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THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0988984798 về quy tắc ứng xử
tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh.

Ngày  09/11/2019,  Sở  Y  tế  nhận  được  thông  tin  phản  ánh  từ  SĐT:
0988984798 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: “Người dân gọi đến ĐDN khiếu nại sự việc: Người dân
là bệnh nhân Nguyễn Anh Thái hiện đang điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh của
Bệnh viện Bà Rịa sau khi được chuyển tuyến về từ bệnh viện Chợ Rẫy. Theo hồ
sơ theo dõi điều trị thì phía bệnh viện Chợ Rẫy yêu cầu bệnh nhân phải được
chích 2 mũi/ngày (kháng sinh). Nhưng vào sáng 08/11/2019 phía nhân viên điều
dưỡng trực tại Khoa lại không tiến hành chích thuốc với lý do là  Quên, sau khi
bệnh nhân và người nhà thắc mắc thì phía điều dưỡng cũng như bác sĩ tại khoa
tỏ thái độ rất khó chịu, xem thường bệnh nhân. Ngoài ra, phía điều dưỡng còn
có hành vi phân biệt vùng miền với những lời lẽ quá đáng như  Dân miền Tây
mà... khiến người dân rất phiền lòng . Đến chiều cùng ngày, nhân viên điều
dưỡng theo đúng ngày thì sẽ thay drap cho bệnh nhân nhưng họ lại đến ném lên
giường để bệnh nhân tự làm với thái độ rất coi thường. Nay gọi đến ĐDN người
dân kính mong Ban lãnh đạo xem xét lại thái độ của đội ngũ Bác sĩ điều dưỡng
tại đây, họ tiếp xúc bệnh nhân với thái độ hời hợt, vô trách nhiệm cũng như rất
xem thường bệnh nhân đặc biệt là 2 nam điều dưỡng tên Bình và Văn - họ là
người trực tiếp mà người dân đang muốn nói đến trong nội dụng khiếu nại này”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện  Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và giải trình như sau: 

Về vấn đề tiêm kháng sinh:

Người bệnh Nguyễn Anh Thái, sinh năm 1979 từ Bệnh viện Chợ Rẫy

chuyển về Bệnh viện Bà Rịa và nhập khoa Ngoại Thần Kinh lúc 18g30 ngày

07/11/2019 để điều trị tiếp. Chẩn đoán của người bệnh: Hậu phẫu ngày 3 hẹp

ống sống L3 - S1. Khi chuyển người bệnh lên khoa Ngoại Thần kinh: Bác sĩ cho

y lệnh dùng cữ thuốc còn lại của Bệnh viện Chợ Rẫy, đến sáng ngày 08/11/2019

Điều dưỡng Nguyễn Anh Văn phụ trách quên báo cho người bệnh biết là thuốc

của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiêm hết tối qua; đồng thời sáng nay sau khi bác sĩ

thăm khám lại sẽ cho thuốc ngày hôm nay và Điều dưỡng Văn đợi lãnh thuốc rồi

mới tiêm cho người bệnh.

Về vấn đề thay drap và phân biệt vùng miền: 



Khi người bệnh nhập khoa Ngoại Thần Kinh: Điều dưỡng Nguyễn Thanh

Bình tiếp nhận và sắp xếp phòng cho người bệnh. Trong lúc tiếp nhận Điều

dưỡng Bình có để tấm drap trên ghế nhờ người nhà trải giúp và trò chuyện với

người bệnh, người nhà người bệnh; có hỏi thăm bố vợ quê ở đâu, người bệnh trả

lời quê ở miền Tây thì Điều dưỡng Bình mới hỏi: Là dân miền Tây à? Sau đó vợ

người bệnh lên quầy tiếp đón khai hồ sơ, Điều dưỡng Bình hỏi người nhà là

người bệnh có dị ứng thức ăn hoặc thuốc gì không? Khi người nhà trả lời không

có thì Điều dưỡng Bình có nói đùa là em có biết dị ứng là gì không? Người nhà

người bệnh lúc này bực mình và khó chịu.

Sau khi tìm hiểu về trường hợp này, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh đã

nhắc nhở và khiển trách 2 điều dưỡng Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Anh Văn tại

buổi giao ban khoa. Và Khoa đã liên lạc với người bệnh, thay mặt 2 Điều dưỡng

nhận lỗi với người bệnh, thân nhân người bệnh về vần đề Điều dưỡng có thái độ

không phù hợp khi giao tiếp. Người bệnh đã hài lòng, chia sẻ những giải đáp của

khoa và không thắc mắc gì thêm.

Qua nội dung phản ánh của người dân, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã chỉ

đạo Trưởng khoa Ngoại Thần kinh và Điều dưỡng Trưởng khoa:

- Phê bình Điều dưỡng Nguyễn Thanh Bình và Điều dưỡng Nguyễn Anh

Văn, đồng thời nhắc nhở các Điều dưỡng khác trong khoa cần tăng cường kỹ

năng giao tiếp với người bệnh, thân nhân người bệnh; tránh những lời nói không

phù hợp gây hiểu nhầm và bức xúc cho người bệnh, thân nhân người bệnh. 

- Đề nghị khoa xem xét thi đua tháng 11/2019 và nghiêm túc rút kinh

nghiệm nếu để xảy ra tình trạng tương tự sẽ có hình thức xử lý khác. 

- Bệnh viện Bà Rịa nhận thiếu sót và sẽ chấn chỉnh trong thời gian sắp

tới.

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

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);       
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- Bệnh viện Bà Rịa;
- Lưu: VT, NV.

                   GIÁM ĐỐC

                 Phạm Minh An


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2019-11-27T20:59:50+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2019-11-28T10:00:42+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2019-11-28T10:00:43+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2019-11-28T10:00:43+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




