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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ tin nhắn số điện thoại 0358225123 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 12/9/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ tin nhắn số 

điện thoại 0358225123 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

với nội dung như sau: “Người dân gọi lên phản ánh về chất lượng khám chữa 

bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa. Người dân bốc số thứ tự 53 từ 4 giờ sáng đến giờ, 

vẫn chưa được vào khám bệnh. Hiện tại tình trạng khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Bà Rịa đang bị nhiều người dân khiếu nại. Người dân mong cơ quan chức 

năng xem xét và xử lý thêm” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã liên hệ người 

dân không cung cấp rõ thông tin để xác minh nên bệnh viện không thể trả lời cụ 

thể trường hợp này. 

Giải trình về nội dung phản ánh: 

- Hiện tại bệnh viện đã triển khai hệ thống thẻ khám bệnh thông minh, 

giúp người bệnh chủ động về thời gian đăng ký và khám bệnh (đăng ký qua tổng 

đài 18006888) 

- Những người bệnh đăng ký trực tiếp sẽ có số khám bệnh lớn hơn những 

người bệnh đăng ký qua tổng đài nên thời gian chờ khám bệnh sẽ lâu hơn. 

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

Trưởng khoa Khám bệnh, Điều dưỡng trưởng khoa: 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động người bệnh đăng ký thẻ khám 

bệnh thông minh giúp người bệnh chủ động thời gian trong khám chữa bệnh tại 

Bệnh viện Bà Rịa. 

- Triển khai kế hoạch cải tiến quy trình khám bệnh nhằm giảm thời gian 

chờ đợi của người bệnh. 

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, NV. 
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