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THÔNG BÁO 

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0941871764 về quy trình chuyên môn
tại TTYT thị xã Phú Mỹ trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh.

Ngày  13/01/2020,  Sở  Y  tế  nhận  được  thông  tin  phản  ánh  từ  SĐT:

0941871764 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội

dung phản ánh như sau:  “Người dân phản ánh sự việc: Đã hai lần người dân

khám bệnh (Tai mũi họng) tại Trung Tâm Y Tế Tân Thành, thị xã Phú Mỹ nhưng

phòng tiếp nhận thông tin bệnh nhân lại chuyển người dân qua phòng khám nội.

Cụ thể là chiều nay (ngày 13/01/2019) người dân lại được chuyển đến khám ở

phòng khám Nhi không đúng chuyên môn và bệnh tật của người dân cần khám,

hơn nữa chờ mãi tới hơn 16h chiều mà không thấy bác sỹ nào đến khám. Quá

bức xúc về việc này, nay người dân gọi lên ĐDN mong cơ quan chức năng xem

xét và xử lý giúp”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, TTYT thị xã Phú Mỹ đã tiến hành
xác minh tìm hiểu sự việc và giải trình như sau: 

Hiện tại, do thiếu nhân lực bác sĩ nên TTYT Phú Mỹ chưa bố trí triển khai
được các phòng khám theo chuyên khoa, các bác sĩ ở phòng khám có thể khám
01 hoặc 02 chuyên khoa theo phạm vị hoạt động chuyên môn của từng bác sĩ
(bác sĩ phòng số 04 khám Nội và Mắt, bác sĩ phòng số 06 khám Nhi và Tai Mũi
Họng,...). Chiều ngày 13/01/2020, phòng số 06 do bác sĩ Nguyễn Quang Trung
có phạm vi hoạt động chuyên môn là khám chuyên khoa Nội, Tai Mũi Họng, Y
học gia đình phụ trách khám. Người dân đến khám Tai Mũi Họng được phòng
tiếp nhận chuyển vào phòng số 06 khám là hoàn toàn đúng chuyên môn. Tuy
nhiên, trên phần mềm khám chữa bệnh tại  đơn vị  mặc định phòng số 06 là
phòng khám chuyên khoa Nhi nên gây hiểu nhầm cho người dân. Đơn vị sẽ rút
kinh nghiệm, liên hệ bên phần mềm khám chữa bệnh để điều chỉnh lại tên các
phòng khám để tránh người dân hiểu lầm. 

Chiều ngày 13/01/2020, đơn vị có 02 bác sĩ (phụ trách P.KHNV và TK.
Khám bệnh) đi họp ở Sở Y tế nên có 02 phòng khám đóng cửa, các phòng khám
còn lại vẫn khám bệnh bình thường theo đúng quy định từ 13 giờ 30 nên phản
ánh của người dân về việc đến 16 giờ không thấy bác sĩ nào đến khám là chưa
chính xác.



Qua sự việc trên, TTYT thị xã Phú Mỹ sẽ cố gắng khắc phục các hạn chế

trên 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;
- TTYT thị xã Phú Mỹ;
- Lưu: VT, NV.

          GIÁM ĐỐC

     Phạm Minh An
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