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      THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0937666399 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 03/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

093766639 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung như 

sau: “Người dân gọi đến ĐDN phản ánh sự việc: Người dân là ông Sỹ sáng ngày 

03/07/2019 có đến Bệnh viện Bà Rịa đăng ký khám dịch vụ tại Khoa Nội 2, bác 

sĩ Nguyễn Thị Lành tiếp nhận thăm khám. Sau khi người dân hoàn tất các xét 

nghiệm theo yêu cầu như xét nghiệm tiếu đường, mỡ máu, v.v thì người dân 

mang kết qủa quay lại phòng bác sĩ và chờ đợi. Người dân rất bức xúc vì đăng 

ký khám dịch vụ phí cao với mục đích tiết kiệm thời gian công việc nhưng hiện 

đã chờ rất lâu nhưng vẫn chưa gặp được bác sĩ để chẩn đoán, lấy thuốc,.. Nay 

gọi đến ĐDN, Người dân mong Ban lãnh đạo Bệnh viện tăng cường nhân sự để 

tránh gây quá tải bệnh nhân, trễ nãi công việc của bệnh nhân khác” 

Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tìm hiểu và giải 

trình như sau: 

Hiện tại Bệnh viện Bà Rịa triển khai 3 bàn khám dịch vụ: 

+ 01 Bàn khám Nội 

+ 01 Bàn khám Nhi 

+ 01 Bàn khám Tai – Mũi – Họng 

Thời gian khám: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 

với giá khám 100.000 đồng/lượt khám (Đối tượng BHYT: chi trả 65.000 đồng/lượt 

khám; Đối tượng thu phí: 100.000 đồng/lượt khám) 

Tại các bàn khám dịch vụ người bệnh được hỗ trợ thực hiện cận lâm sàng 

nhanh hơn bàn khám thường (Có dấu hiệu nhận biết: Phiếu chỉ định cận lâm sàng 

màu xanh). Riêng phần khám bệnh, Bệnh viện vẫn thực hiện khám theo số thứ tự.  

Ngày 03/07/2019 Người bệnh Trần Ngọc Sỹ đăng ký khám Nội dịch vụ từ 7 giờ 

23 phút và thực hiện các xét nghiệm: Glucose, Acid uric. Người bệnh kết thúc khám 

lúc 9 giờ 22 phút là phù hợp theo Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế: “Khám lâm sàng có làm thêm 01 kỹ thuật xét 

nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng (Xét nghiệm cơ bản, chụp X quang 

thường quy, siêu âm): thời gian khám trung bình dưới 3 giờ”. 

Qua phản ánh của người dân, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã chỉ đạo Trưởng 

khoa Khám bệnh, Điều dưỡng Trưởng khoa nhắc nhở nhân viên phòng khám dịch vụ 

cần thông tin và hướng dẫn cặn kẽ quy trình khám bệnh cho người dân được biết. 
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 Đồng thời, báo cáo lãnh đạo kịp thời để điều động thêm nhân sự bác sĩ nếu số 

lượng người bệnh đến khám vượt quá số lượng khám theo quy định.  

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

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo 

- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Ban Lãnh đạo SYT; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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