thái không nhớ 

đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nào (vì bệnh nhân khám và điều trị đông) và ngày 

hôm đó không hề có thái độ hóng hách, không nhiệt tình đối với bệnh nhân.  

Qua sự việc trên Giám đốc TTYT Côn Đảo đã triệu tập cuộc họp với các Bác sĩ, 

điều dưỡng, hộ sinh … của đơn vị nhằm chấn chỉnh trong quy tắc cách ứng xử, thái độ 

giao tiếp khi tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Cần tăng cường hướng 

dẫn, giải thích cho người bệnh, người nhà người bệnh thông cảm và hợp tác với bệnh 

viện trong quá trình điều trị tại đơn vị. Đồng thời mỗi cán bộ y tế cần nghiêm túc rút 

kinh nghiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỹ năng giao tiếp, trao dồi 

đạo đức nghề nghiệp. 

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

Nơi nhận:                                                        KT.GIÁM ĐỐC 

- TTr.Tỉnh ủy (báo cáo);                                          PHÓ GIÁM ĐỐC                    

- UBND tỉnh (báo cáo);                                     
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- TTYT QDY Côn Đảo; 

- Lưu: VT, NV. 
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