
 

 

 

 

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 3  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0948 364 074  

về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Lê Lợi  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 23/02/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0948 364 074 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân phản ánh sự việc: Ngày 22/02/2021, người dân có làm xét 

nghiệm máu tại Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu và có giấy hẹn trả kết 

quả lúc 11 giờ ngày 23/02/2021. Nay người dân gọi lên ĐDN muốn cơ quan 

chức năng xem xét theo quy định trả kết quả như vậy đúng hay sai, trong khi đó 

người dân đi làm xét nghiệm một số bệnh viện khác họ đều trả kết quả trong 

buổi. Mong cơ quan chức năng xem xét trả lời giúp người dân”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Lê Lợi đã tiến hành xác 

minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh có số điện thoại 0948.364.074  là bệnh nhân Vũ Văn Đạt. 

Qua kiểm tra phần mềm khám bệnh, bệnh nhân Vũ Văn Đạt đăng ký khám bệnh 

ngày 22/02/2021. 

- Bệnh nhân đăng ký khám Nội 6 và được Bs Đỗ Thanh Nga thăm khám 

lúc 10 giờ 56 phút, sau đó bệnh nhân được Bác sĩ cho chỉ định làm xét nghiệm.  

- Lúc 10 giờ 59 phút ngày 22/02/2021, bệnh nhân đến lấy máu làm xét 

nghiệm FT3, FT4 và TSH. Theo quy định của bệnh viện, kết quả sẽ trả vào 15 

giờ cùng ngày. Nhưng vì sau Tết, số lượng bệnh nhân đến xét nghiệm thường ít 

hơn, xét nghiệm FT3, FT4 và TSH không phải là xét nghiệm thường quy nên 

khoa xét nghiệm thường gom mẫu vào làm để trả kết quả cùng một lúc. Kết quả 

xét nghiệm của bệnh nhân Võ Văn Đạt được hẹn trả kết quả và 11 giờ ngày hôm 

sau.  

- Bệnh viện đã liên lạc, giải thích cho bệnh nhân Vũ Văn Đạt hiểu và bệnh 

nhân cũng không có ý kiến gì thêm.  

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bệnh viện nhận thấy: 

- Nội dung người phản ánh về việc hẹn trả kết quả xét nghiệm là đúng.  
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- Bệnh viện đã yêu cầu khoa Xét nghiệm nghiêm túc rút kinh nghiệm trong 

việc trả kết quả xét nghiệm, tránh tình trạng xảy ra như trên; đồng thời đảm bảo 

trả kết quả xét nghiệm đúng thời gian quy định. 

- Bệnh viện xin rút kinh nghiệm và ghi nhận thông tin phản ánh của người 

dân; bệnh viện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân được khám chữa bệnh tốt 

hơn.  

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

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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