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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ tin nhắn số điện thoại 0917017191 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 09/9/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ tin nhắn số 

điện thoại 0917017191 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

với nội dung như sau: “Phản ánh chất lượng phục vụ của Bệnh viện Bà Rịa: 

Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Đợi khám mất 2 tiếng. Khám mất 1 

tiếng đợi lấy thuốc mất 1 tiếng trong khi chỉ đi khám da liễu đơn giản. Thủ tục 

quá chậm và rườm rà”. 

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

giải trình như sau: 

- Nội dung đăng ký khám bệnh: Bộ phận đăng ký khám bệnh tại Bệnh 

viện Bà Rịa bắt đầu làm việc lúc 6 giờ. Thông thường buồi sáng đăng ký được 

khoáng 300 người bệnh ưu tiên và 600 người bệnh khác. Người bệnh đi lấy số 

đăng ký từ rất sớm nên những người bệnh lấy số sau sẽ chờ đăng ký lâu hơn. 

 - Nội dung khám bệnh: Người bệnh đăng ký khám 02 chuyên khoa: 

Khám chuyên khoa Mắt lúc 09 giờ 15 phút, sau đó chuyển khám Da Liễu lúc 09 

giờ 26 phút, do người bệnh khám hai chuyên khoa nên thời gian khám bệnh 

khoảng 1giờ là phù hợp. 

 - Nội dung nhận thuốc: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 09/9/2019 thời gian 

chờ nhận thuốc của người bệnh BHYT lâu do phần mềm bị rớt mạng, Phòng 

CNTT khắc phục khoảng 30 phút nhưng không được. Bộ phận phát thuốc 

BHYT chủ động xin ý kiến Lãnh đạo và phát thuốc thủ công không qua hệ 

thống mạng. Đến khoảng 11 giờ bệnh viện mới khắc phục được tình trạng trên. 

Sau khi nhận được phản ánh, Khoa khám bệnh đã liên hệ với người bệnh 

giải thích sự việc trên, người bệnh hiểu và chia sẻ với bệnh viện. 

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

Trưởng phòng CNTT, Trưởng khoa Khám bệnh, Điều dưỡng trưởng khoa: 

- Tăng cường 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). 

- Tích cực theo dõi tiến độ về thủ tục thầu mua 2 server mới nhằm hạn 

chế lỗi quá tải do server mua từ năm 2010 đến nay. 
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- Khoa Khám bệnh 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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