
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v hưởng ứng tuần lễ glôcôm 

thế giới năm 2023 

  

An Giang, ngày       tháng 3 năm 2023 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

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

 

Glôcôm là nguyên nhân thứ hai (sau bệnh đục thể thủy tinh) gây mù lòa 

cho hầu hết các khu vực trên thế giới. Ước tính hiện nay có hơn 80 triệu người 

mắc bệnh glôcôm (tăng nhãn áp) trên thế giới, khoảng 50% người mắc bệnh 

không biết rằng họ mắc bệnh và con số này có thể cao hơn ở các nước đang phát 

triển. Đa số những người mù đang sống tại các nước đang phát triển, đặc biệt là 

người dân sinh sống tại nông thôn và miền núi, thiếu các  dịch vụ chăm sóc mắt. 

Điều này là do trong giai đoạn đầu, bệnh glôcôm không có triệu chứng. Nếu 

không được điều trị, bệnh glôcôm có thể tiến triển thành mù lòa. 

Thực hiện Công văn số 122/BVMTW-CĐT ngày 06/3/2023 của Bệnh 

viện Mắt TW hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2023; Để hưởng ứng tuần 

glôcôm thế giới năm nay từ ngày 12 - 18/3/2023 với mục đích nhằm động viên 

toàn xã hội nâng cao nhận thức về tăng nhãn áp và kêu gọi mọi người tham gia 

vào các hoạt động chăm sóc mắt, phòng chống mù lòa; Sở Y tế đề nghị các đơn 

vị triển khai và báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng tuần glôcôm thế giới. 

Giao Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang là đơn vị tổ 

chức triển khai và tổng hợp báo cáo việc thực hiện trong tỉnh về Phòng Chỉ đạo 

tuyến – Bệnh viện Mắt TW, số 85 Bà Triệu, Hà Nội trước ngày 30/3/2023, hoặc 

gửi bằng email theo địa chỉ: chidaotuyen.vnio@gmail.com. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BV Mắt-TMH-RHM (để triển khai); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 
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