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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ tin nhắn số điện thoại +841678041004 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

 

Ngày 21/3/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ tin nhắn số 

điện thoại +841678041004 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu với nội dung phản ánh như sau: “Ngày 23/3/2018 tôi đi khám tại bệnh viện 

Bà Rịa và muốn tiểu phẫu bác sĩ hẹn tôi đến ngày 30.5.2018 tức là đến 70 ngày 

sau đến làm thủ tục. Cho tôi hỏi thời hạn hẹn người dân như thế đúng hay sai. 

Tôi xin cám ơn” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác 

minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Người bệnh Nguyễn Xuân Thêm đến khám tại Bệnh viện Bà Rịa với chẩn 

đoán: Bướu lành khác của mô liên kết và mô mềm. Sau khi được khám và giải 

thích tình trạng bệnh bác sĩ đã hẹn người bệnh vào ngày 30 tháng 5 năm 2018 

đến làm thủ tục nhập viện để phẫu thuật chương trình.  

Hiện tại nhân sự bác sĩ tại khoa Ngoại Chỉnh hình là 8 bác sĩ, mỗi ngày sẽ 

có 1-2 bác sĩ thực hiện từ 6-7 ca mổ chương trình. Do đó, lịch mổ chương trình 

tại khoa Ngoại Chỉnh hình đang quá tải và đã sắp xếp người bệnh theo thứ tự 

trước sau nên trường hợp bác sĩ hẹn người bệnh Nguyễn Xuân Thêm là đúng 

theo quy định. 

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

đã chỉ đạo bác sĩ Trưởng khoa Khám bệnh và Điều dưỡng trưởng khoa: 

- Nhắc nhở các bác sĩ và điều dưỡng lúc khám bệnh nên giải thích cặn kẽ 

cho người bệnh hiểu rõ về quy trình, thủ tục khi nhập viện. 

- Bệnh viện đang triển khai mổ dịch vụ, trong thời gian sắp tới sẽ đáp ứng 

được nhu cầu cho những bệnh thuộc khoa Chấn thương chỉnh hình. 

Sở Y tế đề nghị, nhằm giảm áp lực cho bệnh viện Bà Rịa và tạo thuận lợi 

cho bệnh nhân, cần đánh giá tình trạng bệnh nhân đến khám ở khoa Ngoại Chấn 

thương chỉnh hình (không phải bướu do Ung thư), nếu đơn vị tuyến huyện thực 

hiện được kỷ thuật này (theo phân tuyến), có thể giới thiệu bệnh nhân đến khám 

và xin mổ tại TTYT, vẫn được xem là đúng tuyến. 
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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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