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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  8   năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0834.313.838  

về thái độ ứng xử tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 21/7/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0834.313.838 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 người dân là ông Vũ Quốc 

Điệp, sáng 21/7/2020 có đến Bệnh viện Bà Rịa để siêu âm ổ bụng. Sau khi 

người dân được tư vấn rằng đăng ký khám dịch vụ sẽ tiết kiệm được thời gian 

thì người dân đồng ý và đóng viện phí. Thời điểm đăng ký thủ tục là khoảng 10 

giờ sáng, tiếp đó người dân di chuyển đến khu vực siêu âm và phải chờ đến hơn 

11giờ thì mới được tiếp nhận phiếu siêu âm. Bộ phận tiếp nhận hẹn người dân 

quay lại lúc 13 giờ 30 phút chiều (giờ bắt đầu làm việc buổi chiều) vì thời điểm 

đó đã hết giờ làm việc ca sáng. Người dân quay lại vào lúc 13 giờ 40 phút, tiến 

hành nộp phiếu và đợi gọi số. Người dân ngồi chờ bên ngoài phòng siêu âm đến 

15 giờ 15 phút nhưng vẫn chưa được báo số (số 174) trong khi bảng hiển thị đã 

lên đến hơn 200 nên người dân vào phòng hỏi đội y bác sỹ có ca trực rằng: Khi 

nào đến lượt của số 174 nhưng lại nhận được câu trả lời rằng, Anh có quyền 

được hỏi với thái độ khiếm nhã. Người dân vô cùng bức xúc với thái độ làm 

việc trên của nhân viên y tế Bệnh viện Bà Rịa. Nay gọi đến ĐDN, Kính mong 

Ban lãnh đạo xem xét giải thích giúp người dân về hành vi thái độ làm việc như 

vậy là đúng hay sai. Bên cạnh đó, người dân đăng ký khám dịch vụ mà được đối 

đãi, tiếp đón như vậy thì Ban lãnh đạo bệnh viện Bà Rịa có nên xem xét chấn 

chỉnh cán bộ của đơn vị mình hay không”. 

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 có số điện thoại 0834.313.838 là người bệnh Vũ Quốc 

Điệp. 

- Sáng ngày 21/7/2020, người bệnh đăng ký khám bệnh lúc 10 giờ 10 phút, 

đến khoảng 11 giờ: Người bệnh được bác sĩ phòng khám nội dịch vụ 2 khám và 

chỉ định siêu âm bụng tổng quát. Vào lúc 11 giờ 04 phút, khoa Chẩn đoán hình 

ảnh tiếp nhận phiếu chỉ định siêu âm của người bệnh Vũ Quốc Điệp (số thứ tự 

174) với chẩn đoán đau bụng không rõ nguyên nhân; do thời điểm đó còn nhiều 



 

bệnh đang chờ siêu âm, nên nhân viên khoa có hướng dẫn người bệnh trở lại 

khám vào lúc 13 giờ 30 phút (vì không làm kịp trong buổi sáng). 

- Khoảng 13 giờ 40 phút người bệnh quay lại và được nhân viên tiếp nhận, 

hướng dẫn chờ gọi tên vào phòng siêu âm số 4 (BS Châu Ngọc Khánh phụ 

trách). Vào thời điểm đó, trước người bệnh Vũ Quốc Điệp có 9 trường hợp chờ 

đến lượt siêu âm, bao gồm: 

+ Trần Thị Quyên 45 tuổi (STT 154), Bùi Thị Chi 32 tuổi (STT 170), Lê 

Thị Tiền 70 tuổi (STT 186), Bùi Thị Thắng 70 tuổi (STT 189), Phan Thị Thanh 

Kiều 41 tuổi (STT 201), Bùi Quốc Toản 74 tuổi (STT 206), Lâm Văn Thái 57 

tuổi (STT 207), Nguyễn Hồng Phi 32 tuổi (STT 209), , Lê Tiến Dũng 36 tuổi 

(STT 212). 

- Số thứ tự trên phiếu siêu âm của người bệnh là số thứ tự chung của tất cả 

chỉ định tại khoa Khám bệnh chứ không phải số thứ tự riêng tại Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh cho nên khi người bệnh đến siêu âm (hoặc chụp X-Quang, CT-

Scanner, MRI) sẽ được nhân viên cung cấp thêm số thứ tự mới (số thứ tự này 

không được thể hiện trên hệ thống gọi số tự động). Khi người bệnh Vũ Quốc 

Điệp có yêu cầu nhân viên tiếp nhận (ĐD. Lê Thị Hoàng Oanh) phải cho biết 

khi nào mới được thực hiện siêu âm thì Điều dưỡng Oanh đã giải thích cặn kẽ 

cho người bệnh, nhưng người bệnh không đồng ý và tỏ ra rất bức xúc. 

II. Kết luận: 

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

- Người dân phản ánh về thời gian chờ đến hơn 15 giờ mới được siêu âm và 

hệ thống gọi số tự động của bệnh viện không theo thứ tự là đúng. 

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

Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh: 

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

trong những thời điểm bệnh đông; 

+ Xây dựng phương án khắc phục hệ thống gọi số tự động 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); 

- ĐDN tỉnh BRVT (Đăng tải); 

- Bộ phận CNTT SYT (//); 

- Các cơ sở KCB trực thuộc (Th/h); 

- BV Bà Rịa (//); 

- Phòng NV (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 
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