DANH SÁCH BỆNH NHI PHẪU THUẬT TIM QUÝ I/ 2019
Hội SAINT LUCAS CHARITY FOUNDATION
Giới tính
Stt

1

2

3

Họ và Tên

Nguyễn Văn Tú
Đã phẫu thuật: 11/12/2018
Chi phí: 20,810,233

Nam Nữ

1

Ka Thiêm
Đã phẫu thuật: 02/01/2019
Chi phí: 63,137,348

Đặng Văn Phong
Đã phẫu thuật: 03/01/2019
Chi phí: 52,107,000

Ngày sinh

12/9/2018

1

1

Địa chỉ

Kim Sơn, Kim Trung, Ninh Bình

Điện thoại

0945 658 659

Tỉnh

Ninh Bình

Tên Cha-Mẹ

Nguyễn Văn Trường (1990)
Nguyễn Thị Tươi (1997)

Nghề nghiệp

Hoàn cảnh gia đình

Ngày nhận
hồ sơ

Ngày
phẫu thuật

Ngày ra viện

Phụ hồ
Nội trợ

Ba mẹ cháu Tú sinh được 3 cháu, một cháu 3 tuổi, một cháu 2 tuổi và cháu
Tú được 4 tháng tuổi. Cháu mới sinh được 2 ngày đã phải trải qua ca phẫu
thuật tim nên sức khỏe rất yếu vì vậy giađình càng trở nên túng thiếu khi lo
chạy tiền phẫu thuật tim cho cháu. Ba chỉ làm phụ hồ và là laođộng chính
trong gia đình. Mẹ cháu thì đau ốm suốt nên cũng không làm gì ra tiền. Hiện
cả nhà chỉ trông chờ vào công việc phụ hồ của ba cháu, và ở chung với ông bà
nội đã lớn tuổi và là hộ nghèo.

12/7/2019

12/11/2018

1/23/2019

Còn ống động mạch,
rò động mạch

Nhi Trung Ương
Hà Nội

12/17/2018

1/2/2019

1/11/2019

Glenn Shunt, teo 2 lá

Viện Tim, Tp. HCM

59,749,000 Đã phẫu thuật

Viện Tim, Tp. HCM

52,107,000 Chưa phẫu thuật

Chuẩn đoán

Bệnh viện

Phí mổ
(Giấy báo của BV)

Kết quả

Đã phẫu thuật

K'Bông (1985)
Ka Thảo (1979)

Làm ruộng
Làm ruộng

Gia đình cháu Ka Thiêm là người đồng bào K'Ho. Ba mẹ sinhđược 2
cháu, cháu Ka Thiêm là con đầu lòng. Sau khi cháu sinh được một tuần thì
cháu có triệu chứng tìm tái tay chân. Gia đình đã đưa cháu đi khám tại bệnh
viện Huyện nói cháu bị Viêm phổi.Đến 2 tuổi thì cháu đi khám lại thì phát
hiện cháu bị bệnh tim cần phải phẫu thuật. Nhưng do gia đình khó khăn nên
ba mẹ để cháu tại nhà và chỉ đi khám bệnh mỗi khi cháu lên cơn đau. Đến
tháng 10/2018, cháu bị ói ra máu nhiều nên phải nhập viện trong tình trạng
cấp cứu và được chuyển xuống Viện Tim.

Sài Gòn

Đặng Văn Tiến (1989)
Nguyễn Thanh Thúy (1989)

Buôn bán
Nội trợ

Ba mẹ cháu hiện sinh được 2 cháu, cháu lớn 2 tuổi và bé Phong. Hiện, ba mẹ
đang ở nhà thuê. Ba bé buôn bán trái cây ngoàiđường nên thu nhập không ổn
đình. Mẹ cháu phải ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ nên cũng không phụ giúpđược
chi phí trong gia đình. Do vậy, ba mẹ cháu không có đủ khả năng để lo chi
phí cho hai cháu và nhất là khi cháu Phong bị mắc bệnh tim bẩm sinh khi vừa
sinh được 6 tiếng. Cháu đã được thông tim 2 lần nhưng do bệnh nặng nên
cháu cần phải nhập viện để phẫu thuật tim.

