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KẾ HOẠCH
Tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về mắt,
môi - hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh và phục hồi chức năng
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022
Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2022.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Sở Lao động -Thương binh
và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về
mắt, môi - hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh và phục hồi chức năng trên địa bàn
tỉnh năm 2022 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG KHÁM PHÂN LOẠI

1. Trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch
- Trẻ bị sứt môi trên 6 tháng tuổi có cân nặng trên 8 kg.
- Trẻ bị hở hàm ếch từ 18 tháng tuổi trở lên có cân nặng trên 10 kg.
2. Trẻ em bị khuyết tật về mắt: Là trẻ em dưới 16 tuổi bị lác, sụp mi,
đục thuỷ tinh thể, Glocom, sẹo giác mạc.
3. Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh: Là trẻ em dưới 16 tuổi bị bệnh tim
bẩm sinh.
4. Phục hồi chức năng: Khám và tư vấn cho trẻ em bị khiếm khuyết các
dạng vận động, nghe - nói, nhận thức, di chứng não, bại não, tai biến mạch máu
não, di chứng bại liệt, chậm phát triển vận động sau sinh thiếu tháng, ngạt,
vàng da sau sinh kéo dài.
5. Trẻ em bị khuyết tật vận động: Khám mới, tư vấn bệnh nhân là trẻ
em khuyết tật về vận động gồm các dạng bệnh:
- Dị tật bẩm sinh: Dính ngón, thừa ngón, khuyết xương; bàn tay - chân
khoèo; trật khớp háng, xương bánh chè, khớp vai, khớp khuỷu tay; xơ hóa cơ.
- Các di chứng chấn thương: Di chứng còi xương, chân chữ O, X, K; Gù
vẹo cột sống, teo cơ, cứng khớp; ngắn chi, khớp giả, viêm xương, sẹo bỏng…
- Phẫu thuật sửa mỏm cụt do viêm, xấu; dụng cụ trợ giúp chân tay giả, áo
chỉnh hình, máng nẹp chỉnh hình.
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KHÁM PHÂN LOẠI

1. Thời gian: 06 ngày, từ ngày 22/5 đến hết ngày 27/5/2022
2. Địa điểm và dự kiến thời gian khám tại các huyện, thành phố:
a) Huyện Lâm Bình: Chủ Nhật, ngày 22/5/2022. Từ 9 giờ 00 phút đến
16 giờ 00 phút tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình
b) Huyện Na Hang: Thứ 2, ngày 23/5/2022
- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, tại Bệnh viện Đa khoa
khu vực Yên Hoa.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Tại Trung tâm Y tế
huyện Na Hang.
c) Huyện Chiêm Hoá: Thứ 3, ngày 24/5/2022. Từ 7 giờ30 phút đến 16
giờ 00 phút tại Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá.
d) Huyện Hàm Yên: Thứ 4, ngày 25/5/2022. Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ
00 phút, tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên.
đ) Huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang: Thứ 5, ngày 26/5/2022.
Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương
Sen.
e) Huyện Sơn Dương: Thứ 6, ngày 27/5/2022
- Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực
Kim Xuyên.
- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút tại Trung tâm Y tế
huyện Sơn Dương.
*Lưu ý:
- Gia đình có trẻ khuyết tật được lựa chọn địa điểm đưa con em mình đến
khám sàng lọc thuận lợi, không nhất thiết phải đi khám đúng tuyến. Khi đưa trẻ
đến khám lọc yêu cầu có đầy đủ khẩu trang để phòng tránh dịch Covid - 19.
- Những trẻ em bị khuyết tật về các dạng bệnh trên được các cơ sở y tế
phát hiện sau thời điểm đoàn đi khám lọc vẫn có thể được bổ sung qua số điện
thoại: 0207 3820 265 hoặc 0868 280 356.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh: Chủ
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố chuẩn bị phương tiện, kinh phí phục vụ cho Đoàn khám
phân loại cho trẻ em bị khuyết tật tại các huyện, thành phố.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
- Lập danh sách đối tượng trẻ em bị khuyết tật gồm các trẻ: Sứt môi - hở
hàm ếch, vận động, mắt, tim bẩm sinh, trẻ cần phục hồi chức năng.
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- Thông báo tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn về thời gian, địa điểm
khám phân loại tại các huyện, thành phố theo lịch do Trung tâm Công tác xã hội
và Quỹ Bảo trợ trẻ em thông báo, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn thông báo tới các gia đình bố trí đưa trẻ em đi khám được đầy đủ.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại mỗi điểm khám (địa điểm khám, 05
bàn khám, 02 cán bộ phục vụ ) đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19
theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật về
mắt, môi - hàm ếch, vận động, tim bẩm sinh và phục hồi chức năng trên địa bàn
tỉnh năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc
vượt thẩm quyền báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng
Xã hội) để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Y tế; Giáo dục
và Đào tạo (phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố;
- Đ/c PGĐ Sở phụ trách;
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;
- Trung tâm CTXH và Qũy BTTE;
- Lưu: VT-XH.
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