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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0383405433 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 05/9/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0383405433 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội dung như 

sau: “Người dân phản ánh, hiện nay tại Bệnh viện Bà Rịa lúc trước có rất nhiều ghế 

sắt để người bệnh và người chăm bệnh ngồi chờ đợi. Nhưng nay không còn nữa thay 

vào đó là hàng loạt ghế bố được bày ra, Bệnh viện cho người nhà thuê để nằm nghỉ. 

Nay người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết sự việc 

này”. 

Sở Y tế có ý kiến trả lời như sau:  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tìm hiểu và giải 

trình như sau: 

Bệnh viện thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ không y tế đã được UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, trong đó có dịch vụ cho thuê ghế bố cho thân nhân 

người bệnh nghỉ ngơi khi có nhu cầu. Dịch vụ này Bệnh viện triển khai tại tất cả các 

khoa lâm sàng điều trị nội trú. Bệnh viện không bắt buộc thân nhân phải thuê ghế bố 

mà chỉ tư vấn thân nhân người bệnh nên sử dụng ghế bố để tránh tình trạng thân nhân 

trải chiếu nằm dưới sàn nhà gây mất vệ sinh và mỹ quan hoặc nằm chung giường với 

người bệnh.  

Khoa Nhi hiện tại có hai hành lang mỗi hành lang có 3 dãy ghế dành cho thân 

nhân bệnh nhi. Tình trạng bệnh Khoa Nhi đang trong mùa dịch Sốt xuất huyết nên 

đông, có hôm tới 200 bệnh nhi, đặc thù của bệnh nhi là 1 trẻ bệnh có nhiều người thân 

đi nuôi bệnh như ba, mẹ và thêm người phụ giữ trẻ do đó nhu cầu người nhà thuê thêm 

ghế bố cho thân nhân nuôi bệnh nghỉ ngơi rất lớn, có thời điểm khoa Nhi không đủ số 

lượng ghế để đáp ứng.  

Qua phản ánh của người dân, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa đã chỉ đạo Trưởng 

khoa Nhi và Điều dưỡng trưởng khoa: 

- Nhắc nhở nhân viên khi tiếp nhận bệnh nhập viện cần tư vấn, hướng dẫn cặn 

kẽ cho thân nhân bệnh nhi về dịch vụ sử dụng ghế bố tại Bệnh viện. 

- Tăng cường thông tin cho thân nhân bệnh nhi trong các buổi họp hội đồng 

người bệnh về mục đích sử dụng ghế bố để thân nhân người bệnh hiểu, cùng hợp tác 

với Bệnh viện. 

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; 
- Ban Lãnh đạo SYT; 
- Bệnh viện Bà Rịa; 
- Lưu: VT, NV. 
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