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V/v thông báo cho trẻ em khuyết tật 

có nhu cầu khám và điệu trị, phục 

hồi chức năng miễn phí 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

    Phú Yên, ngày  18    tháng   06   năm 2020 

 

             Kính gửi: Phòng Lao động – TB và XH huyện các huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện công văn số 065/BVCHPHCNHCM-KHTH ngày 29/5/2020 của 

Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng. Theo đó, trong năm 2020 Bệnh viện sẽ 

miễn phí chi phí khám, điều trị, phục hồi chức năng, dụng cụ chỉnh hình cho tất cả 

các trẻ em khuyết tật. Tham gia chương trình, trẻ em sẽ được tư vấn, thăm khám và 

điều trị bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm bao gồm Tiến sỹ, BS chuyên khoa, … 

thuộc các lĩnh vực đa chuyên ngành chỉnh hình, Vật lý trị liệu, Âm ngữ trị liệu, Hoạt 

động trị liệu, tâm lý. Chương trình khám, điều trị, phục hồi chức năng miến phí cho 

trẻ em cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 1/6/2020-30/6/2020 

2. Địa điểm: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh   

(Đ/c 1A Lý Thường Kiệt, phường 7, Q Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). 

3. Đối tượng: Trẻ em khuyết tật, có nhu cầu khám, điều trị, phục hồi chức 

năng. 

Đây là Chương trình nhân đạo, đề nghị phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội các huyện trên sớm thông báo cho gia đình có trẻ em có nhu cầu tham gia khám 

và điều trị biết thực hiện. 

* Lưu ý:  

- Bệnh nhân trước khi đi khám liên hệ qua số điện thoại: 028.3864.3785 để 

được tư vấn và đặt lịch khám.  

- Bệnh viện sẽ miễn chi phí khám, điều trị, phục hồi chức năng, dụng cụ chỉnh 

hình cho trẻ em khuyết tật, các chi phí khác như: đi lại, ăn nghỉ… do gia đình bệnh 

nhân tự túc. 
 

             Nơi nhận :  

           - Như trên ; 

           - Ban GĐ biết ; 

                 - Lưu VT, P BVCSTE – BĐG. 

                    KT.GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                  

 

 

                  Võ Văn Binh 
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