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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  7  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0916.741.265 

về quy trình khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 19/6/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0916.741.265 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc ở Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. 

Người dân lên khám bệnh và ngồi chờ khám ở phòng khám số 2 tại Khoa hô hấp 

mà cho đến hiện giờ vẫn chưa có bất kỳ cán bộ y tế nào vào làm việc. Kính 

mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện 

Xuyên Mộc 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 0916.741.265 không xác định danh tính, 

do người phản ánh không muốn cung cấp thông tin cá nhân. 

Chiều 19/6/2020, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Trưởng khoa Khám bệnh, 

phụ trách Buồng khám số 2 và số 9; tại thời điểm này bác sĩ Ngọc đang khám 

bệnh tại Buồng khám số 9 vì có nhiều bệnh nhân hơn; Buồng khám số 2 bệnh 

nhân ngồi chờ lâu chưa đến lượt khám bệnh nên bệnh nhân gọi đến Đường dây 

nóng phản ánh; 

Sau khi nhận phản ánh của người dân, TTYT yêu cầu bác sĩ  Ngọc và Khoa 

khám bệnh họp để rút kinh nghiệm. Theo tường trình của bác sĩ Ngọc và biên 

bản họp khoa Khám bệnh, do Khoa khám bệnh thiếu nhân lực, không bố trí điều 

dưỡng hướng dẫn người bệnh nên mới xảy ra sự việc trên.  

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Trung tâm y tế huyện Xuyên 

Mộc nhận thấy: 

- Người bệnh phản ánh phải ngồi chờ lâu mà chưa được khám bệnh là 

đúng. 
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- TTYT huyện Xuyên Mộc ghi nhận và tiếp thu ý kiến của người bệnh, 

đồng thời rút kinh nghiệm và đã chấn chỉnh, nhắc nhở Khoa khám bệnh không 

để xảy ra tình trạng tương tự, tránh phiền hà cho người bệnh. 

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

 

Nơi nhận: 
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các PGĐ Sở; 

- TTYT huyện Xuyên Mộc (th/h); 

- Phòng NV (th/h); 

- Lưu: VT, Ttra.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

Phạm Minh An 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-16T11:35:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	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
	2020-07-16T15:32:53+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
	2020-07-16T15:32:53+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
	2020-07-16T15:32:54+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!




