UBND HUYỆN IA H’DRAI

PHÒNG LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 17 /PLĐTBXH
Về việc triển khai chương trình phẫu
thuật dị tật vùng hàm mặt
tháng 01 năm 2021.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ia H’Drai, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã Ia Tơi, Ia Dom, Ia Đal.
Thực hiện Công văn số 23/SLĐTBXH-BVCSTE&BĐG ngày 06/01/2021 của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc triển khai chương trình phẫu thuật
dị tật vùng hàm mặt tháng 01 năm 2021.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã rà
soát, tổng hợp danh sách bệnh nhân tham gia chương trình phẫu thuật dị tật vùng
hàm mặt tháng 01/2021, cụ thể như sau:
I. Đối tượng:
- Trẻ em sứt môi từ 6 tháng tuổi và nặng 8 kg trở lên, hở vòm miệng từ 15
tháng tuổi và nặng 10 kg trở lên.
- Trẻ em bị di chứng dị tật khe hở môi, hàm ếch các độ tuổi (sẹo môi, thông
vòm miệng, dị tật mũi).
- Trẻ em thừa ngón tay chân.
Lưu ý: Bệnh nhân khi đi khám không mắc các bệnh bẩm sinh như bệnh tim,
hen suyễn, sốt cao hoặc các bệnh nội khoa khác.
II. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Khám 8h00 – 11h00, ngày 22/01/2021 (phẫu thuật từ ngày
23/01-26/01/2021)
- Địa điểm: Bệnh viện sản nhi Quãng Ngãi. Số 184 Đại lộHùng Vương, Trần
Phú, thành phố Quãng Ngãi.
- Liên hệ, giải quyết công việc trong quá trình khám, phẫu thuật tại bệnh viện
với cán bộ điều phối viên của chương trình: Đ/c Trần Hương Trang–
0352.338.512.
III. Kinh phí hỗ trợ tính trên 1 ca được nhận phẫu thuật:
1. Tổ chức Operation Smile Việt Nam (viết tắt là OSV) thanh toán trực tiếp
cho bệnh nhân những khoản sau:
- Tiền ăn: đối với các bệnh nhân lưu lại viện: 350.000đồng/bệnh nhân.
- Tiền đi lại: từ Kon Tum đến thành phố Quãng Ngãi (ngược lại): 800.000
đồng/bệnh nhân.
- Nhà tài trợ sẽ hỗ trợ thêm 100.000 đồng chi phí đi lại với những bệnh nhân
có khoảng cách từ nhà đến trung tâm hành chính của tỉnh/Thành phố trên 40km và
200.000đ đối với những bệnh nhân ở xa trung tâm trên 80km.
2. Kinh phí phẫu thuật: Tổ chức OSV chuyển trực tiếp cho Bệnh viện.

2
IV. Trách nhiệm của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội:
- Tổng hợp, lập danh sách trích ngang bệnh nhân đúng tiêu chí, gửi danh sách
bệnh nhân về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng BVCSTE&BĐG),
đồng gửi file mềm qua thư công vụ:mytth.sld@kontum.gov.vn trước ngày
17/01/2021để tổng hợp và theo dõi. (Mẫu danh sách theo phụ lục đính kèm).
- Kết thúc mỗi đợt phẫu thuật, huyện theo dõi, chuyển danh sách bệnh nhân
được phẫu thuật và bị trả về có dấu xác nhận của Tổ chức OSV hoặc bệnh viện về
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng BVCSTE&BĐG).
V. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã:
- Rà soát đối tượng, lập danh sách trích ngang bệnh nhân đúng tiêu chí, gửi
danh sách bệnh nhân về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng gửi file
mềm qua Gmail :ldtbxhiahdrai2019@gmail.com trước ngày 15/01/2021 để tổng
hợp và theo dõi. (Mẫu danh sách theo phụ lục đính kèm).
- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức chương trình để gia đình bệnh nhân
tự túc phương tiện đi lại. Nhắc nhở, đôn đốc gia đình bệnh nhân lấy Giấy giới thiệu
tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và sắp xếp thời gian tham gia khám
đúng thời gian quy định.
VI. Trách nhiệm của gia đình bệnh nhân:
- Tự túc phương tiện đi lại từ nhà đến thành phố Quãng Ngãi và ngược lại.
- Đăng ký tham gia phẫu thuật qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
huyện tại nơi cư trú.
- Liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện lấy Giấy Giới
thiệu.
- Gia đình mang theo thẻ BHYT của bệnh nhân.
- Có 01 người thân đưa bệnh nhân đi phẫu thuật để quản lý, chăm sóc và làm
các thủ tục phẫu thuật tại Bệnh viện; tự quản lý đồ dùng cá nhân trong thời gian
tham gia phẫu thuật tại Bệnh viện.
- Có trách nhiệm báo cáo kết quả tham gia phẫu thuật và điều trị của trẻ với
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện ngay sau khi ra viện.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các xã
phối hợp triển khai kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (b/c)
- Lưu: VT, PLĐTBXH.
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