
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng  9   năm 2019 

 
 

THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0942470226 

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 

 

Ngày 28/8/2019, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ SĐT  

0942470226  trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân phản ánh sự việc: Sáng nay người dân đi 

khám bệnh tại Trung Tâm Y Tế huyện Xuyện Mộc, nhưng khi đến lấy thuốc thì 

nhân viên phát thuốc đã về sớm (11h20p) người dân đã nhờ Bác sỹ liên hệ với 

nhân viên phát thuốc nhưng họ lại nghe máy. Trong khi đó nhà người dân ở xa 

không có điều kiện đi lại, người dân rất bức xúc mong cơ quan chức năng bên 

ĐDN  xem xét và xử lý” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Trung tâm Y tế huyện Xuyện Mộc 

ghi nhận phản ánh và giải trình như sau:  

Qua xác minh của đơn vị ngày 27/8/2019 Ds Phạm Thị Bích Thủy và 

DSTH Lại Thị Ngọc Hồng phụ trách tại kho cấp phát thuốc BHYT, làm việc từ 

07 giờ sáng tới 11 giờ 30 phút mới đóng cửa ra về, trước khi đóng cửa DS Thủy 

có kiểm tra và không còn bệnh nhân nào ngồi chờ trước quầy phát thuốc. 

Khi tra cứu trên phần mềm khám chữa bệnh, bệnh nhân tên Trần Thị Huế 

(có số điện thoại trùng với số điện thoại phản ánh trên đường dây nóng) đến 

khám bệnh và phần mềm KCB ghi nhận bác sĩ kết thúc giờ khám lúc 11g25p, 

sau đó in đơn thuốc và bảng kê chi phí khám bệnh, hướng dẫn người bệnh đi 

thanh toán và nhận thuốc. Theo quy trình KCB BHYT, bệnh nhân phải cầm 

bảng kê tới phòng trả thẻ ký xác nhận vào bảng kê, đóng mộc “đã trả thẻ” vào 

toa thuốc và nhận lại thẻ BHYT, rồi mới tới phòng cấp phát thuốc BHYT nhận 

thuốc. Do vậy, có thể người bệnh đến nơi cấp phát trễ thời điểm nêu trên và 

phản ánh phòng cấp phát thuốc về lúc 11g20p là chưa chính xác. 

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; 

- TTYT huyện Xuyên Mộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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