UBND TỈNH KON TUM
SỞ LAO ĐỘNG -TB&XH
Số: 183 /SLĐTBXH-BVCSTE
V/v: Phối hợp tổ chức khám sàng
lọc, chỉ định phẫu thuật cho trẻ em bị
bệnh tim bẩm sinh năm 2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 21 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Lao động -TB&XH các huyện, thành phố.
Căn cứ Công văn 303/VP-KGVX, ngày 12 tháng 02 năm 2020, về việc
thống nhất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện
Hoàn Mỹ Đà Nẵng thực hiện Chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ
em trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Căn cứ văn bản số 042/CV-BVHMDN, ngày 20/01/2020 của Bệnh viện
Hoàn Mỹ Đà Nẵng về việc hỗ trợ chuyên môn để tổ chức khám, chỉ định phẫu
thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum (Quỹ Bảo trợ trẻ em
tỉnh) đề nghị UBND các huyện, thành phố; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở
Thông tin và Truyền thông; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; chỉ đạo các
phòng, ban chuyên môn thông báo rộng rãi chương trình tổ chức khám sàng lọc
và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh, đồng
thời phối hợp để triển khai một số nội dung cụ thể;
I. Đối tượng hưởng lợi:
1. Đối tượng: Tất cả trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh (từ dưới
16 tuổi trở xuống).
2. Quyền lợi được hưởng: Được khám sàng lọc miễn phí và có cơ hội sớm
phát hiện bệnh để phẫu thuật miễn phí.
II. Thời gian, địa điểm khám lọc: (Có phụ lục kèm theo)
III. Phương thức tổ chức, nhiệm vụ của mỗi bên:
1. Đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Quỹ Bảo trợ trẻ em
tỉnh):
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố,
Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thông báo rộng rãi chương trình khám và
phẫu thuật miễn phí trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện
tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
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- Hướng dẫn bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật lập hồ sơ, thủ tục chuyển
viện, kêu gọi các Nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật kịp thời; phối hợp với
Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng triệu tập bệnh nhân tham gia phẫu thuật phù hợp
với từng bệnh nhân, cũng như trong công tác phối hợp các Nhà tài trợ hỗ trợ
kinh phí cho trẻ bị bệnh tim đã được khám sàng lọc và phẫu thuật.
- Cử 02 cán bộ tham gia phối hợp trong quá trình tổ chức khám lọc tại
tuyến tỉnh, huyện; chịu trách nhiệm kinh phí cho cán bộ được cử tham gia khám
theo chế độ qui định hiện hành.
2. Đối với các Sở, ban, ngành:
2.1 Đề nghị Sở Y tế phối hợp:
- Có Văn bản chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện,
thành phố, Bệnh viện khu vực huyện Ngọc Hồi phối hợp hỗ trợ trong quá trình
khám sàng lọc phản hồi thông tin chỉ đạo về Sở Lao động - TB&XH.
- Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện/thành phố, Bệnh viện Đa khoa tỉnh,
Bệnh viện khu vực Ngọc Hồi, bố trí địa điểm, 02 phòng (01 phòng khám, 01
phòng siêu âm) giường, bàn ghế, ánh sáng phục vụ công tác khám sàng lọc; làm
thủ tục chuyển tuyến cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật; bố trí cán bộ
tham gia hỗ trợ khám lọc tại đơn vị.
- Trường hợp Sở Y tế cử cán bộ tham gia đoàn khám sàng lọc đề nghị giải
quyết hỗ trợ chế độ cho bác sỹ, cán bộ của đơn vị tham gia khám lọc từ nguồn
kinh phí của đơn vị theo quy định.
2.2 Đề nghị Sở giáo dục và Đào tạo phối hợp:
- Có văn bản chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố,
thông báo triển khai tới Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện, thành
phố; thông báo thời gian, địa điểm của chương trình khám lọc tim bẩm sinh
miễn phí cho các em trên địa bàn huyện; Phản hồi thông tin chỉ đạo về phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hoặc Sở Lao động TB&XH.
2.3. Đề nghị Sở thông tin và truyền thông phối hợp:
Chỉ đạo cho các phòng Văn hoá - thông tin các huyện, thành phố thông qua
các phương tiện thông tin, thông báo cho các cơ quan đơn vị, các xã, phường, thị
trấn biết chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em
miễn phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2.4. Đề nghị Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp:
Thường xuyên đưa tin chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ
em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh năm 2020, thông báo rộng rãi thời
gian và địa điểm để mọi người dân được biết, đăng ký, tham gia khám lọc.
3. Đối với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng:
- Khám lọc miễn phí cho đối tượng bị bệnh tim bẩm sinh của tỉnh Kon
Tum.
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- Cử bác sĩ chuyên môn về khám chuyên sâu cho bệnh nhân tỉnh Kon Tum;
lo kinh phí đi lại ăn ở cho đoàn bác sỹ và cán bộ của Bệnh viện trong suốt thời
gian thực hiện khám sàng lọc tại tỉnh Kon Tum.
- Chuẩn bị trang thiết bị và vật tư tiêu hao có liên quan phục vụ cho công
tác khám sàng lọc. Phối hợp hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ; xếp lịch phẫu thuật;
phối hợp vận động các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho các em được
khám và chỉ định phẫu thuật.
4. Đối với UBND các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Quỹ BTTE) các
huyện, thành phố làm đầu mối chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo;
Trung tâm Y tế huyện, phòng Văn hóa - Thông tin, UBND cấp xã, phường, thị
trấn và các đơn vị liên quan, tham mưu UBND huyện, thành phố có văn bản
thông báo phối hợp triển khai thực hiện chương trình khám sàng lọc tim bẩm
sinh cho trẻ em.
- Thông qua hệ thống Ban bảo vệ trẻ em các xã, phường, thị trấn, cộng tác
viên các thôn, làng và y tế thôn, làng để mọi gia đình được biết.
- Thông qua mạng lưới các trường học ở các xã, thôn, làng để các thầy cô
giáo và các em học sinh biết, vận động cộng đồng, gia đình đăng ký danh sách;
tránh tình trạng còn nhiều đối tượng chưa biết đến thời gian thực hiện chương
trình nên còn sót đối tượng như các năm trước.
- Bố trí địa điểm tổ chức khám, cử cán bộ tham gia phối hợp trong quá
trình tổ chức khám lọc tại tuyến huyện theo kế hoạch.
Trên đây là nội dung phối hợp khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em
tỉnh Kon Tum năm 2020. Thực hiện quyền của trẻ em để các em bị bệnh tim
bẩm sinh được phẫu thuật có sức khỏe để học tập và hưởng các quyền lợi như
các trẻ em khác.
Sở Lao động -Thương binh và xã hội rất mong nhận được sự quan tâm chỉ
đạo và phối hợp thực hiện kịp thời của các cấp, ngành và các địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- P.BVCSTE&BĐG;
- VP Sở, P.KH-TC;
- Lưu VT(M20)
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Nguyễn Ngọc Ánh
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