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

1

Họ và Tên

Nguyễn Chí Thức
Đã phẫu thuật: 26/03/2019
Chi phí: 54,408,435

Nguyễn Trọng Đức
2 Đã phẫu thuật: 08/04/2019
Chi phí: 16,174,636

Trần Nguyễn Hoài Phúc
3 Đã phẫu thuật: 16/04/2019
Chi phí: 51,926,000

Nam Nữ

1

Ngày sinh

12/1/2018

Địa chỉ

Ấp Đập Đá II, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh
Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại

Tỉnh

094 9308 004

Kiên Giang

6

Lê Cao Thanh Hoàng
Đã phẫu thuật: 24/05/2019
Chi phí: 48,761,000

Bệnh viện

Làm thợ hồ
Nội trợ

Khi cháu Thức được hơn một tháng tuổi thì cháu bú ít và khóc nhiều. Cha mẹ
đưa đến bệnh viện Sản - Nhi ở Cà Mau. Cháuđược khám bệnh và uống thuốc
nhưng tình trạng bệnh của không giảm. Do vậy, giađình đã đưa cháu đi bệnh
viện Nhi Đồng TP. HCM. Bác sĩ cho biết cháu bị tim và cần phải phẫu thuật.
Sau đó cháu được chuyển qua Viện timđể giải phẫu. Hoàn cảnh gia đình rất
khó khăn, cha cháu đi phụ hồ, thu nhập không ổn định. Mẹ cháu chỉ ở nhà lo
cho cháu, ông bà thì đã lớn tuổi cũng không giúp gì được cho cháu.

3/22/2019

3/26/2019

7/1/2019

Tâm nhĩ đọc nhất, tâm thất
độc nhất….

Viện Tim
TP. HCM

48,257,000

Đã xuất viện

Nguyễn Đức Quỳnh (1996)
Phạm Thị Màu (1995)

Làm thuê
Làm thuê

Gia đình của cháu Nguyễn Trọng Đức đặc biệt khó khăn. Cả ba mẹ đều bị
câm điếc bẩm sinh. Khi sinh cháuĐức bác sĩ phát hiện mẹ cháuĐức cũng bị
tim bẩm sinh nhưng vì hoàn cảnh khó khăn không thể thực hiện việc chạy
chữa. Về phần cháu Đức, cháu cũng phát hiện bệnh tim sau khi sinhđược 1
tháng, cháu đã 2 lần đi bệnh viện Bắc Ninh và 1 lần ở Hà Nội. Giađình cháu
không có đất để canh tác, ba cháu đi làm thuê nhưng công việc không ổn
định, mẹ cháu cũng đi làm thuê nhưng từ khi sinh cháu phát hiện bệnh tim
nên công ty không nhận nữa.

11/20/2018

12/11/2018

6/20/2019

Tứ chứng Fallot

Nhi TW
Hà Nội

20,000,000

Đã xuất viện

Trần Hoài Nam (1992)
Nguyễn Thị Cẩm Bình (2000)

Công nhân
Nội trợ

Cháu Hoài Phúc được 9 tháng tuổi, cha mẹ đưa đi chích ngừa, bác sĩ thấy hơi
thở của cháu bất thường và khuyên đi bệnh viện Nhi Đồng ở Sài Gòn. Tại
Nhi Đồng, qua các xét siêu âm, bác sĩ cho biết cháu bị suy tim bẩm sinh. Gia
đình khó khăn, ông nội của Phúc đang phải điều trị bệnh thần kinh, cha Phúc
đi làm công nhân, mẹ thì ở nhà nội trợ và trông Phúc Hoàn cảnh khó khăn và
họ hàng cũng không thể giúpđỡ với số tiền lớn để có thể phẫu thuật tim cho
Phúc.

3/22/2019

4/16/2019

6/6/2019

EBSTEIN TYPE C, tồn tại
lỗ bầu dục

Viện Tim
Tp. HCM

51,926,000

Đã xuất viện

Hồ Xuân Mậu (1978)
Ngô Thị Hòa (1988)

Làm ruộng
Làm ruộng

Sau khi sinh cháu Tài được 3 tháng thì phát hiện bị bệnh tim. Cháu thường
xuyên bị tím tái, khó thở, do vậy gia đình đưa cháu đi khám bệnh tại bệnh
viện Nghệ An thì được chuyển đến Viện Nhi, Hà Nội. Ba mẹ của cháu Tài
không có việc làm ổn định chỉ phụ thuộc vào một sào ruộng. Họ hàng cũng
khó khăn nên cũng không giúp gì được cho gia đình.

