DANH SÁCH BỆNH NHÂN MỔ TIM QUÝ II/ 2019
Hội SAINT LUCAS CHARITY FOUNDATION
Giới tính
Stt

Họ và Tên

NamNữ

Trịnh Châu Anh
10 Đã phẫu thuật: 12/12/2018
Chi phí: 13,863,753

Trương Trọng Dũng
11 Đã phẫu thuật: 26/02/2019
Chi phí: 53,160,000

Đinh Khôi Nguyên
12 Đã phẫu thuật: 28/02/2019
Chi phí: 79,881,302

1

1

1

Phạm Hoàng Bảo Trân
14 Đã phẫu thuật: 29/3/2019
Tạm ứng: 46,748,000

1

Lữ Tố Như
15 Đã phẫu thuật: 01/04/2019
Chi phí: 46,748,000

Trương Minh Đức
16 Đã phẫu thuật: 04/04/2019
Tạm ứng: 52,314,000

Vũ Lê Minh Quang
17 Đã phẫu thuật: 23/04/2019
Chi phí: 20,600,090

Đoàn Phạm An Nhiên
18 Đã phẫu thuật: 23/4/2019
Tạm ứng: 46,748,000

1/28/2017

12/1/2015

1

Lê Ngọc Phương Uyên
13 Đã phẫu thuật: 21/03/2019
Chi phí: 87,560,930

Ngày sinh

1

1

1

1

Địa chỉ

Xuân Thủy, huyện Xuân Trường,
tỉnh Nam Định

Thôn Kon Liêm, Xã Xốp,
Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kontum

10/16/2018

xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng,
Nam Định

8/29/2003

88/2 Đường Lê Lợi,
Phường Trung Chánh,
Huyện Hóc Môn, Tp. HCM

3/18/2018

33 Pasteur, Phường 4, Đà Lạt, Lâm
Đồng

12/18/2018 Lộc Ngãi, Bảo Lâm, Lâm Đồng

8/14/2018

210 Thôn 5, Xã Tân Phúc ,
Huyện Hàm Tân , Tỉnh Bình Thuận

7/8/2015

Xóm 11, xã Chất Bình, huyện Kim
Sơn, Ninh Bình

Thôn 2, Xã Tiên Hoàng,
11/13/2018 Huyện Cát Tiên,
Tỉnh Lâm Đồng

Chi phí dự trù
(Giấy báo của BV)

Điện thoại

Tỉnh

Tên Cha-Mẹ

Nghề nghiệp

Hoàn cảnh gia đình

Ngày nhận
hồ sơ

Ngày
phẫu thuật

Ngày ra viện

098 7135 727

Nam Định

Trịnh Quốc Huy (1981)
Phạm Thị Thu (1987)

Làm ruộng
Làm ruộng

Cháu Châu Anh đã trải qua 3 lần phẫu thuật tim. Ba mẹ của
cháu chỉ làm ruộng nên không có khả năng để lo các chi phí
phẫu thuật tim cho cháu. Cháu phải điều trị bệnh từ năm 2017
cho đến nay nên mẹ cháu chỉ đi theo cháu ở bệnh viện. Ông bà
của cháu cũng phải vào Hà Nội để làm nghề bán đồng nát để phụ
thêm tiền cho cháu điều trị bệnh tim.

12/10/2018

12/12/2018

1/3/2019

Cháu Dũng phát hiện tim lúc 18 ngày tuổi, cháu đã được phẫu
thuật tim 2 lần tại Viện Tim, HCM. Lần mổ thứ nhất, gia đình
đã vay nợ để lo chữa trị bệnh cho cháu. Đến lần hai thì xin trợ
giúp ở Viện Tim. Số tiền nợ của ca phẫu thuật thứ nhất cùng với
Trương Trọng Hùng (1979)
Làm nông các chi tiêu của 2 lần phẫu thuật, gia đình đã vay nợ 100 triệu
Nguyễn Thị Huyền (1985) Công chức xã đồng và hàng tháng phải đóng tiền lời. Đến lần 3 này thì gia
đình không có khả năng vay mượn tiếp. Trong khi ba cháu chỉ
làm nghề nông, gia đình không đủ sống vì hay bị mất mùa. Toàn
bộ chi phí trong nhà chỉ trông vào số tiền 5,000,000/tháng của
mẹ làm cán bộ ở xã.

