
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

PHÒNG Y TẾ 

 
Số:         /UBND-YT 

V/v khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo của Bệnh viện Mắt Hoa Lư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tam Điệp, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

 Kính gửi:   

    - Bệnh viện Mắt Hoa Lư; 

    - Hội Người Cao tuổi thành phố; 

                            - UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 163/SYT-NVY ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Sở 

Y tế tỉnh về việc khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của Bệnh viện Mắt Hoa Lư.  

Ngày 02/02/2023, Phòng Y tế thành phố nhận được Kế hoạch số 

05/2023/KH-BVMHL của Bệnh viện Mắt Hoa Lư về khám chữa bệnh nhân đạo 

cho người cao tuổi thành phố Tam Điệp. Được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND 

thành phố, Phòng Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý để Bệnh viện Mắt Hoa Lư tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi tại các phường, xã trên địa bàn thành 

phố Tam Điệp.  

- Phạm vi hoạt động chuyên môn của Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo: 

Khám bệnh, tư vấn các bệnh về mắt và cấp phát thuốc (tất cả đều miễn phí). 

Không được tổ chức bán thuốc, bán kính và thu bất kỳ khoản tiền nào của người 

dân địa phương. Chỉ các nhân viên y tế có tên trong danh sách (gửi kèm) mới được 

phép tham gia khám chữa bệnh nhân đạo tại địa phương.  

2. Đề nghị 

- UBND các phường xã chỉ đạo Trạm Y tế, Hội người Cao tuổi các phường, xã 

phối hợp với Bệnh viện Mắt Hoa Lư bố trí địa điểm, thời gian tổ chức đợt khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo đạt hiệu quả đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức khám chữa 

bệnh nhân đạo của Bệnh viện Mắt Hoa Lư theo đúng nội dung Công văn. 

- Hội Người cao tuổi thành phố chỉ đạo Chủ tịch Hội Người cao tuổi các xã, 

phường rà soát, lập danh sách các đối tượng người cao tuổi có nhu cầu khám chữa 

bệnh về mắt trên địa bàn phường, xã; Tuyên truyền, vận động các đối tượng đến 

khám đầy đủ, đúng thời gian. 

- Bệnh viện Mắt Hoa Lư thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 và liên hệ trực tiếp với UBND các phường, xã trước khi tổ chức 

khám chữa bệnh nhân đạo tại các địa phương. Kết thúc đợt khám bệnh, chữa bệnh, 

báo cáo kết quả về Phòng Y tế thành phố theo quy định. 



3. Thời gian triển khai khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của Bệnh viện Mắt 

Hoa Lư tại thành phố từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị báo cáo về Phòng Y tế thành phố để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy;                                             (để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  
ĐOÀN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT HOA LƯ 

(Kèm theo Công văn số          /YT ngày  03/02/2023 của Phòng Y tế thành phố) 

 

T

T 
Họ và tên Số CCHN 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Hồ Thị Mai 
010459/NA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Phụ trách 

chuyên môn, 

kỹ thuật của 

Đoàn khám 

bệnh 

2 Phạm Xuân Đông 
003917/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Bác sỹ khám 

bệnh 

3 Tô Thị Hoa  
000291/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Bác sĩ khám 

bệnh 

4 Trịnh Thế Sơn  
004875/NB-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

Bác sĩ khám 

bệnh 

5 
Trần Thị Quỳnh 

Như 

0003580/HNA-

CCHN 
Điều dưỡng 

Điều dưỡng 

giúp việc cho 

bác sỹ 

6 Trần Thị Nhàn 
1407/CCHN-D-

SYT-NB 
Dược sĩ trung cấp 

Dược sĩ cấp 

phát thuốc 
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