UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 1337 /SLĐTBXH-BTXH&TE

Sơn La, ngày 09 tháng 7 năm 2022

V/v khám sàng lọc cho đối tượng
khuyết tật cơ quan vận động năm 2022.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh
Sơn La thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022. Kế hoạch số
64/KH-SLĐTBXH ngày 12/5/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2022; Công văn số
40/BVCHPHCNHN ngày 12/4/2022 của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi
chức năng Hà Nội về việc khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho các đối
tượng khuyết tật năm 2022.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện chỉnh
hình và phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho các
đối tượng khuyết tật cơ quan vận động tỉnh Sơn La năm 2022 như sau:
1. Đối tượng
Bệnh nhân dưới 50 tuổi mắc các bệnh về cơ, xương, khớp, thần kinh,
các dị tật bẩm sịnh, di chứng chấn thương, sẹo bỏng, bại não, bại liệt,…
(theo danh mục các loại bệnh kèm theo).
2. Thời gian, địa điểm.
Dự kiến từ ngày 18/7/2022 đến 23/7/2022, tại Bệnh viện Đa khoa các
huyện, thành phố (theo phụ lục gửi kèm)
3. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 5189/QĐ-SLĐTBXH ngày
28/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc giao dự toán
thu, chi ngân sách năm 2022.
Chương trình có hỗ trợ trẻ em tiền đi lại, ăn cho trẻ em khuyết tật đến khám
sàng lọc (có tên theo danh sách các huyện, thành phố đăng ký) cụ thể :
- Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em ngày khám sàng lọc: 150.000 đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ tiền đi lại cho trẻ em đến khám sàng lọc (Tính từ 15km trở lên).
4. Tổ chức thực hiện

Để chuẩn bị tốt cho đợt khám phân loại cho đối tượng khuyết tật vận động
năm 2022, Sở Lao động -TBXH đề nghị Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố
phối hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:
a) Sở Y tế
Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa các huyện phối hợp
với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện việc khám sàng lọc,
bố trí 02 bác sỹ tham gia khám sàng lọc; bố trí địa điểm, các trang thiết bị phục
vụ cho khám sàng lọc tại huyện.
b) UBND các huyện, Thành phố
- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn
vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn:
+ Thông báo mời bệnh nhân có tên trong danh sách đến khám đầy đủ, khi
đi mang theo thẻ BHYT hoặc giấy khai sinh, thẻ CCCD (theo danh sách gửi
kèm), theo thời gian và địa điểm khám nêu trên.
+ Tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng trẻ em khuyết tật chưa
có tên trong danh sách trên địa bàn đến khám, tiếp tục rà soát tổng hợp danh
sách trẻ em đăng ký khám sàng lọc khuyết tật gửi Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội trước ngày 14/7/2022.
+ Cử 01 cán bộ đầu mối phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện thực hiện
chương trình tại địa phương; Thường xuyên thông tin với Sở Lao động -TBXH
tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị khám phân loại cho trẻ em tại địa phương.
- Phối hợp chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tuyến huyện chuẩn bị địa điểm
khám, bố trí cơ sở vật chất, phòng khám và mời 02 bác sỹ tham gia cùng đoàn
theo lịch khám sàng lọc đã thống nhất.
c) Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội
- Bố trí cán bộ, y bác sỹ, dụng cụ, phương tiện cho việc khám sàng lọc cho
các đối tượng.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện
chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội và UBND các huyện, thành phố
quan tâm phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện./.
(Mọi thông tin liên hệ đ/c Trần Xuân Hội 09122.332.367 hoặc Lê Thị Hương
Thảo, ĐT: 0332.579.777)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Bệnh viện đa khoa các huyện;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, KH-TC, BTXH&TE (Thảo 05b).

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Phương

DANH MỤC CÁC LOẠI BỆNH TẬT PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÀ
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, LÀM DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
1. Các dị tật, khuyết tật bẩm sinh cơ quan vận động: Tật dính ngón tay,
bàn chân, bàn tay; bàn chân khoèo, chân chữ O, chữ X; khuyết xương bẩm sinh;
bàn chân, bàn tay nhiều ngón; bàn chân, bàn tay phì đại, lệch trục; ngón tay,
ngón chân vẹo, lệch vẹo cổ …;
2. Các bệnh do di chứng gẫy xương: Can xương lệch, khớp giả, cứng
khớp; co rút, xơ dính gân, cơ làm hạn chế vận động; di chứng liệt thần kinh cánh
tay;
3. Di chứng bỏng: Sẹo bỏng xấu, sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo gây dính hạn chế
vận động; sẹo các vùng đầu, mặt, bàn chân, bàn tay và toàn thân;
4. Các bệnh lý mắc phải: Xơ hóa cơ Delta, cơ tứ đầu đùi; viêm dính khớp
gối, khớp cổ chân; vẹo khuỷu tay do gãy xương ở trẻ em;
5. Di chứng các bệnh bại não, bại liệt ảnh hưởng chức năng vận động:
Bàn chân rủ, vẹo ngoài, vẹo trong, tay chống gối; bàn chân bẹt, bàn chân gót,
bàn chân thuổng, bàn chân lõm…;
6. Các bệnh lý về cơ xương, khớp: Thoái hóa khớp, u xương, co rút gân
cơ, tổn thương dây chằng khớp gối, khớp háng; gù vẹo cột sống, thoái hóa đốt
sống…;
7. Các bệnh u máu, u sắc tố da, u thần kinh, u mỡ phì đại...;
8. Tư vấn đo khám làm chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình cho bệnh nhân
theo yêu cầu: Chân trên gối, chân dưới gối, chân giả công nghệ cao, máng, nẹp,
áp chỉnh hình và các phương tiện phụ trợ khác…/.

LỊCH TỔ CHỨC KHÁM SÀNG LỌC KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG
CHO TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2022

TT

Thời gian

Địa điểm

1

Từ 8h00 ngày
18/7/2022

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đối tượng của huyện
Sơn La
Mường La, Thành phố và
Mai Sơn

2

Từ 8h00 ngày
19/7/2022

Bệnh viện đa khoa
huyện Sông Mã

Đối tượng của huyện Sông
Mã và Sốp Cộp

3

Từ 8h00 ngày
20/7/2022

Bệnh viện đa khoa
huyện Thuận Châu

Đối tượng của huyện Quỳnh
Nhai và Thuận Châu

4

Từ 8h00 ngày
22/7/2022

Bệnh viện đa khoa
huyện Phù Yên

Đối tượng của huyện Phù
Yên và Bắc Yên

5

Từ 8h00 ngày
23/7/2022

Bệnh viện đa khoa
huyện Mộc Châu

Đối tượng của huyện Mộc
Châu, Vân Hồ và Yên Châu

Ghi chú

Mọi thông tin liên hệ đ/c Trần Xuân Hội 09122.332.367 hoặc Lê Thị Hương Thảo,
ĐT: 0332.579.777

