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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0785169190 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 22/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0785169190 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Tin nhắn (19/08/2019 09:29:13): Phòng khám nhi tại 

Bệnh viện Bà Rịa, các bác sĩ khám làm việc chậm trễ, bệnh nhân thì đông, mà 

khám nửa tiếng chưa xong 1 bé, mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo 

về trường hợp này”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Bà Rịa 

tìm hiểu và giải trình như sau: 

 Bác sĩ tại Phòng khám Nhi làm việc đúng giờ theo quy định, tuy nhiên 

ngày 19/8/2019 là ngày khám bệnh đầu tuần, lượt bệnh đăng ký khám tại Khoa 

Khám bệnh đông nên hệ thống công nghệ thông tin bị quá tải. Do đó phần mềm 

chạy chậm hơn bình thường, một ca bệnh sau khi bác sĩ cho nhập thuốc phần 

mềm lưu lại lâu đồng thời tại Phòng khám Nhi đang sử dụng máy in một mặt 

gây mất thời gian khi nhân viên thao tác. 

 Vấn đề bác sĩ thăm khám chậm: Tùy theo tình trạng bệnh của từng bệnh 

nhi mà bác sĩ sẽ thăm khám, hướng dẫn và tư vấn cho phù hợp nên thời gian 

khám cho mỗi bệnh không giống nhau. 

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

khoa Khám bệnh và Trưởng phòng Công nghệ thông tin: 

- Cung cấp máy in hai mặt cho Phòng khám Nhi để giảm thao tác thừa khi 

in phiếu chỉ định, phiếu thanh toán cho người bệnh. 

- Triển khai bổ sung thêm sever để phần mềm khám chữa bệnh chạy nhanh 

hơn, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. 

- Bệnh viện xin rút kinh nghiệm và sẽ chấn chỉnh vấn đề này trong thời 

gian sắp tới. 

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

Nơi nhận:                                                             GIÁM ĐỐC 

- TTr.Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh;                                     
- Đăng trên ĐDN BRVT; 

- Cổng Thông tin điện tử SYT; 

- BVBR; 

- Lưu: VT, NV. 

ADMIN
Typewriter
27


		2019-08-27T04:40:34+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2019-08-27T04:56:05+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




