
 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 5  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0985.225.432  

về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 02/4/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0985.225.432 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“ g      n       m   n  t   B n  v  n T m t  n    uy n    u    , 

n  ng ng      n ng       t    g   s ng   n   g    0 s ng v n    a        y s  

     y t u     g      n        t        tr         a  ong và p          u      

    ng      n g     n    ng   y n ng mong    quan      năng   m   t g    

quy t g  p”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Tâm thần đã tiến hành 

xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0985.225.432 là người bệnh Nguyễn 

Thanh B nh. 

- Ngày 02/4/2021 hệ thống điện lưới tại bệnh viện gặp sự cố liên tục  do 

điện lực huyện Châu Đ c chuyển ngu n để thi công lưới điện trung thế , đến 7  

giờ 50 phút mới ổn định. Do đó việc tiếp nhận bệnh nhân đến  há  bị trễ h n so 

với ngày b nh thường.  

- Trong thời gian hệ thống điện gặp sự cố Điều dưỡng trưởng  hoa đã giải 

thích cho tất cả người bệnh biết và thông cảm v  sự cố trên.  

- Qua tìm hiểu  ột phần bị sự cố hệ thống điện  hông ổn định là  cho bộ 

phận tiếp nhận  hông hoạt động, d n đến việc bệnh nhân chờ đợi lâu từ   giờ 

đến   giờ    ph t  V  vậy,  hu vực tiếp nhận bị   đọng, d n đến việc nhận thuốc 

c a bệnh nhân bị chậ  trễ  Từ   giờ    đến   giờ    nhân viên  hoa  há  bệnh 

giải quyết số lượng bệnh nhân c n chưa được khám bệnh tại  hoa  Nhân viên có 

giải th ch cho bệnh nhân  tuy nhiên do b c   c phải chờ đợi lâu nên bệnh nhân 

phản ánh lên Đường dây nóng. 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và  ết quả  ác  inh, Bệnh viện nhận thấy: 
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- Việc bệnh nhân phản ánh từ   giờ đến   giờ    chưa nhận được số để lấy 

thuốc là đ ng  Tuy nhiên, do sự cố c p điện d n đến việc khám chữa bệnh bị 

chậ  trễ. 

- Bệnh viện đã liên hệ trực tiếp với bệnh nhân để n   b t thông tin và tiếp 

thu    iến  Sau  hi được bệnh viện giải th ch, bệnh nhân chia s  và thông cả  

với sự cố c a bệnh viện  

- Bệnh viện xin r t  inh nghiệ , đ ng thời chu n bị hệ thống điện dự 

ph ng tốt h n để phục vụ khám chữa bệnh. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh  y, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT  đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đ n vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT  để biết); 

- Lưu: VT, Ttra  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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