
UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SYT-NVY Yên Bái, ngày        tháng 3 năm 2023    
V/v hưởng ứng tuần lễ glôcôm 

thế giới năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong toàn ngành

Căn cứ Công văn số 122/BVMTW-CĐT ngày 06/3/2022 của Bệnh viện 
Mắt trung ương về Hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2023.

Glôcôm là nguyên nhân thứ hai (sau bệnh đục thể thủy tinh) gây mù lòa 
cho người, đa số những người mù đang sống tại các nước đang phát triển, 47% 
bệnh nhân glôcôm thuộc về Châu Á. Với mục đích nhằm động viên toàn xã hội 
nâng cao nhận thức về bệnh tăng nhãn áp và kêu gọi mọi người tham gia vào các 
hoạt động chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa, tuần lễ glôcôm thế giới năm 
nay từ ngày 12/3 đến 18/3/2023.

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau đây:
1. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ trì, các đơn vị trong toàn ngành 

phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện 
thông tin đại chúng về công tác phòng chống mù lòa.

2. Tùy thuộc vào điều kiện của đơn vị, tổ chức các hình thức truyền thông 
phù hợp tới nhân viên y tế và người bệnh như: tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng, 
treo pano, băng zôn, truyền thông trực tiếp,...

3. Tùy theo khả năng và kinh phí của đơn vị, chủ động hoặc phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí 
các bệnh về mắt.

Sau khi tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 
2023, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện về Phòng 
Nghiệp vụ Y, Sở Y tế trước 10h00' ngày 24/3/2023, để tổng hợp báo cáo Bệnh 
viện Mắt trung ương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Các phòng CM Sở Y tế;
-  Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Song Hào
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