1/9/2019

2/26/2019

19/04/2019

Đinh Văn Bôn (1988)
Tự do
Nguyễn Thị Thương (1991) Kế toán

Ba mẹ cháu Khôi Nguyên hiện đang thuê phòng trọ tại Hà Nội.
Cháu có một chị gái 3 tuổi, đang đi học mầm non. Ba cháu đi
giao hàng cho một công ty, mẹ cháu làm kế toàn. Nhưng từ khi
sinh cháu Khôi Nguyên và phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh thì mẹ
nghỉ làm để lo cho cháu. Chi phí phẫu thuật tim của cháu rất
cao, gia đình không có khả năng để vay mượn và chi trả cho
cháu.

2/7/2019

2/28/2019

5/7/2019

Thông Liên Nhĩ

Lê Văn Hưng (1972)
Nguyễn Ngọc Anh (1984)

Công nhân
Nội trợ

Em Uyên đã phẫu thuật tim 2 lần tại bệnh viện Trợ Rẫy. Gia
đình được 3 cháu nhưng đã có 2 cháu mắc bệnh tim, Uyên và
em. Năm 2018, em đã nhập viện để phẫu thuật lại nhưng cho
đến nay căn bệnh tim vẫn chưa chữa khỏi. Bệnh viện yêu cầu em
mổ lần 3 nhưng gia đình đã quá suy sụp vì số tiền mượn chưa trả
hết nay lại vay mượn tiếp nên không ai cho mượn. Trong khi ba
của em chỉ làm công nhân, cả nhà ở nhờ nhà ông bà nội đã ngoài
70 tuổi.

3/4/2019

3/21/2019

4/9/2019

Tâm thất độc nhất,
không lỗ van động
mạch phổi

Trợ Rẫy

90,815,000

Đã xuất viện

Phụ hồ
Nội trợ

Khi bé Trân được 7 tháng thì bị bệnh, gia đình cho đi chụp Xquang phổi, bác sĩ chẩn đoán bé bị tim bẩm sinh nên khuyên gia
đình đưa bé đi khám ở viện tim TP. HCM. Hiện nay ông bà nội ngoại của bé đều nghèo và không có thu nhập ổn đình. Gia đình
bé đang ở phòng trọ, cha bé làm thợ hồ nên công việc cũng thất
thường, mẹ bé phải ở nhà trông em và nội trợ. Hoàn cảnh rất khó
khăn

3/27/2019

3/29/2019

4/5/2019

Còn ống động mạch, lỗ
bầu dục thông thương

Viện Tim
Tp. HCM

46,748,000

Đã xuất viện

3/27/2019

4/5/2019

4/12/2019

Thông liên thất, hở van
2 lá, hở van 3 lá, tăng
áp phổi

Viện Tim
Tp. HCM

46,748,000

Đã xuất viện

Viện Tim
TP. HCM

52,314,000

Đã xuất viện

090 5992 278

039 5523 796

0962 286 220

082 3141 513

Kontum

Nam Định

Sài Gòn

Nguyễn Văn Châu Tuấn
Lâm Đồng (1999)
Phạm Thị Kim Hằng (1999)

Chuẩn đoán

Shunt tồn lưu ống
động mạch

Kênh nhĩ thất toàn phần

039 887 2359

Lâm Đồng

Lữ Văn Sỹ (1989)
Nguyễn Thị Kiều ( )

Làm vườn
Nội trợ

Bé Tố Như khi được một tháng tuổi thì phát bệnh bất thường,
gia đình cho bé đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau đó chuyển
sang bệnh viện Tim TP. HCM. Cả hai bệnh viện đều đề nghị cho
bé được phẫu thuật nhưng gia đình quá nghèo. Cha bé bị mồ côi
từ nhỏ, mẹ bé cũng bị mất cha khi 11 tuổi. Gia đình không đủ
tiền chữa bệnh cho bé và cũng không có họ hàng, người thân để
giúp đỡ.

