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Số:            /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng  8  năm 2019 
 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0798709224 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

Ngày 16/7/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT: 

0798709224 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Sáng nay (16/07/2018) người dân phản ánh sự việc tại 

Trung tâm Y tế Châu Đức (Huyện Châu Đức - BRVT). Người dân đi khám sức 

khỏe tại Trung tâm Y tế Châu Đức. Người dân lấy số thứ tự và ngồi chờ từ 7h30 

phút đến gần 9h00 rồi và vẫn chưa được gọi tên vào lấy máu xét nghiệm, trong 

khi đó có rất nhiều người không lấy số thứ tự mà được ưu tiên làm xét nghiệm 

trước, nay người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem xét giải quyết 

sự việc này”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế 

huyện Châu Đức tìm hiểu và giải trình như sau: 

 Trung tâm Y tế đã tiến hành xác minh sự việc theo phản ánh của khách 

hàng Nguyễn Quang Khải. Các nội dung phản ánh của khách hàng là đúng. Đại 

diện phòng Xét Nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh giải thích: Vào lúc 7h45 phút có 

tiếp nhận số khám sức khỏe của khách hàng Nguyễn Quang Khải, vào tại thời 

điểm đó phòng xét nghiệm đông bệnh nhân nên nhân viên phòng xét nghiệm có 

hướng dẫn cho khách hàng Nguyễn Quang Khải đi khám tại các khoa, phòng 

khác trước (Khám Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt,…) rồi quay lại lấy máu 

xét nghiệm lúc 9h00 cùng ngày.  

Theo quy trình ở phòng xét nghiệm , lấy mẫu cho bệnh nhân theo thứ tự ưu 

tiên cho bệnh nhân nặng, cấp cứu, bệnh thường và khám sức khỏe sau. Trong 

thời gian này bệnh xét nghiệm Sốt xuất huyết khá đông nên thời gian chờ có lâu 

hơn. 

Trung tâm Y tế đã gọi điện thoại giải thích cho người dân được rõ, người 

dân hài lòng. Qua sự việc như trên, Trung tâm Y tế xin rút kinh nghiệm và sẽ cố 

gắng cải thiện quy trình lấy mẫu xét nghiệm để rút ngắn thời gian chờ của bệnh 

nhân 

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; 

- TTYTCĐ; 

- Lưu: VT, NV. 
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