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Số: 289 /LĐTBXH

Sa Đéc, ngày 29 tháng 6 năm 2020

V/v tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho
trẻ em bệnh mắt - năm 2020

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Trung tâm Văn hóa – TT và Truyền thanh Thành phố.
Thực hiện Công văn số 44/QBT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Qũy Bảo
trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bệnh
mắt năm 2020.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đề nghị Trung tâm Văn
hóa – TT và Truyền thanh Thành phố; UBND các xã, phường chỉ đạo Trạm truyền
thanh của xã thông qua mạng lưới cộng tác viên Bảo vệ trẻ em thông báo rộng rãi
trong cộng đồng về đối tượng và thời gian, địa điểm khám sàng lọc như sau:
- Đối tượng: trẻ em dưới 16 tuổi gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh
về mắt như đục thủy tinh thể, lé, glocom, sụp mí, sẹo giác mạc, tật khúc xạ nặng
(cận, viễn, loạn thị).
- Thời gian: bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 11 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2020 (thứ 6).
- Địa điểm tập trung khám sàng lọc: tại Phòng khám Mắt - Bệnh viện Đa
khoa Đồng Tháp. Lưu ý: gia đình đưa các em tập trung tại phòng khám Mắt (lầu
1) không cần đăng ký tại quầy đăng ký khám bệnh (nếu cần tìm hiểu thông tin đề
nghị liên hệ qua số điện thoại 02773.853545 - 0989227773).
Sau khi khám sàng lọc những trẻ em có chỉ định phẫu thuật sẽ được Quỹ
Bảo trợ trẻ em tỉnh tổng hợp danh sách, xin kinh phí tài trợ và tổ chức đưa đi phẫu
thuật miễn phí tại Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8/2020, thời gian
cụ thể sẽ có văn bản thông báo sau.
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố thông báo đến các
đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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