0975 377 334

Bình Thuận

Trương Minh Tấn (1969)
Trần Thị Phượng (1979)

Làm nông
Nội chợ

Bé Đức khi chưa đầy một tháng thường hay khóc tím cả người.
Gia đình hoảng sợ đưa bé đi khám bệnh thì biết bé bị tim bẩm
sinh cần phải mổ. Nhưng gia đình bé rất khó khăn, cha bé đi làm
thuê, bữa có việc bữa không. Còn rẫy cây điều thì năm nay mất
mùa. Mẹ bé phải ở nhà chăm 2 con nhỏ.

4/1/2019

4/4/2019

5/28/2019

Tứ chứng Fallot, thông
liên thất, còn ống động
mạch.

039 2670 503

Ninh Bình

Vũ Văn Duy (1989)
Lê Thị Loan (1995)

Công nhân
Công nhân

Cháu Minh Quang từ khi mới sinh đã bị bệnh tim bẩm sinh
nhưng gia đình khó khăn không có khả năng chữa trị nên chỉ
mua thuốc cho cháu uống. Ba mẹ cháu vào Sài Gòn làm công
nhân nên cháu Quang và em ở nhà với ông bà. Ông bà cũng già
yếu nên cũng không có thể giúp gì được cho ba mẹ. Hoàn cảnh
của cháu rất khó khăn và cháu cần phẫu thuật để cháu qua khỏi
thời gian bệnh nguy hiểm.

3/28/2019

4/23/2019

4/24/2019

Thông Liên Thất

333048862

Lâm Đồng

Làm ruộng
Nuôi con

Thời gian gần đây bé An Nhiên bị ho, khó thở. Bác sĩ chẩn đoán
cháu bị suy tim Liên Thất và viêm phổi. Bác sĩ đề nghị phẫu
thuật tim cho cháu nhưng gia đình khó khăn không có tiền mổ.
Nhà không có ruộng đất canh tác, cha bé đi làm thuê. Mẹ bé ở
nhà trông con nên không có thu nh ập.

4/6/2019

4/23/2019

5/3/2019

Thông liên thất, tăng
áp phổi

Trần Văn Quang (1986)
Phạm Thị Kim (1996)

Bệnh viện

Nhi Trung Ương
Hà Nội

Viện Tim
TP. HCM

Đã xuất viện

52,000,000

Nhi Trung Ương
Hà Nội

Đã xuất viện

Đã xuất viện

Nhi Trung Ương
Hà Nội

Viện Tim
Tp. HCM

Kết quả

Đã xuất viện

46,748,000

Đã xuất viện

Thang Phi Thường
19 Đã phẫu thuật: 04/05/2019
Tạm ứng: 46,748,000

1

10/16/2018

KT 3, Khu phố 5, Mũi Né,
Phan Thiết, Bình Thuận.

Bình Thuận

033 609 2059

Ngô Quang Thi (1992)
Bình Thuận
Trần Thị Tố Nga (1997)

Ngô Tố Trinh
20 Đã phẫu thuật: 08/05/2019
Tạm ứng: 57,871,000

1

8/21/2018

Đông Hiệp, Tân Hà,
Hàm Tân, Bình Thuận

Trần Thị Kiều Vy
21 Đã phẫu thuật: 15/05/2109
Chi phí: 22,667,060

1

3/28/2017

Thôn Điềm Khê, Xã Gia Trung,
Huyện Gia Viễn, Ninh Bình

Châu Thị Pằng
22 Đã phẫu thuật: 27/05/2019
Chi phí: 33,909,211

1

2/15/2014

Thôn Hòa Sử Pán I, xã Sử Pán, huyyện
0375 316 116
Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Tráng Bảo Toàn
23 Đã phẫu thuật: 30/5/2019
Chi phí: 15,194,805

Trần Đức Anh Tuấn
24 Đã phẫu thuật:
Chi phí: 20,076,495

Xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà,
tỉnh Lào Cai

Phan Hoàng Sơn (1983)
Thang Thi Út (1987)

036 326 2312

Ninh Bình

1

9/29/2018

037 5277 138

1

Số 17 Đường Đăng Thai Mai, xã Hưng
11/18/2017
098 4777 237
Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

Lào Cai

Trần Văn Chiến (1990)
Trần Thị Dinh (1992)

Châu A Lềnh (1994)
Má Thị Dí (1996)

Lào Cai

Tráng Văn Cường (1988)
Hà Thị Nhâm (1992)

Nghệ An

Trần Đức Thiện (1968)
Lê Thị Loan (1982)