5/15/2109

5/23/2019

5/30/2019

Thông Liên Thất

Viện Nhi
Hà Nội

30,000,000

Đã xuất viện

Cháu Hoàng phát hiện bệnh tim lúc 2 tháng tuổi, cháuđã được gia đình đưa
đi khám bệnh ở bệnh viện Tâm Phúc và NhiĐồng 2 nhưng bác sĩ đã chuyển
cháu sang Viện Tim để phẫu thuật tim. Mẹ cháu chỉ một mìnhđi buôn bán để
nuôi cháu và anh trai 7 tuổi đi học. Hiện gia đình đang sống chung với bà
ngoại và Dì của cháu; công việc của mẹ cháu không ổnđịnh cộng thêm phải
lo chạy chữa bệnh cho cháu nên hoàn cảnh càng thêm khó khăn và túng thiếu.

5/16/2019

5/24/2019

6/3/2019

Kênh nhĩ thất,
tăng áp phổi

Viện Tim
Tp. HCM

46,349,000

Đã xuất viện

Ba mẹ cháu Triệu Yến Vy hiện tại đã ly hôn. Chị lớn 17 tuổi, đang đi học;
anh 15 tuổi đã nghỉ học đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Cuộc sống tại Trà
Vinh quá khó khăn nên ba cháu đưa các con lên Sài Gòn để thuê nhà trọ kiếm
sống. Ba cháu chỉ chạy xe ômđể lo trang trải mọi sinh hoạt trong nhà. Khi
phát hiện cháu Vy bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp, giađình không có khả
năng để trang trải các chi phí cho ca phẫu thuật, nay xin quý nhà hảo tâm giúp
đỡ cho gia đình.

5/9/2019

5/28/2019

6/5/2019

Kênh nhĩ thất thể
trung gian

Viện Tim
Tp. HCM

46,349,000

Đã xuất viện

Gia đình sinh được cháu Khang và anh trai 2 tuổi. Nghề nghiệp của ba mẹ
cháu Khang không ổn định. Cháu Khang sinh gần 5 tháng thì thấy có các triệu
chứng như tím tái, khó thở. Gia đình đã đưa cháu đi khám tại bệnh viện Nghệ
An thì phát hiện cháu bị bệnh tim cần phải phẫu thuật. Giađình cháu không
có khả năng lo chi phí phẫu thuật tim cho cháu, rất mong quý hảo tâm giúpđỡ
cho gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

5/26/2019

6/4/2019

6/14/2019

Tim 1 Thất, hẹp nhiều van

Viện Tim
Hà Nội

20,000,000

Đã xuất viện

Phụ hồ
Làm ruộng

Cháu Lương Gia Khánh đã được hội St. Lucas giúp chi phí phẫu thuật tim
năm 2018. Tuy nhiên, cháu hiện nay cần phải phẫu thuật tim lại để giữ mạng
sống. Từ khi sinh ra được 3 tiếng thì cháu bị bệnh tim nặng, cháu cũng bị hư
1 quả thận cẩn phải phẫu thuật cắt bỏ, và bị hở hàm ếch. Giađình cháu rất
khó khăn, ba bị khuyết tật ở chân nên cũng phảiđi viện thường xuyên; mẹ
phải ở nhà lo cho cháu Khánh và 2 chị. Giađình rất thiếu thốn vì phải vay
mượn suốt để lo chi phí chữa nhiều bệnh cho cháu Khánh. Khoản vay m
ượn
này chưa trả được thỉ lại phải vay mượn chỗ khác để lo tiền phẫu thuật bệnh
khác cho cháu.

5/7/2019

6/12/2019

6/21/2019

Thông Liên Thất
Hẹp van phổi trung bình

Nhi Trung Ương
Hà Nội

70,000,000

Đã xuất viện

Làm thuê
Nội trợ

Em Thư phát hiện bệnh tim từ 8 tháng tuổi nhưng do gia đình hoàn cảnh khó
khăn nên chỉ cho em đi khám tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho đến nay
Thư đã 15 tuổi.. Ba Thư chỉ đi làm thuê, mẹ chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Số
tiền phẫu thuật tim cho Thư quá lớn, gia đình không có khả năng để có thể lo
chi phí chữa bệnh cho Thư.

5/13/2019

6/12/2019

6/26/2019

Hở van 2 lá, hở van ĐMC,
hở van 3 lá, tăng áp phổi,
hẹp đoạn dài ĐMC

Viện Tim
Tp. HCM

70,263,724

Đã xuất viện

Nguyễn Hồng Ý (1990)
Nhữ Thị Bích Tuyền (1990)

086 9008 191

Bình Dương

1

10/23/2018 Xóm 7, Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An

0948 630 831

Nghệ An

Ngã 3 Cây Gà, xã Tân Thành,
Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

098 9948 295

Bình Thuận

Lê Thị Anh Đào (1989)

Làm biển

12/29/2015

85/11, tổ 104, khu phố 7,
P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân,
Tp. Hồ Chí Minh

