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    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 0889331172
về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày 07/02/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại
0889.331.172 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội
dung phản ánh như sau: 

“Người dân gọi đến ĐDN phản ánh về việc bệnh viện Bà Rịa bố trí ca kíp
trực tại Khoa tim mạch vào sáng 07/02/2020 không hợp lý dẫn đến việc chậm
trễ trong quá trình thăm khám bệnh:

Cụ thể, người dân có người nhà đăng ký khám tim và được phát số thứ tự
là 69 trong hơn 1 giờ đồng hồ số thứ tự chỉ dừng ở số 59 chứ không tiếp nhận
thêm bệnh nhân; Qua tìm hiểu người dân được biết bác sỹ có lệnh triệu tập nên
hiện tạm vắng mặt tại phòng khám. Người dân vì lo lắng cho sức khỏe người
nhà (lớn tuổi, đau tim) nên bức xúc gọi đến ĐDN, kính mong Ban lãnh đạo xem
xét bố trí cán bộ ý bác sĩ hợp lý tránh gây tổn hại về sức khỏe cho bệnh nhân.”.

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

1.Nội dung “Hơn 1 giờ đồng hồ số thứ tự chỉ dừng ở số 59 chứ không tiếp
nhận thêm bệnh nhân”:

Người phản ánh (Số điện thoại 0889.331.172) là cháu của người bệnh có số
thứ tự 69.

Qua kiểm tra phần mềm buổi sáng ngày 07/02/2020 của Phòng khám Tim
mạch 3, ghi nhận:

- Bệnh nhân số 69 tên là Mai Hùng, đăng ký khám bệnh lúc 06 giờ 31 phút
và được khám bệnh lúc 10 giờ 36 phút. 

- Bệnh nhân số 59 khám lúc 08 giờ 58 phút; 
- Lúc 09 giờ 06 phút tiếp tục khám cho bệnh nhân số 21, 41, 58 (trước khi

Bs đi hội chẩn); 
- Bệnh nhân số 38 khám bệnh lúc  09 giờ 30 phút (khám lại sau khi hội

chẩn);
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Trong thời gian Bác sĩ xem xét các xét nghiệm, cận lâm sàng khác và khám
lại cho các bệnh nhân trước đó, cho nên, màng hình không hiển thị số bệnh nhân
đang khám, vẫn giữ số 59.

Như vậy, tổng thời gian bác sĩ ngưng tiếp nhận bệnh là 24 phút.
2.Nội dung “Qua tìm hiểu người dân được biết bác sỹ có lệnh triệu tập nên

hiện tạm vắng mặt tại phòng khám”
- Ngày 07/02/2020, bác sĩ (Bs) Nguyễn Vĩnh Trung được phân công khám

bệnh tại phòng khám Tim mạch 3. Do khoa Nội Tim mạch có bệnh nhân nặng
cần phải hội chẩn nên Bs Trung được mời đến hội chẩn vào lúc 09 giờ 06 phút
đến 09 giờ 30 phút (Tổng thời gian tạm vắng mặt là 24 phút).

II.Kết luận
-  Bác sĩ ngưng tiếp nhận bệnh tại phòng khám Tim mạch 3 là 24 phút. Như

vậy, thông tin phản ánh “hơn 01 giờ đồng hồ số thứ tự chỉ dừng ở số 59 chứ
không tiếp nhận thêm bệnh nhân” là không đúng.

- Thông tin phản ánh “bác sỹ có lệnh triệu tập nên hiện tạm vắng mặt tại
phòng khám” là đúng và việc tạm vắng mặt là khách quan, do nhu cầu hội chẩn
bệnh nhân nặng của đơn vị.

Qua nội dung phản ánh của người dân,  Bệnh viện xin rút  kinh nghiệm
trường hợp này và trong thời gian sắp tới sẽ sắp xếp, bố trí bác sĩ thay thế phù
hợp để không làm gián đoạn thời gian khám của người bệnh.

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 (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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