
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày      tháng 02 năm 2023 
 

V/v phối hợp thông báo chương 

trình phẫu thuật miễn phí cho 

trẻ dị tật sức môi, hở hàm ếch  

 

    

                                Kính gửi:   

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An. 
 

Dị tật sứt môi, hở hàm ếch là một trong những dị tật bẩm sinh ảnh hưởng 

tới sức khoẻ và sinh hoạt của trẻ. Dị tật này gây ra rất nhiều khó khăn cho trẻ 

trong việc bú sữa, ăn uống, phát âm và khó khăn trong giao tiếp. 

Ngày 01/11/2022, chương trình phẫu thuật miễn phí do Bệnh viện Đại học 

Y Hà Nội phối hợp với Tổ chức từ thiện Northern Cleft Foundation (NCF) của 

Anh đã được ký kết nhằm mang lại những nụ cười hồn nhiên và tương lai cho 

nhũng trẻ không may bị dị tật sút môi, hở hàm ếch. 

Căn cứ Công văn số 140/BVĐHYHN-KHTH ngày 30 tháng 01 năm 2023 

của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về đăng ký chương trình phẫu thuật miễn phí 

cho trẻ dị tật sức môi, hở hàm ếch. Theo đó, các chuyên gia của Bệnh viện Đại 

học Y Hà Nội cùng với các chuyên gia NCF sẽ khám và hội chẩn cho trẻ em từ 

3 tháng đến 12 tuổi bị dị tật sút môi, hở hàm ếch. Sau sàng lọc, nếu trẻ đủ điều 

kiện sức khoẻ sẽ được đoàn thực hiện phẫu thuật trong chương trình (dự kiến 

vào khoảng thời gian từ ngày 23/3 - 02/4/2023). Đây là chương trình hoàn toàn 

MIỄN PHÍ, phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ từ Trung tâm NCF (Anh) 

với sự hỗ trợ từ các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Sở Y tế tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, hỗ trợ 

đăng tải các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo đến 

gia đình có trẻ em dị tật sứt môi, hở hàm ếch để biết, trực tiếp đăng ký tham gia 

chương trình tại Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (theo số 

điện thoại: 02466750559); hoặc tổng đài tư vấn (theo số điện thoại: 19006422). 

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYDThsH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Trần Ái 
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