
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-BVĐKT Kon Tum, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký bệnh nhân nội soi đường tiêu hóa 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3624/KH-SYT ngày 25/8/2022 của Sở Y tế về 

việc tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức các bệnh lý tiêu hóa và 

nội soi tiêu hóa; 

Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 17/9/2002 được sự hỗ trợ của PGS.TS.BS 

Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Hội Tiêu hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện nghiên 

cứu và đào tạo Tiêu hóa - Gan mật; Ủy viên Ban chấp hành Hội Nội khoa, Hội 

Tiêu hóa Việt Nam đến Hướng dẫn, cập nhật kiến thức về các bệnh lý tiêu hóa và 

nội soi đường tiêu hóa cho các bác sĩ tại tỉnh Kon Tum. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh thông báo đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi và các Trung tâm Y tế huyện, thành phố trong thời gian từ nay đến hết 

15/9/2022 nếu có bệnh nhân cần phải nội soi đường tiêu hóa thì gửi danh sách 

bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa tỉnh theo địa chỉ sau: 

- Phòng QLCL - ĐD bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. 

- Email: xuanthanh87kt@yahoo.com. 

- Điện thoại:  0984.82.4567 (CN Thành) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh rất mong sự phối hợp của các Bệnh viện và TTYT 

huyện, thành phố để công tác chuẩn bị phục vụ người bệnh và nhân dân trên địa 

bàn tốt hơn. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                                        
- Sở Y tế tỉnh; 

- BVĐK KV Ngọc Hồi; TTYT huyện, thành phố;                                                                                                                                

- Ban lãnh đạo BV; 

- Lưu: VT, QLCL &ĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thiện 
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