UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHỔ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 167. /UBND-LĐTBXH

Phổ Yên, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em
bị khuyết tật hệ vận động năm 2022.

Kính gửi:
- Phòng Lao động TB&XH;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông;
- UBND các xã, phường;

Thực hiện văn bản số 1068/SLĐTBXH-BTXH-TE&BĐG ngày 05/5/2022
của Sở Lao động TB&XH tỉnh Thái Nguyên về việc khám sàng lọc miễn phí cho
trẻ em bị khuyết tật hệ vận động năm 2022.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị
khuyết tật trên địa bàn thành phố Phổ Yên, UBND thành phố Phổ Yên yêu cầu
phòng Lao động - TB&XH, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và truyền thông và
UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền khám sàng lọc
miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật hệ vận động năm 2022 do Sở Lao động –
TB&XH phố hợp với Hội thiện nguyện SAP-VN (Mỹ) và Bệnh viện chỉnh hình
và Phục hồi chức năng (CHPHCN) Thái Nguyên tổ chức. Nội dung cụ thể như
sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
1.Khám, kiểm tra lại đối với trẻ em đã được phẫu thuật và cấp dụng
cụ chỉnh hình trong năm 2021
- Những trẻ em đã được phẫu thuật trong chương trình tại Bệnh viện
CHPHCN Thái Nguyên được khám lại miễn phí. Nhà tài trợ chương trình hỗ trợ
tiền xe đến khám lại là 200.000đ/trẻ (Có danh sách trẻ kèm theo).
- Những trẻ em được cấp dụng cụ chỉnh hình tại Bệnh viện Chỉnh hình và
phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên được khám lại miễn phí, không được cấp
dụng cụ chỉnh hình lần 2 và không được hỗ trợ tiền xe.
2. Khám miễn phí cho trẻ em, người lớn bị các dạng bệnh sau:
a) Các tổn thương về da:
- Sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo co kéo, dính… do bỏng, do xúc vật cắn, do chấn
thương ảnh hưởng đến vận động và thẩm mỹ.
- Các dị tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ, các đám u sắc tố, vết chàm, bớt, dị tật da.
b) Dị tật bẩm sinh:
- Dính ngón, thừa ngón, thiếu ngón, khuyết xương, bàn tay khoèo, bàn
chân khoèo.
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- Trật khớp háng, trật xương bánh chè, trật khớp vai, trật khớp khuỷu tay…
- Xơ hóa cơ ức đòn chũm (vẹo cổ), xơ hóa cơ Delta, cơ thẳng đùi.
c) Bệnh mắc phải và các di chứng chấn thương:
- Di chứng còi xương, chân chữ O, X, K.
- Gù, vẹo cột sống.
- Teo cơ, cứng khớp: vai, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay, khớp hông, khớp gối,
khớp cổ chân, liệt thần kinh quay, liệt thần kinh trụ.
- Ngắn chi, can lệch, khớp giả, viêm xương.
- U phần mềm, u xương, u bao hoạt dịch (lành tính)…
- Di chứng não, bại não, tai biến mạch máu não, di chứng bại liệt.
- Phẫu thuật sửa mỏm do viêm, xấu.
- Hỗ trợ dụng cụ trợ giúp: chân tay giả, áo chỉnh hình, máng nẹp chỉnh hình…
- Những bệnh nhân cần phục hồi chức năng như: liệt, đau lưng, đau do
thoái hóa, thoát vị đĩa đệm.
* Lưu ý:
- Bệnh nhân đến khám mang theo thẻ Bảo hiểm Y tế.
- Chương trình không khám lại cho trẻ đã được khám phân loại những
đợt trước mà không có chỉ định phẫu thuật do không có khả năng hồi phục.
- Nhà tài trợ khám miễn phí cho các đối tượng dưới 50 tuổi mắc các
dạng tật trên nhưng không hỗ trợ phẫu thuật.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Ngày 14/5/2022
+ Buổi sáng: Từ 8h00’ đến 11h00’.
+ Buổi chiều:Từ 13h30’ đến 16h00’.
2. Địa điểm: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên
(Số 333, đường Quang Trung, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND các xã, phường
- Tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh
của xã, phường và các xóm, tổ dân phố việc khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị
khuyết tật hệ vận động năm 2022,
- Giao Trạm Y tế thông tin, dán thông báo tại Trạm để mọi người dân địa
phương được biết về chương trình.
- Chỉ đạo cán bộ Lao động TBXH rà soát, điều tra, thu thập thông tin các
đối tượng có nhu cầu khám tại địa phương, phối hợp với cộng tác viên làm công
tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tổng hợp danh sách trẻ em, người lớn có nhu cầu
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khám gửi về Phòng Lao động - TBXH của thành phố trước ngày 12/5/2022;
thông tin kịp thời cho đối tượng đến khám theo thời gian, địa điểm trên.
- Phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người nhà đưa trẻ em đi khám tại Bệnh
viện CHPHCN Thái Nguyên.
2. Phòng Lao động - TB&XH:
- Tổng hợp danh sách các đối tượng của toàn thành phố gửi về Sở Lao
động TBXH trước ngày 13/5/2022;
- Hỗ trợ kinh phí đi lại cho trẻ em đến khám (từ nguồn Quỹ BTTE cấp
thành phố);
- Hỗ trợ kinh phí đi lại cho trẻ em đi khám từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em
của thành phố. Mức hỗ trợ là 100.000 đồng/01 trẻ. (Khi trẻ em đi khám về đến tại
phòng Lao động TB&XH thành phố Phổ Yên để nhận kinh phí)
3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin truyền thông thành phố:
Tuyên truyền trên sóng của Đài truyền thanh - TH của thành phố và các
phương tiện thông tin đại chúng về chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ
em bị khuyết tật hệ vận động năm 2022 với những nội dung về đối tượng được
khám và thời gian, địa điểm khám....
Thông tin về chương trình khám sáng lọc miễn phí đề nghị liên hệ với
Bệnh viện CHPHCN Thái Nguyên (điện thoại: 0208. 3848 306) hoặc Phòng Lao
động TB&XH thành phố (điện thoại: 0976.815.368) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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