
 

 

 

 

 

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  9  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời góp ý từ số điện thoại 0927.744.075 

về việc thăm người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 10/9/2020, Sở Y tế nhận được thông tin góp ý từ số điện thoại 0927.744.075 

trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung như sau:  

“Người dân gọi đến ĐDN góp ý Bệnh viện Tâm Thần nên kiểm soát chặt chẽ hàng 

hóa, vật phẩm mà người thân/bạn bè mang đến cho bệnh nhân để tránh trường hợp tuồn 

chất cấm hoặc những văn hóa phẩm đồi trụy khác vào bệnh viện khiến bệnh trạng của 

người bệnh không thuyên giảm, kéo dài quá trình điều trị mà không có kết quả tốt”. 

Sau khi nhận được thông tin góp ý, Bệnh viện T   th n đã tiến hành xác  inh tì  

hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

- Sau khi  à soát nội dung góp ý tại các khoa đi u t ị nội t   thuộc Bệnh viện Tâm 

th n, Bệnh viện không phát hiện b t k  t ường hợp nào  đ ng thời t ong các đợt ph ng 

chống dịch Covid   , bệnh viện đã thông báo hạn chế số người th n bệnh nh n đến th   

bệnh n n từ đ  không c  việc người th n  ang ch t c   ho c v n h a ph   đ i t    cho 

bệnh nh n như góp ý nêu trên. 

- Ngoài  a, Bệnh viện đã  i n hệ với số điện thoại góp ý để xác  inh  thì ch  nh n 

số điện thoại t  n xác nhận “Tôi là người cho người khác  ượn điện thoại  Tôi không có 

góp ý” và ch  nh n số điện thoại từ chối không cung c p thông tin khác. 

- Bệnh viện Tâm th n xin ghi nhận thông tin g p ý c a người d n; t ong thời gian 

tới Bệnh viện sẽ kiể  soát ch t chẽ hơn hàng h a  vật ph    à người th n  bạn bè  ang 

đến cho bệnh nh n  để t ánh t ường hợp tu n ch t c   ho c những v n h a ph   đ i 

t    khác vào bệnh viện. 

Sở Y tế thông báo đến người d n được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh  y, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đ ng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Bệnh viện Tâm Th n (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT  Tt a. 
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