
 

 

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       năm 2018 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0 948635657 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

Ngày 04/01/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0948635657 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân phản ánh sự việc: Ngày 4/1/2018 ông dẫn 

người nhà đi khám mắt ở bệnh viện Bà Rịa , tại phóng khám mắt 2 (bác sĩ thủy). 

Sau khi khám xong ông được bác sĩ giới thiệu về nhà bác sĩ để cắt kính đeo và 

được tư vấn là mua chỗ bác sĩ tốt hơn ở ngoài. Ông thấy bức xúc về việc này 

nếu như ông không mua kính chỗ bác sĩ thì liệu lần sau tái khám có tốt không? 

hay bắt buộc ông phải mua? Mong cơ quan chức năng xem xét và giải quyết 

giúp ông sự việc này (theo ông được biết thì mua chỗ bác sĩ giá cao gấp 3 lần so 

với ở ngoài). Người dân yêu cầu cơ quan chức năng khi xử lý không tiết lộ số 

điện thoại của người dân khi phản ánh sự việc. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Bệnh viện Bà 

Rịa đã tiến hành xác minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Hiện tại bàn khám mắt của Bệnh viện Bà Rịa tổ chức khám các bệnh về 

mắt, đo thị lực, đo kính nhưng chưa tổ chức dịch vụ bán kính thuốc cho những 

trường hợp cần phải đeo kính cắt kính. Do đó, bác sĩ phải hướng dẫn người bệnh 

đến tiệm kính để mua. 

Bác sĩ Thúy đã tư vấn người bệnh ra phòng khám mua kính thuốc là chưa 

khách quan, làm người bệnh không hài lòng, cũng như có sự hiểu lầm khi tái 

khám. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện Bà Rịa 

có ý kiến như sau: 

- Đề nghị Bác sĩ Trưởng khoa Khám bệnh kiểm điểm, phê bình nghiêm 

khắc bác sĩ Thúy trước tập thể khoa. 

- Đề nghị Ban thi đua khen thưởng của bệnh viện hạ phúc lợi bác sĩ Thúy 

xuống loại C đồng thời bác sĩ Thúy phải nghiêm túc rút kinh nghiệm nếu còn vi 

phạm sẽ có hình thức xử lý khác. 

- Trong thời gian sắp tới bệnh viện sẽ tổ chức dịch vụ cung cấp quầy kính 

thuốc nhằm tạo thuận lợi, phục vụ cho nhu cầu của người bệnh, thân nhân người 

bệnh. 

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

Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                                 
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo); 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- Bệnh viện Bà Rịa; 

- Lưu: VT, VP. 
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