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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 ảnh từ số điện thoại 0973.583.768 

về chuyên môn tại Bênh viện Bà Rịa 
trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 17/3/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0973.583.768 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu với nội
dung như sau: 

“Người dân phản ánh: Sáng nay (ngày 17/3/2020) người dân có khám
bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa (khoa ngoại tổng quát). Sau khi được bác sỹ chẩn
đoán người dân mắc bệnh Trĩ, nhưng khi kê đơn thuốc thì bác sỹ lại yêu cầu
người dân mua thuốc bên ngoài, với lý do hiện nay bệnh viện không có thuốc
(hết thuốc). Người dân rất bức xúc về việc này, tại sao? một bệnh viện lớn như
vậy mà lại không có thuốc để bán cho các bệnh nhân khi đến khám. Mong cơ
quan chức năng bên ĐDN xem xét lại sự việc này”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:

I. Kết quả xác minh:

- Người phản ánh (Số điện thoại:  0973.583.768) là người bệnh Nguyễn
Thành Nhân. 

-  Qua kiểm tra phần mềm khám bệnh sáng ngày 17/3/2020 người bệnh
Nguyễn Thành Nhân đăng ký khám tại phòng khám Ngoại tổng hợp 6, lúc 08
giờ 38 phút với chẩn đoán Trĩ nội có biến chứng. 

- Theo kết quả trúng thầu của Sở Y tế, Bệnh viện Bà Rịa được mua thuốc
Dilodin DHG 500mg (Diosmin 450mg + Hesperidin 50mg) do công ty Cổ phần
Dược phẩm Vũ Duy cung ứng để điều trị các triệu chứng và dấu hiệu suy tĩnh
mạch - mạch bạch huyết vô căn mạn tính ở chi dưới; điều trị các triệu chứng của
cơn trĩ cấp và bệnh trĩ mạn tính. Ngày 07/02/2020 bệnh viện gửi đơn hàng dự trù
60.000 viên Dilodin DHG 500mg và ngày 04/3/2020 bệnh viện gửi đơn hàng
100.000 viên Dilodin DHG 500mg, tuy nhiên cho đến nay công ty vẫn chưa giao
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được  thuốc  cho  bệnh  viện.  Vì  vậy,  Bệnh  viện  phải  gọi  hàng  sang  công  ty
Khương Duy để có thuốc cung cấp cho bệnh nhân. 

Do đó, tại thời điểm người bệnh Nguyễn Thành Nhân khám bệnh, bác sĩ
không tìm thấy các loại thuốc điều trị trĩ trên hệ thống phần mềm của bệnh viện
nên kê đơn cho người bệnh mua thuốc bên ngoài. Đến 15 giờ ngày 17/3/2020,
công ty Khương Duy đã giao thuốc  Diosmin 450mg + Hesperidin 50mg cho
bệnh viện và bệnh viện đã có thuốc cho người bệnh. 

II. Kết luận:

Nội dung người bệnh phản ánh: “Bác sỹ yêu cầu người dân mua thuốc bên
ngoài với lý do hiện nay bệnh viện không có thuốc (hết thuốc)” là đúng. 

Bệnh viện tiếp thu phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo
Trưởng khoa Dược thực hiện nội dung sau:

- Thường xuyên theo dõi và đôn đốc công ty giao thuốc kịp thời.

- Làm việc với công ty Vũ Duy về việc không cung ứng thuốc. 

Bệnh viện xin nhận khuyết điểm và sẽ chấn chỉnh trong thời gian sắp tới.

Sở Y tế xin 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 (đăng tải);
- Các PGĐ Sở;
- BV. Bà Rịa;
- Phòng NV, Ttra (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

                               GIÁM ĐỐC

                           Phạm Minh An
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