
1

ỦY BAN NHÂN DÂN
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 03  năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0937.117.555

về quy trình khám chữa bệnh tại TTYT huyện Long Điền
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 21/3/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0937.117.555 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân là ông Lương Công Nhật Hùng gọi đến ĐDN góp ý về việc các
cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh nên có thêm ca trực khám chữa bệnh vào thứ 7, chủ
nhật để thuận tiện cho người lao động khi không thể đến các cơ sở y tế vào
những ngày trong tuần. Cụ thể là trường hợp của người dân, do bận việc trong
tuần nên không thể đến khám bệnh tại TTYT huyện Long Điền (khám theo bảo
hiểm) vào các ngày trong tuần, sáng thứ 7 người dân đến thì không được tiếp
nhận nên người dân cũng gặp phải 1 số khó khăn. Nay gọi đến ĐDN, người dân
kính mong Ban lãnh đạo tiếp nhận góp ý và phản hồi lại cho người dân được
rõ”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm y tế (TTYT) huyện Long
Điền đã tiến hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:

I. Kết quả xác minh

- TTYT huyện Long Điền liên hệ với ông Lương Công Nhật Hùng thì
được thông tin: Ông có đến Trung tâm lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/3/2020 (thứ
Sáu) có hỏi một nhân viên y tế tại phòng cấp phát thuốc BHYT về thời gian
khám bệnh vào thứ bảy, chủ nhật và được thông tin là không khám ngày thứ
Bảy, Chủ nhật. Đơn vị cũng đã tìm hiểu sự việc, do nhân viên tại phòng cấp phát
thuốc BHYT tiếp xúc nhiều bệnh nhân trong ngày nên không xác định được có
cung cấp thông tin như bệnh nhân phản ánh không.  

- Điều 1 Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế số 01/HĐKCB-
BHYT ngày 31/12/2019 giữa Giám đốc TTYT huyện Long Điền và Bảo hiểm
xã hội huyện Long Điền quy định: “Thời gian khám chữa bệnh ngoài giờ vào
các ngày nghỉ, ngày lễ tại TTYT huyện Long Điền (bao gồm Trạm Y tế, Phòng
khám khu vực) cho người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) theo phạm vi quyền lợi
được hưởng theo quy định sáng 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều 13 giờ
00 phút đến 16 giờ 30 phút; không khám chữa bệnh thuộc lĩnh vực Đông Y -
Phục hồi chức năng, sản phụ khoa”. 
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- Theo đó thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần (kể cả ngày lễ) đơn vị đều bố trí
bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh ngoại trú tại khoa Khám bệnh hoặc khoa Hồi
sức - Cấp cứu cho người dân. Cụ thể, thứ 7 ngày 21/3/2020, TTYT huyện Long
Điền khám trong ngày là 11 lượt bệnh nhân do bác sĩ Trần Thiên Phúc phụ trách
khám ngoại trú.

 II. Kết luận

- Thứ Bảy, ngày 21/3/2020, TTYT huyện Long Điền có tổ chức khám bệnh
ngoại trú. Như vậy, thông tin phản ánh “Sáng thứ 7 người dân đến thì không
được tiếp nhận nên người dân cũng gặp phải 1 số khó khăn” là không chính
xác.

- Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý của bệnh nhân, TTYT huyện Long Điền ghi
nhận sai sót của nhân viên trong việc thông tin hoạt động của đơn vị đến người
dân chưa chính xác.  Đồng thời,  chấn chỉnh nhân viên tại  phòng phát  thuốc
BHYT cũng như nhân viên toàn bệnh viện phải nắm bắt các thông tin về hoạt
động khám chữa bệnh của TTYT để cung cấp và tạo điều kiện cho người dân
khám bệnh tại đơn vị.  

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

Nơi nhận:
-Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Báo cáo);
- Đường dây nóng Tỉnh (Đăng tải);
- Bộ phận CNTT Sở (//);
- Các PGĐ Sở;
- TTYT huyện Long Điền (th/h);
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

                              GIÁM ĐỐC

                         Phạm Minh An
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