
 

 

 

 

 

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 12  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0398.549.698 

về quy trình khám bệnh tại Phòng khám đa khoa Việt Tâm  

trên hệ thống Đường dây nóng của Bộ Y tế 

 

Ngày 20/11/2020, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0398.549.698, trên hệ thống Đường dây nóng Bộ Y tế, người phản ánh là ông 

Trần Thanh Tú đăng ký khám bệnh bàn khám đông Y tại Phòng khám đa khoa 

Việt Tâm vào lúc 10 giờ 37 phút ngày 19/11/2020, MSBHYT: 

GD4777709014447 với nội dung như sau:  

Người dân phản ánh sự việc: Anh có khám và điều trị đông y tại Phòng 

khám đa khoa Việt Tâm, địa chỉ: QL51, phường Mỹ Xuân, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh 

Bà  Rịa - Vũng Tàu, tuy nhiên anh không có nhu cầu châm cứu nhưng phòng 

khám bắt anh ký vào giấy xác nhận đăng ký châm cứu. Anh Tú không hài lòng.  

I. Kết quả kiểm tra: 

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm 

tra Phòng khám đa khoa Việt Tâm vào ngày 3/12/2020, kết quả như sau:  

1. Qua kiểm tra thực tế và trích xuất dữ liệu từ phần mềm khám bệnh của 

Khoa Đông y - Phòng khám đa khoa Việt Tâm, ngày 19/11/2020, ghi nhận: 

+ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngày 19/11/2020, chẩn đoán đau lưng, 

sỏi thận, rối loạn giấc ngủ, tổng số chi phí tiền thanh toán là 178.249 đồng (gồm 

tiền khám bệnh và kê đơn thuốc). 

+ Đối chiếu với bảng kê chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân Trần 

Thanh Tú (ông Tú) thanh toán ngày 19/11/2020: Có chữ ký của bà Hà Thị Ngọc 

Quý là người lập bảng và bà Lê Thị Phương Loan là kế toán viện phí, phần ký 

xác nhận chữ ký của bệnh nhân không ký tên mà chỉ điểm chỉ, kèm đơn thuốc 

do bác sĩ Ký Thị Phương ký tên người kê đơn; tổng số chi phí tiền thanh toán là 

178.249 đồng (gồm tiền khám bệnh và kê đơn thuốc, không có chi phí thanh 

toán tiền điện châm). 

2. Tại biên bản làm việc và bản tường trình ngày 10/12/2020 của Phòng 

khám đa khoa Việt Tâm, ghi nhận ông Tú có khám tại Khoa Đông Y, cụ thể như 

sau: 

- Ngày 19/11/2020, bệnh nhân vào khám lúc 10 giờ 37 phút, chẩn đoán: 

Đau lưng, sỏi thận, rối loạn giấc ngủ. Bác sỹ kê đơn thuốc và tư vấn làm thủ 

thuật điện châm 10 lần điều trị đau lưng nhưng bệnh nhân không đồng ý nên 
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khoa Đông Y không tiến hành làm thủ thuật điện châm, số tiền trên bảng kê chi 

phí điều trị ngoại trú là 178.249 đồng, tại bảng kê có điểm chỉ của ông Tú và 

không có phần thanh toán thủ thuật điện châm. Tuy nhiên tại đơn thuốc ông Tú 

cung cấp cho Thanh tra Sở vẫn còn thủ thuật điện châm (10 lần), do bác sĩ 

không điều chỉnh chỉ định thủ thuật điện châm trong đơn thuốc. 

II. Kết luận 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Sở Y tế nhận thấy: 

-  Phòng khám không thực hiện điện châm trên bệnh nhân Tú, chi phí thanh 

toán là 178.249 đồng, không có chi phí thanh toán dịch vụ điện châm. 

- Tuy nhiên, Đơn thuốc của bệnh nhân Tú lại ghi thủ thuật điện châm làm 

bệnh nhân hiểu lầm. Phòng khám đa khoa Việt Tâm đã rút kinh nghiệm trong 

việc tư vấn điều trị cho bệnh nhân. 

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 Phòng khám ĐK tư nhân (th/h); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (//); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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