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SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA 

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM 

 

                  Số:         /QBT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

    Khánh Hòa, ngày       tháng 12 năm 2019 

V/v chƣơng trình khám sàng lọc tim  

bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại Khánh Hòa. 

 

Kính gửi: Phòng Lao động-Thƣơng binh và Xã hội các huyện,  

 thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh. 

 

Ngày 02/12/2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa nhận đƣợc Công 

văn số 407/QTLV ngày 25/11/2019 của Quỹ Tấm lòng Việt về việc khám sàng 

lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại Khánh Hòa. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa đề nghị các Phòng Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội phối hợp triển khai thông báo trên các phƣơng tiện truyền thông 

của địa phƣơng các nội dung sau:  

1. Thời gian:  

- Thứ Bảy, từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 07/12/2019.  

- Chủ nhật, từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 08/12/2019.  

2. Địa điểm:  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Số 19 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa. 

3. Đối tượng khám:  

Tất cả trẻ em từ sơ sinh đến dƣới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh và khu vực lân 

cận có thể có các triệu chứng, biểu hiện sau đây: 

     - Đã đƣợc các bác sỹ tại các cơ sở y tế phát hiện/nghi vấn mắc bệnh tim 

bẩm sinh. 

     - Thƣờng hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần. 

     - Hơi thở khác thƣờng (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào). 

     - Trẻ hay bị sƣng phổi, viêm phế quản. 

     - Trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài >30 phút) hoặc không thể chấm dứt 

bữa bú. 

     - Thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. 

     - Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thƣờng rất dễ mệt. 

     - Môi, lƣỡi, đầu ngón tay tím xanh. 

     - Hụt hơi khi gắng sức. 

Để hoạt động Khám sàng lọc đạt hiệu quả cao và các trẻ ở địa phƣơng 

đƣợc hỗ trợ kịp thời, đề nghị các Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội thông 
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báo rộng rãi trong cộng đồng dân cƣ thông qua hệ thống thông tin truyền thông 

đến các xã, phƣờng, thị trấn; tuyên truyền rộng rãi, liên tục trong các khu dân cƣ. 

Đặc biệt thông báo đến các gia đình và cung cấp danh sách các bệnh nhi 

tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn đến khám để đƣợc tƣ vấn và hỗ trợ tốt nhất 

từ chƣơng trình. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vƣớng mắc đề nghị liên hệ 

trực tiếp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa (ông Nguyễn Trung Toàn, điện 

thoại: 058.3563520/0918984533) để phối hợp hƣớng dẫn./. 

(đính kèm Công văn số 407/QTLV ngày 25/11/2019 của Quỹ Tấm lòng Việt). 

 
Nơi nhận:                       

- Nhƣ trên;  

- Lƣu VT.                                                                           

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Ngọc Liên 
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