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THÔNG BÁO  

Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 01298224488 

trên hệ thống đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT 
 

 

Ngày 03/4/2018, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

01298224488 trên hệ thống đường dây nóng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với nội 

dung phản ánh như sau: “Người dân gọi lên phản ánh về tình trạng khám bệnh 

tại Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu. Tại phòng khám Khoa Nội Thần kinh, 1 tuần 

chỉ có 2 ngày khám bệnh, nhưng chiều lại không khám. Trong khi bệnh nhân rất 

đông, ngồi chờ từ 1g, 2g sáng nhưng đến 8g -9g sáng, bác sĩ mới đến làm việc. 

Người dân mong cơ quan chức năng xem xét lại cách thức làm việc tại Bệnh 

viện Lê Lợi, đề nghị tăng thêm thời gian khám bệnh và thay đổi cách làm việc 

hiện nay tại phòng khám Khoa Nội Thần kinh” 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Lê Lợi đã tiến hành xác 

minh sự việc, kết quả giải trình như sau: 

Hiện nay Bệnh viện có 02 Bác sĩ khám chuyên khoa Nội thần kinh là:  

- Bs Trần Thiện Trường, Trưởng Khoa Phòng khám. 

- Bs Đoàn Đức Tiến, Phó Khoa Phòng khám. 

Dựa trên số lượt khám về nội thần kinh, Bệnh viện bố trí mổi tuần khám 

2 buổi vào sáng thứ 3 và thứ 5 là vừa đủ, ổn định, không quá tải. Lịch khám 

nội thần kinh cũng như lịch khám của các bàn khám khác là bắt đầu khám lúc 

7h00, được công khai rõ ràng tại các vị trí chờ lấy số khám bệnh, khu vực tiếp 

nhận và trước cửa các phòng khám.  

Ngoài 2 buổi khám nêu trên, nếu người bệnh có nhu cầu khám nội thần 

kinh, Bệnh viện vẫn sắp xếp người bệnh vào khám ở bàn khám nội có bác sĩ nội 

thần kinh. Bệnh viện chưa bao giờ từ chối khám cho bệnh nhân. 

Vào lúc 07:21’:10’’ ngày 03/4/2018, người dân gọi điện phản ánh. Phòng 

khám Nội thần kinh hôm đó do Bs. Trần Thiện Trường phụ trách, có thông báo 

khám bệnh lúc 8h00,  sau khi Bs Trần Thiện Trường giao ban Bệnh viện về và 

đã bắt đầu khám cho bệnh nhân Hồ Văn Phước vào lúc 7h56 phút, tức khám 

đúng giờ (mã số người bệnh là 09068747, địa chỉ: 108/18a Đồ Chiểu, Phường 

3, TP. Vũng Tàu).  
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Bệnh viện đã khắc phục giờ bắt đầu khám bệnh nội thần kinh trong 

tuần là lúc 7h00, Bác sĩ Phó khoa sẽ thay Bs Trường giao ban bệnh viện. Nếu 

bàn khám nội thần kinh dư thời gian do người bệnh ít, Bác sĩ sẽ hổ trợ cho các 

bàn khám nội khác. 

Việc người dân ngồi chờ từ 01, 02 giờ sáng là do không biết lịch khám 

bệnh hoặc trên thực tế có nhiều người biết nhưng vẫn cứ đến sớm. Bệnh viện đã 

công khai qui trình khám bệnh, lịch khám chuyên khoa tại khu vực người bệnh 

chờ lấy số khám bệnh. Theo đó thời gian bắt đầu phát số đăng ký khám bệnh 

ngoại trú lúc 6h15’, bắt đầu khám bệnh là 7:00, áp dụng cho tất cả các bàn 

khám. 

Về việc người dân đề nghị tăng thêm thời gian khám chuyên khoa Nội 

thần kinh tại Bệnh viện là chưa cần thiết, vì nhu cầu khám nội thần kinh chưa 

nhiều như nội dung phản ánh. 01 tuần khám 02 buổi nội thần kinh là vừa đủ, 

chưa bao giờ để người bệnh về muộn trong buổi sáng. 

Qua sự việc đã xảy ra nêu trên cán bộ phụ trách đường dây nóng đã liên 

hệ với người phản ánh có số điện thoại 01298.224488 để xác minh nội dung 

phản ánh, đồng thời đã giải thích cho người dân hiểu và người dân không có ý 

kiến gì thêm. 

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 Lê Lợi; 

- Lưu: VT, VP. 
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