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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ địa chỉ email suephamvn@gmail.com 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 22/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ địa chỉ email 

suephamvn@gmail.com trên Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu với nội dung phản ánh như sau: “Trách nhiệm của những người điều dưỡng 

và bác sĩ Bà Rịa Vũng Tàu nằm ở đâu????? 

Chào anh/chị, Tui là người nhà của bệnh nhân Phạm Văn Hướng! Hiện 

đang nằm viện ở lầu 12, phòng 31. Ông nhập viện từ hôm thứ 6 ngày 12/07 và 

hiện vẫn đang điều trị đến nay !!  

Hiện tại tôi không có mặt ở Việt Nam, nhưng thực sự tôi quá sợ sự mục 

nát của chế độ y tế Việt Nam nói chung và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nói riêng, đặc 

biệt là Bệnh viện Bà Rịa!!!!  

Tại sao tui lại dùng từ mục nát !!!!  

Thứ nhất, slogan của hầu hết tất cả các bệnh viện điều là lương y như từ 

mẫu !!! Để đào tạo được 1 điều dưỡng, 1 bác sĩ ko đơn giản chỉ 6 tháng là làm 

được !!! Ít nhất cũng phải 2 năm cho bằng trung cấp! Vậy trong quá trình học 

tập, những người điều dưỡng, y tá, bác sĩ không được học trách nhiệm và thái 

độ trong công việc sao ?????  

Hay liệu rằng bệnh viện Bà Rịa không trả lương cho những y tá, điều 

dưỡng, và cả bác sĩ đúng cho họ không? Những người đó không được nhận 

lương đúng quy định nhà nước à????? Họ đi làm tình nguyện không nhận lương 

cho bệnh viện à ????? 

Tại sao lại có những thái độ cư xử “rất chi là thiếu văn hoá và không 

giáo dục như việc mua bằng cấp, không hề có một tí giáo dục chuyên ngành” gì 

cả vậy????? 

Điển hình là ông Phạm Văn Hướng ! Tính đến hôm nay là đúng 10 ngày 

nhập viện !!  

Trước hôm nhập viện, trước ngày 10/07, ông bị sốt, vào phòng cấp cứu 

lúc 8h30 đêm. 9h sáng không cho bệnh nhân bất cứ một toa thuốc nào, mà kêu 

ra tiệm thuốc tây mua 2 viên thuốc sốt 16000 VND rồi về, không nhập viện !!! 

Ngày 12/07, bệnh nhân thấy tình trạng không bớt, ra trung tâm y tế khám, bác sĩ 

nói cho uống 2 ngày thuốc nếu không bớt thì nhập viện gấp !!! Nếu không nguy 

hiểm ! Và bệnh nhân đã vào gặp bác sĩ THIỆN để làm thủ tục nhập viện gấp !!! 
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Vào viện, từ ngày thứ 6 đến ngày chủ nhật, không thấy bất cứ một bác sĩ nào tới 

khám, chỉ cho bệnh nhân vào nước biển !!! Mục nát ở chỗ, mỗi y tá, điều đưỡng 

đều phân ca trực làm 8-9h 1 ngày, nhưng bệnh nhân 4h sáng bị nghẹt nước biển 

không xuống, kêu điều dưỡng không ai xuống đến 8h sáng mới xuất hiện ????? 

Cho tui hỏi bệnh viện hoạt động trên 24/24 để làm gì? Nếu anh chị không có 

trách nhiệm trong ca trực của mình thì đổi lại chỉ hoạt động trong giờ làm việc 

như dân văn phòng từ 8h sáng đến 5h chiều, đừng kiểu treo đầu dê bán thịt chó 

vớ vẩn sai Tiếng việt như thế !!!! Cách cư xử ăn nói chuyện của y tá điều dưỡng 

thì cứ tưởng như những người không có học !!! Không biết điều kiện đầu vào để 

làm việc của bệnh viện dễ đến như vậy à? Nếu vậy có khi chẳng cần bằng cấp, 

một người không học thức cũng có thể vào nhỉ !!!! Thậm chí, có khi người không 

đủ bằng cấp lại có đủ nhân cách, cách cư xử tốt hơn những người hiện tại !!!!  

Quay lại trường hợp ông Phạm Văn Hướng!!! Ông Phạm Văn Hướng nói 

chung và tất cả các bệnh nhân nói riêng, họ đều là những người lớn tuổi!!! Y tá, 

điều đưỡng đáng tuổi con cháu nhưng cách cư xử quá chi là thiếu giáo dục!!! 

Anh/chị được đào tạo chuyên ngành là để phân tích cho bệnh nhân hiểu tình 

trạng họ đang bị như thế nào hơn, nếu tất cả bệnh nhân đều hiểu tình trạng bản 

thân thì việc lấy bằng 2 năm trời của anh/chị chắc là không cần thiết rồi nhỉ !!!! 

Việc ăn cơm trưa, tất cả các bệnh nhân đều trả tiền, chứ không phải ăn 

quỵt của bệnh viện !!!! Nhưng đã bao giờ anh/chị chứng kiến cảnh y tá, điều 

đưỡng phân phát cơm cho bệnh nhân chưa ???? Mồm thì luôn miệng bảo bệnh 

nhân không đi được, cố gắng đừng đi lại, chân sẽ bị phù lại, nhưng tới giờ phát 

cơm thì gọi tên bắt bệnh nhân phải tới lấy !!!!!  

Chắc chắn, anh/chị trong ngành sẽ còn thấy nhiều và nhiều hơn nữa 

những trường hợp xảy ra !!!! Chưa kể những bệnh nhân nghèo, thì còn sẽ tệ hơn 

như thế nào !!!!  

