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THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0704682302 về chất lượng phục vụ
tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Ngày  03/01/2020,  Sở  Y  tế  nhận  được  thông  tin  phản  ánh  từ  SĐT:

0704682302 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội

dung phản ánh như sau: “Người dân gọi đến đường dây nóng trình bày sự việc:

Người dân có đến Khu khám dịch vụ của Bệnh việc Bà Rịa để đăng ký khám

chữa bệnh. Tuy chấp nhận bỏ ra mức viện phí cao (hơn khu khám thường) để

được khám dịch vụ nhưng chất lượng lại không được như mong muốn. Lượng

bệnh nhân bệnh viện tiếp nhận tại khu khám dịch vụ rất đông nhưng chỉ bố trí

01 bác sĩ (tên Thiện) kèm 01 y tá hỗ trợ khiến cho việc thăm khám trở nên quá

tải, bệnh nhân đăng ký khám dịch vụ nhưng xếp hàng tràn lan không khác gì

khu khám thường. Nay gọi đến đường dây nóng, người dân góp ý kính mong

Ban lãnh đạo xem xét bố trí nhân sự hợp lý, chuyên môn cao để phục vụ bệnh

nhân đúng với chất lượng mà bệnh nhân/người dân đúng ra phải nhận được khi

đăng ký khám tại các Khu Dịch Vụ”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành xác
minh tìm hiểu sự việc và giải trình như sau: 

Bệnh viện Bà Rịa triển khai khám dịch vụ các bàn khám chuyên khoa như
sau:

- 01 bàn khám Nội.

- 01 bàn khám Nhi.

- 01 Bàn khám Tai mũi họng.

Thời gian khám: 

- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, 

- Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

Hàng ngày Khoa Khám bệnh bố trí 01 bác sĩ khám bàn khám Nội dịch vụ
2 và phân công bác sĩ Lê Ngọc Huệ (Phụ trách bàn khám sức khỏe cán bộ) tăng
cường khi đông người bệnh đến khám.



Ngày 03/01/2020 số lượng người bệnh đến khám tăng  (112 bệnh), điều
dưỡng đã báo bác sĩ Lê Ngọc Huệ tăng cường hỗ trợ và giải quyết hết số người
bệnh đăng ký khám buổi sáng.

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

- Khoa Khám bệnh truyền thông cho người bệnh về một số bệnh có thể
khám buổi chiều và hẹn tái khám một số bệnh vào khám buổi chiều.

- Tăng cường thêm bàn khám cho khoa Khám bệnh từ 9 giờ sáng hàng
ngày: 

+ Bác sỹ Giám đốc: 01 bàn 

+ Khoa Cấp cứu: 01 bàn 

+ Khoa Thần kinh: 01 bàn

+ Nội Tim mạch lão học: 01-02 bàn

+ Khoa HSTC-CĐ: 01 bàn

+ Khoa Truyền nhiễm: Tăng từ 02 lên 03 bàn khám viêm gan/ tuần.

Thực hiện bàn khám dịch vụ tại các khoa: Nội Tim mạch lão học, Nội
tổng hợp, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tổng
hợp, Nhi, Ngoại thần kinh, Ung bướu. 

Qua sự việc trên,  Bệnh viện sẽ cố gắng hơn nữa để phục vụ nhân dân

được tốt hơn.

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

Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (B/cáo);                                    
- Đăng trên ĐDN BRVT (T/báo);
- Cổng Thông tin điện tử SYT;
- Bệnh viện Bà Rịa;
- Lưu: VT, NV.

       GIÁM ĐỐC

    Phạm Minh An
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