12/7/2018

1/3/2019

1/21/2019

Chuyển vị đại động mạch

098 4911 741

Hà Nam

Phạm Văn Trịnh (1992)
Bùi Thị Thanh Nga (1995)

Công nhân
Công nhân

Ba mẹ cháu Ngọc chỉ làm công nhân mỗi tháng khoảng 3,000,000đồng. Ba
mẹ sinh được 2 cháu, cháu lớn 5 tuổi và cháu Ngọc. Cháu Ngọc sinhđược 3
ngày thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Giađình đã nghỉ việc để lo cho cháu
chữa bệnh tại Nhi Trung Ương Hà Nội. Gia đình không có khả năng lo cho
chi phí phẫu thuật tim cho cháu.

12/26/2018

1/16/2019

3/5/2019

Thông liên thất

Nhi Trung Ương
Hà Nội

61,563,535 Đã phẫu thuật

Vũ Văn Trường (1982)
Ngô Thị Trà Tươi (1990)

Công nhân
Công nhân

Cháu Thiện sinh được 4 ngày thì thấy cháu tím tái, sức khỏe rất yếu.
Gia đình đưa cháu đi bệnh viện Nhi Trung Ương thì phát hiện cháu bị bệnh
tim bẩm sinh cần phải mổ nhiều lần. Trong khi hoản cảnh giađình lại rất khó
khăn. Ba mẹ cháu sinh được 2 cháu, cháu lớn 10 tuổi ở với bà nội. Cuộc sống
khó khăn nên ba mẹ thuê nhà trọ ở Hải Phòng để đi làm công nhân may mặc,
số tiền hàng tháng chỉ đủ gửi về nuôi cháu lớn. Nay gia đình phải thêm gánh
nặng chạy chữa bệnh cho cháu Thiện nên càng khó khăn hơn.

1/10/2019

1/26/2019

2/15/2019

Thông liên thất

Nhi Trung Ương
Hà Nội

71,410,305 Đã phẫu thuật

9/19/2007

Thôn 2, Gia Hiệp, Di Linh, Lâm Đồng

036 2367 984

11/9/2018

60 Đưởng D3, tổ 12, Khu phố 4,
P. Tăng Nhơn Phú, Q.9, Tp. HCM

096 8638 878

1/10/2019

Xã Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Lâm Đồng

4

Phạm Thị Bảo Ngọc
Đã phẫu thuật: 16/01/2019
Chi phí: 62,582,505

5

Vũ Khánh Thiện
Đã phẫu thuật: 26/01/2019
Chi phí: 71,410,305

1

1/11/2019

Tổ 6, Thị trấn Quỹ Nhất, Huyện Nghĩa Hưng,
Tỉnh Nam Định

0834 883 220

Nam Định

6

Hồ Minh Khang
Đã phẫu thuật: 14/02/2019
Chi phí: 10,673,215

1

1/19/2019

Thôn Mỹ Sơn, Xã Cự Nẫm, Huyện Bố Trạch,
Tỉnh Quảng Bình

0918 915 683

Quảng Bình

Hồ Văn Bé (1984)
Hoàng Thị Diệp Hà (1988)

Làm ruộng
Làm ruộng

Cháu Hồ Minh Khang sinh được 2 ngày thì phát hiện bệnh tim bẩm sinh.
Cháu được chuyển viện từ bệnh việnĐồng Hới lên bệnh viện Nhi Trung
Ương Hà Nội. Gia đình có 2 cháu, cháu lớn 8 tuổi và cháu Khang. Ba mẹ chỉ
làm ruộng, đang sống chung với ông bà nội. Laođộng chính trong nhà chỉ có
ba cháu mà mỗi năm thu hoạch chỉ đủ sống nên khi cháu Khang bị bệnh nặng
gia đình không có khả năng để lo chi phí phẫu thuật cho cháu.

