
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
__________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________ 

   

Số:            /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày      tháng 8 năm 2022 

V/v phối hợp tổ chức khám  

sàng lọc bệnh tim bẩm sinh 

 

    Kính gửi:  
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Báo Kon Tum. 

  

Căn cứ Công văn số 1223/BVH ngày 04/8/2022 của Bệnh viện Trung 

ương Huế về việc triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch năm 
2022, để phối hợp thực hiện khám sàng lọc, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị một số 

nội dung, cụ thể: 

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi: 

Bố trí địa điểm, phân công cán bộ phối hợp với Đoàn khám sàng lọc của 
Bệnh viện Trung ương Huế, tiến hành khám sàng lọc cho người dân theo lịch 
khám sàng lọc, cụ thể: 

- Ngày 20/8/2022: Khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- Ngày 21/8/2022: Khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí tại Bệnh viện 
ĐKKV Ngọc Hồi. 

Kết thúc khám sàng lọc, đối với người đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật đề 
nghị các đơn vị phối hợp với Đoàn khám sàng lọc hướng dẫn cụ thể các tiêu 

chuẩn, điều kiện, hồ sơ cần thiết để chuyển phẫu thuật tại Bệnh viện Trung ương 
Huế. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn thông báo đến các Tổ dân 

phố, các Trường mầm non, tiểu học trên địa bàn về nội dung, thời gian, địa điểm 
khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh để cha mẹ, người bảo hộ của trẻ em mắc bệnh 
tim bẩm sinh biết, tham gia khám sàng lọc theo thời gian, địa điểm nêu trên. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thành phố đăng 
tải thông tin trên sóng truyền hình, phát thanh để người dân biết, tham gia. 
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3. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum: 
Thông báo rộng rãi đến người dân qua phương tiện thông tin đại chúng biết, 
đăng ký tham gia khám sàng lọc. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bệnh viện TW Huế; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Sở Lao động - TBXH; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Trần Ái 
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