
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1604 /SYT-NVY 

V/v tuyển chọn bệnh nhi chương 

trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ 

em dị tật bẩm sinh 

An Giang, ngày 13 tháng 06  năm 2019 

 

Kính gửi:  

 - Bệnh viện Công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

Sở Y tế nhận được Thông báosố 146/TB-BVTĐHYDCT ngày 31/05/2019 của Bệnh 

việnTrường Đại học Y dược Cần Thơvề việc tuyển chọn bệnh nhi chương trình phẫu thuật 

miễn phí cho trẻ em dị tật bẩm sinh, Sở Y tế thông tinđến các đơn vị một số nội dungnhư sau: 

1. Đối tượng phẫu thuật: Trẻ em, từ 06 tháng đến 15 tuổi. 

2. Thời gian: 

- Khám tuyển chọn: Các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 (13g-17g), dự kiến từ ngày 02-

13/07/2019. 

- Khám tiền phẫu: Ngày 06/10/2019 và dự kiến phẫu thuật trong 01 tuần (từ 07-

12/10/2019), dành cho các trẻ em được chọn vào chương trình phẫu thuật. 

3. Địa điểm: 

 Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ 

 (Số 179 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 

4. Các loại phẫu thuật sẽ thực hiện: 

- Phẫu thuật tổng quát và niệu khoa: Cho các trường hợp thoát vị bẹn, thoát vị rốn lỗ 

tiểu thấp, tinh hoàn lạc chỗ, tràn dịch màng tinh hoàn, vùi dương vật… 

- Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (cho các trẻ chưa từng phẫu thuật): Hở môi, hở hàm ếch. 

- Phẫu thuật tạo hình bàn tay: Dị tật bẩm sinh, di chứng chấn thương và bệnh lý bàn tay. 

 Sở Y tế đề nghị  các đơn vị thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khám và 

phẫu thuậtxin liên hệ TsBs. Nguyễn Thành Tấn, Trưởng phòng KHTH – NCKH - ĐT, ĐT: 

0989.017503 hoặc 02923.899444 (Phòng KHTH – NCKH – ĐT)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.                                                                                                  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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