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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0982703281 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 08/01/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0982703281 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 Bà 

Rịa, con bệnh nhân được đưa vào phòng Câp cứu lúc 4g sáng, nhưng cho đến 

hiện giờ không có bác sĩ đến. Người dân hỏi thì nói là đang liên lạc với bác sĩ. 

Trong con người dân còn nhỏ mà đau liên tục, mà không thấy ai đến kiểm tra. 

Người dân mong cơ quan chức năng xem xét lại tình trạng làm việc tại Bệnh 

viện Bà Rịa” 

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

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

Bệnh nhi Ngô Tiến Dũng sinh năm 2015 vào viện lúc 5 giờ 45 phút ngày 

07/01/2018, bác sĩ khám cho chỉ định xét nghiệm và siêu âm.  

Vào lúc 07 giờ: 

+ Bác sĩ Đô cho chỉ định làm cam đoan, hội chẩn chuyển phòng mổ để 

tháo lồng và sau đó bác sĩ Đô ra trực. 

+ Điều dưỡng tua sau vào nhận ca đã liên hệ mời bác sĩ Hiển lên tháo 

lồng cho bệnh nhi nhưng bác sĩ Hiển cho y lệnh điều dưỡng mời bác sĩ Đông. 

Điều dưỡng liên hệ gọi điện thoại cho bác sĩ Đông hai lần nhưng bác sĩ Đông 

không nghe máy.  

Sau đó, điều dưỡng gọi điện thoại báo lại bác sĩ Hiển thì đến 07 giờ 30 

phút bác sĩ Hiển đến khoa Cấp cứu khám lại cho bệnh nhi và chuyển bệnh nhi 

lên phòng mổ thực hiện thủ thuật. 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Bác sĩ Giám đốc chỉ đạo: 

- Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp nghiêm túc tiếp thu và phê bình 

bác sĩ Đông trước tập thể khoa, và đồng thời bác sĩ Đông làm bảng tường trình 

về nguyên nhân không liên lạc được. 

 - Nếu bác sĩ Đông vi phạm lần thứ hai, Bệnh viện sẽ hạ thi đua khen 

thưởng. Đây là trường hợp cần rút kinh nhiệm trong toàn bệnh viện, Phòng 

KHTH có giải pháp chấn chỉnh, không để xảy ra sự việc tương tự. 
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- Đề nghị các Trưởng khoa trong toàn bệnh viện triển khai đến các bác sĩ 

trong khoa,  nghiêm túc thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh. 

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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