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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ tin nhắn số điện thoại 0868767325 

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 0868767325 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

với nội dung như sau: “Người dân gọi lên phản ánh sự việc Bệnh viện Bà Rịa. 

Hiện ở quầy thu tiền đang bị hư máy tính tiền; hỏi nhân viên Y tế thì báo là chờ 

Kĩ thuật đến sửa. Các người dân đứng xếp hàng chờ đã rất lâu, mà không thấy 

nhân viên nào đến sửa. Người dân mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý; 

Thêm 1 người dân gọi lên phản ánh cùng nội dung về việc xếp hàng chờ 

lấy thuốc từ 9g sáng đến hiện tại vẫn chưa lấy được thuốc do lỗi máy móc kỹ 

thuật. Số điện thoại: 0982688217” 

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

giải trình như sau: 

- Do bệnh viện chỉ có 1 server mua từ năm 2010 cho đến nay, hiện tại quá 

tải tại các thời điểm cao điểm. Vì vậy vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 09/9/2019 

server bệnh viện bị treo, toàn bộ hệ thống đăng ký khám bệnh, cấp phát thuốc 

đều không hoạt động. Phòng Công nghệ thông tin có khởi động lại server, sau 

đó thì phần mềm HIS bị lỗi, phòng Công nghệ thông tin khắc phục đến 11 giờ 

00 phút cùng ngày thì hệ thống hoạt động lại bình thường. 

- Bệnh viện đã làm thủ tục đấu thầu mua 2 server mới và đang chờ hoàn 

thiện thủ tục để đưa vào sử dụng. 

Sau khi nhận thông tin phản ánh của người bệnh, bệnh viện đã liên lạc với 

người bệnh để giải thích thêm về nguyên nhân sự cố mạng, người bệnh hài lòng 

và không có ý kiến gì thêm. 

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

Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trưởng khoa Khám bệnh, Điều dưỡng 

trưởng khoa: 

- Tăng cường theo dõi thủ tục thầu mua sắm 2 server để nhanh chóng 

đưa vào sử dụng, hạn chế sự cố mạng do server cũ đã quá tải. 
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- Khoa Khám bệnh nhắc nhở nhân viên khi có sự cố mạng xảy ra nên 

tăng cường giải thích và thông tin cho người bệnh được biết và đồng 

cảm với bệnh viện. 

- Bệnh viện Bà Rịa nhận thiếu sót trường hợp này và sẽ chấn chỉnh 

trong thời gian sắp tới. 

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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