Tôi có đầy đủ chứng cứ hành động, cách cư xử của các y tá, điều dưỡng 

chăm sóc bệnh nhân ở lầu 12, phòng 31 tất cả !!!  

Ko phải kiểu gửi email đơn giản để nói chung chung tất cả... 

Nếu ban giám đốc đơn vị BỆNH VIỆN BÀ RỊA không có bất cứ biện pháp, 

làm việc với nhân viên ngay lặp tức về việc này, tui sẽ làm việc với bộ phận cấp 

tỉnh về việc này !!!! Tui sẽ làm rõ mọi thứ, để tình trạng mục nát này chấm dứt 

nhất có thể !!!!” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa ghi nhận phản 

ánh và giải trình như sau:  

1. Về nội dung phản ánh vấn đề thăm khám bệnh: 

Tại khoa Nội Tổng hợp ngày thứ Bảy, Chủ nhật: Bác sĩ trực chỉ khám 

bệnh mới nhập viện, bệnh nặng mới khám lại và xử trí nếu bệnh có diễn biến bất 

thường. Người bệnh Phạm Văn Hướng nhập viện ngày thứ Sáu, đã được bác sĩ 

thăm khám và cho y lệnh thuốc ngày thứ Bảy, Chủ nhật; Người bệnh cũng 

không có diễn biến bất thường nên bác sĩ không thăm khám ngày thứ Bảy, Chủ 



3 

 

nhật. Nội dung này người bệnh chưa biết do thiếu thông tin giải thích từ Bác sĩ 

và Điều dưỡng nhận bệnh của khoa về lịch khám ngày thứ Bảy, Chủ nhật. 

2. Về nội dung phản ánh vấn đề truyền dịch: 

Trong y lệnh thuốc có thuốc kháng sinh pha truyền và dịch truyền. Do ven 

người bệnh khó lấy, Điều dưỡng đã lấy ven truyền tại khuỷu tay nên trong quá 

trình truyền người bệnh gấp tay làm dịch truyền bị tắc, Điều dưỡng đã xuống 

sửa và hướng dẫn người nhà nhiều lần. Điều dưỡng đã giải thích với người nhà 

do người bệnh truyền liên tục nên không tháo kim ra mà đợi để tua sau truyền 

dịch tiếp cho người bệnh, không có sự việc người bệnh gọi từ 4 giờ mà tới 8 giờ 

sáng mới có nhân viên xuống sửa. 

3. Về thái độ giao tiếp của Điều dưỡng: 

- Khi Điều dưỡng đến phòng chăm sóc bệnh, người bệnh có hỏi về tình 

trạng bệnh của mình thì Điều dưỡng đã trả lời là “Bác sỹ đã giải thích với người 

nhà, chú hỏi lại người nhà chứ cháu không biết”. 

- Nội dung này Điều dưỡng giải thích như trên là thiếu trách nhiệm, thiếu 

nhiệt tình cần phải chấn chỉnh. 

4. Về vấn đề phát ăn:  

Hộ lý khi đẩy xe cơm đến từng khu vực sẽ gọi tên để người nhà và người 

bệnh nhận cơm. Khi người bệnh không có thân nhân hay không tự đi lại để lấy 

cơm thì hộ lý sẽ đưa cơm đến cho người bệnh, không có sự việc bắt người bệnh 

phải tới lấy cơm. 

5. Cô Tuyết cũng khẳng định không có những điều như trên email phản 

ánh. Ngày 12/7/2019 người bệnh Phạm Văn Hướng đăng ký khám tại phòng 

khám Nội 5 khoa Khám bệnh vào lúc 09 giờ 46 phút sau đó chuyển nhập khoa 

Nội Tổng hợp lúc 11 giờ 23 phút. Trong quá trình ông Phạm Văn Hướng điều trị 

tại khoa Nội Tổng hợp, người bệnh được khám và cấp thuốc đúng theo bệnh lý. 

Tuy nhiên trong thời gian nằm viện, vợ ông Hướng có trao đổi với con gái đang 

ở nước ngoài (New Zealand) và có sự hiểu nhầm nên con gái ông bức xúc và có 

những lời lẽ không đúng sự thật trên email. 

Tuy nhiên, sau khi phản ánh và nhận thấy sự việc không đúng con gái ông 

Hướng đã có đính chính và gửi lời xin lỗi qua email đến Bệnh viện Bà Rịa và 

trên hệ thống đường dây nóng của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

6. Qua phản ánh của người dân, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã chỉ đạo 

Trưởng khoa Nội Tổng hợp và Điều dưỡng trưởng khoa: 

- Nhắc nhở các bác sĩ và điều dưỡng khoa khi tiếp xúc với người bệnh, 

thân nhân người bệnh cần tăng cường giải thích, thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp 

– quy tắc ứng xử, đồng thời hướng dẫn những nội quy, quy định của bệnh viện 

để người bệnh và thân nhân người bệnh hiểu, cùng hợp tác với bệnh viện trong 

quá trình điều trị. 
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- Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến kỹ năng giao tiếp chưa tốt; 

Kiểm điểm – Hạ phúc lợi đối với Điều dưỡng trực tiếp trả lời, giải thích thiếu 

trách nhiệm với người bệnh. 

- Tăng cường sinh hoạt nội quy bệnh viện cho người bệnh khi nhập viện 

và tăng cường sinh hoạt Hội đồng người bệnh. 

- Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa xin nhận thiếu sót với cấp trên về sự việc 

người thân của người bệnh hiểu nhầm phản ánh trên mạng email và để nhân viên 

bệnh viện giải thích thiếu trách nhiệm với người bệnh làm ảnh hưởng đến hình 

ảnh Bệnh viện Bà Rịa. 

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

 
 

Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC 

- TTr.Tỉnh ủy (báo cáo); 

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

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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