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BÁO CÁO QUÝ I (Tháng 1 - 3/2019)
CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT TIM
CARITAS VIỆT NAM – HỘI ST. LUCAS CHARITY FOUNDATION
1. Tổng quan
-

Cuối năm 2018, chương trình Nhịp tim Caritas Việt Nam (CVN) & Hội St. Lucas Charity
Foundation đã giúp chi phí khám, phẫu thuật và thuốc điều trị cho 29 bệnh nhi tim (17 nam
và 12 nữ), độ tuổi từ 0 – 20 tuổi thuộc các gia đình khó khăn tại 20 tỉnh trong cả nước. Hiện
tại sức khỏe của các em đã khỏe mạnh, một số em đã đi học lại bình thường sau thời gian
điều trị tại bệnh viện.

-

Nguồn quỹ còn lại của hội St.Lucas năm 2018: 567,958,626 (≈$24,444USD),
Tỷ giá 28/12/2018, (23,235/USD).

-

Ngày 30/01/2019, Caritas Việt Nam đã nhận được số tiền $40,000,00 USD (≈ 926,000,000
VND – tỷ giá 23,150 VND) từ Hội St. Lucas để hỗ trợ các bệnh nhi tim có hoàn cảnh khó
khăn tại Việt Nam trong năm 2019.

Nguồn ngân quỹ hiện tại của Hội St. Lucas 2019

Số tiền
Stt

Ngày

Ghi chú

Nội dung
VND

USD

1

Số tiền còn lại trong nguồn quỹ
28/12/2018
của Hội St. Lucas 2018

567,958,626 ≈ $24,444,00

2

Hội St. Lucas đã chuyển tiền
30/01/2019 cho chương trình Tim lần 1,
2019

926,000,000 ≈ $40,000,00

Tổng cộng

1,493,958,626 ≈ 64,444,00

(Tỷ giá
(28/12/2018)
23,235/USD
(Tỷ giá
(30/01/2019)
23,150/USD

2. Kết quả các bệnh nhân tim đã được Hội St. Lucas hỗ trợ trong quý I/2019

Stt

Thời gian
phẫu thuật
(PT)

Họ và tên

Kết quả phẫu thuật

Chi phí Hội
St. Lucas hỗ
trợ

01

Nguyễn Văn Tú
4 tháng tuổi (nam), Ninh Bình

11/12/2018

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật, sẽ phẫu thuật lại trong
năm 2019

02

Ka Thiêm
12 tuổi (nữ), Lâm Đồng

02/01/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật, sẽ đi học lại

63,137,348

03

Đặng Văn Phong
5 tháng tuổi (nam), Sài Gòn

03/01/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật

52,107,000

04

Phạm Thị Bảo Ngọc
3 tháng tuổi (nữ), Hà Nam

16/01/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật

62,582,505

05

Vũ Khánh Thiện
3 tháng tuổi (nam), Nam Định

26/01/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật

71,410,305

06

Hồ Minh Khang
3 tháng tuổi (nam), Quảng Bình

14/02/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật, tái khám định kỳ hàng
tháng

07

Nguyễn Gia Huy
1 tuổi (nam), Thái Bình

17/02/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật, sức khỏe ổn định hơn

22,663,870

08

Hấp Quốc Linh
3 tuổi (nam), Bình Thuận

28/02/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật

63,963,688

09

Bùi Bảo Ngọc
7 tháng tuổi (nữ), Thanh Hóa

01/03/2019

Cháu khỏe mạnh sau ca phẫu
thuật

6,377,100

Chi phí chuyển khoản

Tổng cộng

20,810,233

10,673,215

111,565
373,836,829

3. Nhận xét
-

Trong quý 1/2019, chương trình tim của CVN đã giúp chi phí phẫu thuật cho 9 cháu. Hầu hết
các cháu dưới 1 tuổi nên sức khỏe rất yếu và sau ca phẫu thuật, các cháu phải được điều trị
tại bệnh viện một thời gian dài. Với một số cháu phẫu thuật tại Viện Tim, Sài Gòn, CVN
luôn kêu gọi sự cộng tác giúp chi phí hậu phẫu cho những cháu phải nằm lại bệnh viện sau
phẫu thuật từ 1 tháng đến 3 tháng.

-

9 cháu được giúp chi phí phẫu thuật thuộc 9 tỉnh khác nhau như Thanh Hóa, Nam Định, Ninh
Bình, Hà Nam, Thái Bình, Quảng Bình, Bình Thuận, Lâm Đồng và Sài Gòn. Số các cháu
bệnh tim thuộc các tỉnh miền Bắc nhiều hơn so với miền Trung và Nam. Vì vậy, chương
trình tim của Caritas trong thời gian tới sẽ kêu gọi các văn phòng Caritas Giáo phận thuộc
Giáo tỉnh miền Bắc tiếp tục khảo sát tại Giáo xứ để có thể hỗ trợ chữa bệnh cho các cháu kịp
thời.

-

Với nguồn quỹ của hội St. Lucas trong năm 2019, CVN đã và đang mở rộng chương trình
tim qua trang Web Caritas Việt Nam, qua mạng lưới Caritas Giáo phận, qua các bệnh viện tại
Sài Gòn hầu có thể giúp nhiều hơn cho các cháu đang cần được chữa trị căn bệnh hiểm nghèo
này. Cụ thể, trong quý này chương trình tim CVN đã giúp cho hai cháu người đồng bào
K’Ho tại tỉnh Lâm Đồng và Chăm tại tỉnh Bình Thuận. Khi gia đình đưa các cháu đến Viện
tim để chữa bệnh thì các cháu đều trong tình trạng cần phải được phẫu thuật gấp để giữ tính
mạng.

-

Trường hợp của cháu Nguyễn Văn Tú, sau khi cháu được phẫu thuật thì sức khỏe rất yếu,
bệnh viện đã trả về để gia đình lo hậu sự. Nhưng từ khi về gia đình, sức khỏe của cháu đã khá
hơn và đang hồi phục, cháu đang chờ sức khỏe đủ điều kiện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật
tới.

-

Trong thời gian tới của năm 2019, CVN sẽ tiếp tục kêu gọi sự cộng tác từ văn phòng Caritas
Giáo phận trong việc gửi thông báo chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho các cháu tại các
Giáo xứ. Bên cạnh đó, CVN sẽ hợp tác với các bệnh viện tại Sài Gòn để có thể giúp cho
nhiều ca tim trẻ em trong cả nước.

4. Phụ Lục:
-

Bảng Danh sách các cháu phẫu thuật tim
Bảng chi phí phẫu thuật (xem bảng phụ lục tại file excel)
Thông tin của 9 em đã được PT trong file đính kèm

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2019
Người báo cáo
Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng Mai