Làm biển
Nuôi con

Khi bé Thường được 6 tháng tuổi thì bị bệnh đường ruột và tiêu
chảy. Gia đình cho bé đi khám bệnh thì bác sĩ phát hiện bé bị
tim bẩm sinh. Lúc trước cha bé làm bảo vệ, nhưng mới đây cha
bé lại bị bệnh ruột thừa - vỡ mủ nên phải nằm bệnh viện 2
tháng. Bây giờ phải dưỡng bệnh, mẹ bé trông con nhỏ. Cả 2
người không có thu nhập. Tất cả đều ăn nhòe vào tiền bán vé số
của bà ngoại. Nên không có tiền mổ cho bé.

4/26/2019

5/4/2019

5/10/2019

Thông liên thất

Viện Tim
Tp. HCM

Phụ hồ
Nội trợ

Khi được 6 tháng tuổi, bé Tố Trinh được đi khám bệnh ở Nhi
Đồng I, bác sĩ khuyên nên chuyển thẳng qua bệnh viện tim để
can thiệp kịp thời. Ở bệnh viện tim yêu cầu phải mổ cho bé ngay.
Mà gia đình mới cưới, chồng đi làm phụ hồ nên thu nhập thấp
và công việc không ổn đinh. Mẹ bé phải ở nhà chăm con nên
không có thu nhập. Cuộc sống khó khăn không có tiền mổ tim
cho bé.

4/22/2019

5/8/2019

5/27/2019

Kênh nhĩ thất toàn phần

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

Làm thuê
Làm thuê

Cháu Kiều Vy 9 tháng tuổi thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh.
Gia đình khó khăn, ba mẹ lại hay đau bệnh nên kinh tế trong gia
đình không đủ để nuôi và lo chữa chạy bệnh cho cháu. Nay cháu
phải phẫu thuật tim, gia đình không thể vay mượn được để lo chi
phí phẫu thuật cho cháu.

5/1/2019

5/15/2019

5/21/2019

Hẹp nhiều trên van
Động Mạch Phải

Viện Tim
Hà Nội

Đã xuất viện

Ba mẹ của cháu Châu Thị Pằng là người đồng bào H'Mông. Ba
mẹ còn trẻ chỉ làm nương rẫy trên vùng cao. Ba mẹ phát hiện
cháu bị bệnh tim khi đưa cháu đi khám tại bệnh viện huyện Sapa
và chuyển cháu về Hà Nội để phẫu thuật tim. Kinh tế trong gia
đình cháu chỉ đủ ăn, nay cháu bị bệnh nặng, gia đình không có
khả năng để lo các chi phí chữa bệnh cho cháu.

4/20/2019

5/27/2019

5/30/2019

Còn ống động mạch,
thất trái, phải giãn

Hữu Nghị Việt
Đức
Hà Nội

Đã xuất viện

5/20/2019

5/30/2019

6/5/2019

Thông Liên Thất

Viện Tim
Hà Nội

Đã xuất viện

Thông Liên Thất

Nhi Trung Ương
Hà Nội

Làm ruộng
Làm ruộng

Tự do
Làm ruộng

Công nhân
Công nhân

sinh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ chữa bệnh cho cháu
bằng thuốc mua tại bệnh viện. Ba mẹ không có nhà riêng nên ở
nhà bà Ngoại. Lao động chính trong nhà do mẹ cháu mà công
việc lại không ổn định. Ba và bà ngoại cháu thường xuyên đau
ốm và cháu lại bệnh tim nên hoàn cảnh khó khăn càng thêm khó
khăn.

Gia đình cháu Tuấn có 4 người con, cháu lớn sinh n ăm 2002 đã
mất do bị bệnh ung thư máu. Ba mẹ cháu Tuấn đã phải vay
mượn rất nhiều tiền để lo chữa chạy bệnh cho anh của cháu. Đến
nay, cháu Tuấn lại bị mắc bệnh tim trong khi gia đình rất khó
khăn không có khả năng để lo chi phí phẫu thuật. Ba mẹ cháu
chỉ làm công nhân rất vất vả để lo cơm hàng ngày cho 2 cháu
đang đi học và chữa bệnh cho cháu Tuấn.

10//04/2019

46,748,000

20,000,000

Đã xuất viện

Đã xuất viện

