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ỦY BAN NHÂN DÂN 

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 7   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0933.663.816 

về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh. 

 

Ngày 10/7/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0933.663.816 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau:  

“Người dân gọi đến ĐDN phản ánh về việc sáng ngày 10/07/2020 người 

dân có người nhà là bệnh nhân Nguyễn Thành Hiếu có đến Bệnh viện Bà Rịa để 

đăng ký khám ở Khoa Nội tổng hợp và Khoa Tim mạch. Về phía Khoa Nội tổng 

hợp các bác sĩ có yêu cầu bệnh nhân đi siêu âm, tuy nhiên người dân đến phòng 

siêu âm vào thời điểm khoảng 08 giờ sáng nhưng đến hơn 11 giờ mới được vào 

phòng siêu âm (chỉ có 1 phòng siêu âm hoạt động) do các nhân viên y tế dành 

nhiều thời gian có các bệnh án ưu tiên. Người dân bức xúc vì bản thân cũng bỏ 

công sức, tiền bạc, thời gian (xin nghỉ làm) để đi khám nhưng không được tiếp 

nhận xử lý bệnh án trước dẫn đến việc kết quả siêu âm có trễ, các khoa khám đã 

đăng ký trước đó hết giờ tiếp nhận bệnh và phải hẹn sang buổi chiều. Người dân 

bức xúc gọi đến ĐDN, kính mong Ban lãnh đạo xem xét phân công nhân sự trực 

đầy đủ và làm việc có tính công bằng, trách nhiệm hơn”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa 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 0933.663.816 là thân nhân người bệnh 

Nguyễn Thành Hiếu.  

- Ngày 10/7/2020, trích xuất dữ liệu trên phần mềm khám bệnh, vào lúc 08 

giờ 23 phút, người bệnh Nguyễn Thành Hiếu được chẩn đoán nhiễm độc giáp 

(cường giáp) có chỉ định siêu âm tuyến giáp tại khoa chuẩn đoán hình ảnh. Lúc 

nộp chỉ định siêu âm tại quầy tiếp nhận, ông Hiếu được bố trí chờ siêu âm tại 

phòng siêu âm số 1. Tại thời điểm đó, ông Hiếu đến siêu âm có 07 ca bệnh cấp 

cứu và một số trường hợp ưu tiên, nên đến hơn 11 giờ ông Hiếu mới được siêu 

âm.  

-  Ngày 10/7/2020, khoa Chẩn đoán hình ảnh có 3 phòng siêu âm hoạt 

động: Ngoại trú, nội trú và các trường hợp cấp cứu. 
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II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bệnh viện Bà Rịa nhận thấy: 

- Nội dung phản ánh người dân phải chờ đợi lâu là đúng. Tuy nhiên, việc 

phản ánh bệnh viện chỉ có 1 phòng siêu âm hoạt động là chưa chính xác.  

- Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo 

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh như sau: 

+ Quán triệt nhân viên tiếp nhận bệnh siêu âm cần điều phối linh động 

trong những thời điểm bệnh đông; 

+ Xây dựng phương án khắc phục và cải tiến thời gian chờ siêu âm cho 

người bệnh. 

- Bệnh viện xin nhận thiếu sót trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời 

gian sắp tới. 

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/cáo); 
- Đường dây nóng Tỉnh (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- BV. Bà Rịa; 

- Phòng NV; 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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