1/26/2019

2/14/2019

3/5/2019

Hẹp van phổi

Nhi Trung Ương
Hà Nội

20,000,000 Đã phẫu thuật

7

Nguyễn Gia Huy
Đã phẫu thuật: 17/02/2019
Chi phí: 22,663,870

5/25/2018

Thôn An Dũng, Xã Đông La, Huyện Đông
Hưng, Tỉnh Thái Bình

Thái Bình

Nguyễn Văn Giảm (1984)
Vũ Thị Nhẫn (1992)

Công nhân
Nội trợ

Ba mẹ cháu Huy hiện đang sống với ông bà nội. Cháu Huy có một anh
trai 6 tuổi. Cháu Huy phát hiện bệnh tim từ khi mẹ mang thai nên khi cháu
sinh ra sức khỏe rất yếu. Cháu bị tứ chứng Fallot mà lại thiếu ký nên phải
theo dõi bệnh tật thường xuyên tại bệnh viện. Trong khiđó, cả gia đình chỉ
trông vào số tiền lương công nhân ít ỏi của ba cháu nên hoàn cảnh rất khó
khăn. Gia đình rất mong được giúp cho cháu có cơ hội được phẫu thuật tim,
chữa lành bệnh.

2/10/2019

2/17/2019

3/8/2019

Fallot 4

Nhi Trung Ương
Hà Nội

Đã phẫu thuật

8

Hấp Quốc Linh
Đã phẫu thuật: 28/02/2019
Chi phí: 63,963,688

4/2/2016

188, Vĩnh Hạnh, Phú Lạc, Tuy Phong,
Bình Thuận

Bình Thuận

Hấp Quốc Khánh (1991)
Đào Thị Kim Thoa (1991)

Phụ hồ
Nội trợ

Cháu Linh sinh được 2 tháng tuổi thì phát hiện bệnh tim, bệnh viện tỉnh Bình
Thuận chuyển đến Nhi đồng 2 và chuyển tiếp đến Viện Tim thì bác sĩ chỉ
định cháu phải phẫu thuật. Gia đình cháu là người đồng bào Chăm, không
biết chữ Kinh. Ba cháu đi phụ hồ ở Đồng Nai bao nhiêu tiền chỉđủ lo tiền
thuốc, chữa chạy bệnh cho cháu Linh; mẹ mới sinh emđược 3 tháng tuổi nên
không làm gì được và phải chăm cháu Linh ốm đau. Mọi chi phí chi tiêu nhờ
vào ông bà ngoại đi nhổ cỏ thuê mỗi ngày được 200,000 đồng.

1/20/2019

2/28/2019

3/16/2019

Bất tương hợp đôi, không
lỗ van động mạch phổi,
Stent ống động mạch

Viện Tim
TP. HCM

68,230,001 Đã phẫu thuật

9

Bùi Bảo Ngọc
Đã phẫu thuật: 01/03/2019
Chi phí: 6,377,100

Phụ hồ
Nội trợ

Cháu Ngọc phát hiện bệnh tim sau khi sinh, và còn bị tật ở bàn tay. Ba mẹ
sinh được 2 cháu, cháu lớn 2 tuổi và cháu Ngọc. Do cháu Ngọc bệnh nặng
nên mẹ cháu phải ở viện với cháu nên không thề làm gì phụ giúp kinh tế trong
gia đình và phải gửi anh cháu cho bà ngoại chăm sóc. Ba cháu thì đi làm phụ
hồ ở Hà Nội, cứ hai tháng gửi tiền về lo cho mọi chi phí trong nhà. Hoàn cảnh
của gia đình rất khó khăn vì mỗi khi cháu Ngọc đi viện thì gia đình lại phải đi
vay mượn. Số tiền nợ và lãi chưa trả được thì lại phải vay tiếp số nợ khácđể
lo cho cháu Ngọc.

2/10/2019

3/1/2019

3/13/2019

Thông liên thất

Thanh Hóa

Đã phẫu thuật

1

1

1

1

9/20/2018

Tây Vinh, Xã Hà Vinh, Huyện Hà Trung, Tỉnh
Thanh Hóa

0385 447 566

366 274 881

Thanh Hóa

Bùi Văn Tiến (1989)
Nguyễn Thị Ngát (1992)

