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Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 03   năm 2020

THÔNG BÁO
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0908040035

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

Ngày 21/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0908.040.035 trên hệ thống Đường dây nóng của Tỉnh với nội dung phản ánh
như sau: 

“- Hôm nay người dân lên Bệnh viện Bà Rịa đăng kí chụp MRI, mà chưa
hết giờ nhân viên y tế hẹn người dân chiều nay lên chụp;

- Người dân thường xuyên chụp MRI ở đây nên rất thắc mắc mỗi lần chụp
xong đều hẹn 1 tuần sau mới có kết quả. Người dân ở Bình Giã, huyện Châu
Đức mà lần nào cũng đều giống như hôm nay; 

- Người dân mong cơ quan chức năng có thể giải đáp thắc mắc cho người
dân được rõ hai vấn đề: Một là, trong buổi sáng chụp MRI chụp đến mấy giờ,
tiếp nhận được bao nhiêu lượt chụp; Thứ hai, là sao chờ kết quả lại phải đến 1
tuần mới có”.

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 0908040035) là người bệnh Đinh Hồng
Phương, sinh năm 1980. Vào khoảng 09 giờ 40 phút ngày 21/02/2020 khoa
Chẩn đoán hình ảnh có tiếp nhận người bệnh Đinh Hồng Phương với chẩn đoán:
Theo dõi thoát vị đĩa đệm Cột sống thắt lưng. Người bệnh có chỉ định chụp cộng
hưởng từ (MRI) Cột sống thắt lưng; ngay thời điểm đó phòng chụp MRI còn 04
người bệnh đang chờ đến lượt chụp nên nhân viên đã chủ động hướng dẫn bệnh
nhân Phương quay trở lại chụp lúc 13 giờ 30 phút. Trường hợp chụp MRI cột
sống thắt lưng của người bệnh Đinh Hồng Phương mất khoảng 20-30 phút. Qua
kiểm tra hệ thống phần mềm khám bệnh, người bệnh cuối cùng thực hiện chụp
MRI là lúc 11 giờ 02 phút.

- Hiện tại phòng chụp MRI Bệnh viện Bà Rịa hoạt động từ thứ hai đến thứ
sáu hàng tuần, thời gian tiếp nhận bệnh:

+ Sáng từ 07 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút;

+ Chiều từ 13 giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút;
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Do Khoa Chẩn đoán hình ảnh thiếu nhân lực bác sĩ nên kết quả chụp MRI
được khoa bố trí trả vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

- Người  bệnh  Đinh  Hồng  Phương chụp  MRI  lúc  13  giờ  32  phút  ngày
21/02/2020 (thứ sáu) và được hẹn trả kết quả vào ngày thứ tư (25/02/2020).

II. Kết luận

- Nội dung người bệnh thắc mắc “trong buổi sáng chụp MRI chụp đến mấy
giờ, tiếp nhận được bao nhiêu lượt chụp?”: Trong buổi sáng phòng chụp MRI
tiếp nhận người bệnh từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút. Số lượng tiếp nhận người
bệnh tùy thuộc vào chỉ định của bác sĩ các chuyên khoa, trung bình mỗi trường
hợp mất từ 20 phút đến 60 phút/ca bệnh. Do đó, tại thời điểm người bệnh Đinh
Hồng Phương đến phòng chụp MRI chưa hết giờ làm việc nhưng số lượng người
bệnh chờ chụp MRI đã đủ trong buổi sáng và để bệnh nhân không phải chờ đợi
nên nhân viên chủ động hẹn với người bệnh vào đầu giờ chiều là phù hợp. 

- Vấn đề người bệnh thắc mắc kết quả chụp MRI một tuần mới có: Người
bệnh  chụp  MRI  ngày  21/02/2020  (thứ  sáu)  và  được  hẹn  trả  kết  quả  ngày
25/02/2020 (thứ tư). Như vậy kết quả chụp MRI của người bệnh được hẹn trả
sau 5 ngày chụp chứ không phải một tuần. Khi bệnh viện liên lạc với người bệnh
để tìm hiểu thêm thông tin thì người bệnh cho biết đã nhận được kết quả MRI
vào sáng ngày 24/02/2020. Do đó, thông tin người bệnh phản ánh kết quả chụp
MRI một tuần mới có là không đúng. Tuy nhiên, do bệnh viện chưa bố trí công
việc hợp lý cho các bác sĩ nên việc đọc và trả kết quả MRI chỉ thực hiện vào 02
ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người bệnh, Giám đốc bệnh viện
đã chỉ đạo Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Kỹ thuật viên trưởng khoa:

+  Tất cả kết quả MRI phải được đọc và trả ngay trong ngày cho người
bệnh;

+  Nhân viên tiếp nhận cần tăng cường giải thích cho người bệnh về thời
gian thực hiện chỉ định MRI;

Qua nội dung phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa  xin nhận khuyết điểm trường
hợp này và sẽ chấn chỉnh trong thời gian sắp tới.

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;
- BV Bà Rịa;
- Phòng NV, Ttra Sở (th/h);
- Lưu: VT, Ttra. 

                            GIÁM ĐỐC

                         

                        Phạm Minh An
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