
 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 10  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0394.688.015 

về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 21/9/2020, Sở Y tế nhận được thông tin góp ý từ số điện thoại 

0394.688.015 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc tại Bệnh viện Bà Rịa, người dân có 

mua thẻ ưu tiên khám chữa bệnh tại bệnh viện bán với giá 70.000 đồng/lần (gọi 

điện hẹn ngày khám bệnh và bác sĩ khám, hẹn trước 7 ngày - 10 ngày); người 

dân có yêu cầu bác sĩ Đào Thị Thanh Hương, phòng khám tổng hợp 3, số thứ tự 

khám là số 4. Hôm nay người dân đến khám thì lại tự thay đổi bác sĩ khám bệnh 

và phòng khám tổng hợp 5 và số thứ tự là 15. Người dân rất bức xúc vì đây là 

lần thứ 2 người dân bị tình trạng này. Người dân báo với cán bộ nhân viên tiếp 

nhận thì nhân viên tỏ thái độ khó chịu. Người dân kính mong cơ quan chức năng 

xem xét và xử lý”. 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bêṇh viêṇ Bà Rịa đã tiến hành xác 

minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0394.688.015 là người bệnh Nguyễn Thế 

Hoà. 

- Bệnh viện Bà Rịa triển khai đăng ký khám bệnh qua Tổng đài 19006888 

(Tổng đài Bưu điện), phí mua thẻ đăng ký và lấy số khám từ xa là 60.000 đồng, 

thẻ có giá trị khi đăng ký khám bệnh, không phải thẻ ưu tiên. 

- Sau khi đăng ký qua Tổng đài, đến ngày khám, người bệnh áp thẻ trực 

tiếp trên Ki-ốt nhận dạng thẻ đặt tại sảnh khoa Khám bệnh để lấy số thứ tự của 

bàn khám, giảm thời gian chờ gọi số vào đăng ký. 

- Vào mỗi thứ 7 hàng tuần, Bệnh viện Bà Rịa thông báo lịch công tác tuần 

của bác sĩ đến Tổng đài để Tổng đài lên lịch đăng ký khám bệnh cho người dân. 

- Trường hợp người bệnh Nguyễn Thế Hòa đã ngẫu nhiên trùng hợp hai lần 

Bs Đào Thị Thanh Hương bận công tác, nghỉ phép đột xuất nên đều bị chuyển 

phòng khám và số thứ tự khám (lần thứ nhất Tổng đài Bưu điện báo cho người 

bệnh và người bệnh tiếp nhận được thông tin, nhưng lần thứ hai người bệnh 

không nghe máy), cụ thể như sau: 
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+ Ngày 17/8/2020, Bs Đào Thị Thanh Hương nghỉ phép nên Tổng đài đã 

đổi số người bệnh Nguyễn Thế Hoà sang bàn khám Bs Mai Thu Phương (vào 

lúc 09 giờ 53 phút, ngày 14/8/2020 Tổng đài có gọi điện thoại báo cho người 

bệnh); 

+ Ngày 21/9/2020, BS Đào Thị Thanh Hương đi công tác nên Tổng đài đã 

đổi số người bệnh Nguyễn Thế Hòa sang bàn khám Bs Mai Thu Phương (vào 

lúc 08 giờ 41 phút, ngày 18/9/2020 Tổng đài có gọi điện thoại báo cho người 

bệnh nhưng người bệnh không nghe máy). 

- Qua tìm hiểu nhân viên tại bộ phận tiếp nhận khi trả lời cho người bệnh 

chưa giải thích rõ ràng, cặn kẽ nên gây hiểu nhầm là có thái độ khó chịu. 

II. Kết luận 

- Bệnh viện phát hành thẻ đăng ký và lấy số khám từ xa với giá 60.000 

đồng, thẻ có giá trị khi đăng ký khám bệnh, không phải thẻ ưu tiên. Do đó, nội 

dung phản ánh “bệnh viện cung cấp thẻ ưu tiên khám chữa bệnh với giá 

70.000đ/lần” là chưa đúng; 

- Nội dung phản ánh tình trạng người bệnh hai lần bị thay đổi phòng khám 

và số thứ tự khám là đúng; 

- Qua nội dung phản ánh của người dân, Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo 

Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Trưởng khoa Khám bệnh và Điều dưỡng 

trưởng khoa: 

+ Nhắc nhở nhân viên tiếp nhận bệnh phải giải thích rõ ràng, cụ thể, trường 

hợp đặc biệt phải báo cáo lãnh đạo khoa xem xét, giải quyết; 

+ Liên hệ Tổng đài và đề nghị Tổng đài rút kinh nghiệm, khi gọi điện cho 

người bệnh không được phải nhắn tin để người bệnh biết nội dung đăng ký 

khám đã được thay đổi; 

+ Rà soát và cải tiến quy trình đăng ký khám qua Tổng đài; 

+ Bệnh viện xin rút kinh nghiệm trường hợp này và sẽ chấn chỉnh trong 

thời gian sắp tới. 

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

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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