082 5610 490

TP. HCM

Triệu Minh Hùng (1963)
Nguyễn Thị Lựu (1978)

Chạy xe ôm

12/16/2018

Xóm Phú Lập, Hương Trạch, Hương Khê,
Hà Tĩnh

0345 226 429

Hà Tĩnh

Trần Xuân Tiến (1996)
Nguyễn Thị Hồng (1991)

Hớt tóc
Nội trợ

1

9/4/2018

1

1

1

5/9/2018

xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định

1

1/24/2004

Ấp Mỹ A, xã Bình Minh,
huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long

Huỳnh Anh Thư
Chi phí: 70,263,725

Chuẩn đoán

2/22/2018

Chi phí: 8,442,955

9 Đã phẫu thuật: 12/06/2019

Ngày ra viện

1

Trần Minh Khang

Lương Ngọc Khánh
8 Đã phẫu thuật: 12/06/2019
Chi phí: 11,848,700

Ngày
phẫu thuật

Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thịnh An,
Thị xã Thuận Giao, Bình Dương

Triệu Yến Vy
Đã phẫu thuật: 28/05/2019
Chi phí: 53,123,460

7 Đã phẫu thuật: 04/06/2019

Ngày nhận
hồ sơ

Đường thôn Đông, phường Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, Bắc Ninh

098 4486 178

Bắc Ninh

Chi phí: 11,825,900

5

Hoàn cảnh gia đình

6/12/2018

1

Hồ Xuân Tài
4 Đã phẫu thuật: 23/05/2019

Nghề nghiệp

Tên Cha-Mẹ

0917 477 639

Nam Định

Lương Văn Toàn (1982)
Trần Thị Loan (1989)

Vĩnh Long

Huỳnh Thanh Tâm (1972)
Trịnh Thị Ngọc Nữ (1977)

Chi phí dự trù
(Giấy báo của BV)

Kết quả

Đinh Hoàng Gia Hưng
10 Đã phẫu thuật: 14/06/2019

1

4/15/2019

Thôn 1, Hữu Thường, Phượng Hòa,
Nho Quan, Ninh Bình

5/6/2011

Số nhà 123 Đường Bến Chương Dương,
phường Phước Lộc, thị xã La Gi,
Bình Thuận

9/1/2018

Xóm Bến Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên
Khánh, Tỉnh Ninh Bình

Chi phí: 46,748,000

Nguyễn Thái Duyên
11 Đã phẫu thuật: 01/07/2019
Chi phí:15,000,000

1

Trần An Thư
12 Đã phẫu thuật: 02/07/2019
Chi phí: 17,076,400

13

Nguyễn Phạm Thanh Duy
Đã phẫu thuật: 17/07/2019
Chi phí: 56,965,283

1

1

12/17/2018 Phước Diêm, Thuận Nam, Ninh Thuận

1

12/27/2012

Phường Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình

1

3/19/2013

Làng Or, xã Ia Phí, huyện Chư Păh,
tỉnh Gia Lai

1

Số nhà 301, Đường Lê Hồng Phong, Phường
12/31/2018
Quyết Thắng, Thành phố Kontum

Bùi Minh Phúc
14 Đã phẫu thuật: 18/07/2019

Chi phí: 18,929,814

Y Rơ Châm Hân
15 Đã phẫu thuật: 03/08/2019
Chi phí: 66,288,166

Nguyễn Ngọc An Nhiên
Đã phẫu thuật: 12/8/2019
16
Chi phí: 38,437,000
Cháu qua đời tại BV

Ninh Bình

Đinh Ngọc Chinh (1988)
Hoàng Thị Nhàn (1990)

Công nhân
Công nhân

Ba mẹ cháu Hưng từ Ninh Bình vào Bình Dương để kiếm sống. Thu nhập của
hai vợ chồng chỉ đủ lo cho hai con, cháu lớn đi học lớp 2 và cháu Hưng mới
sinh. Khi phát hiện cháu bị bệnh tim, ba mẹ cháuđã đi vay mượn được
40,000,000 đ ể cháu chữa bệnh tại Nhi Đồng 2,
Sài Gòn. Đến nay, cháu
được chuyển qua Viện Tim để tiếp tục để điều trị bệnh thì ba mẹ cháu không
còn khả năng để vay mượn tiếp tục lo cho cháu.

6/10/2019

6/14/2019

7/3/2019

Thông Liên Thất

Viện Tim
TP. HCM

46,748,000

Đã xuất viện

Bình Thuận

Nguyễn Thái Bảo (1980)
Trần Thị Thúy (1987)

Đánh cá
Làm thuê

Cháu Thái Duyên phát hiện bệnh tim khi đi khám sức khỏe tại trường. Tuy
nhiên, gia đình thấy cháu vẫn bình thường nên không đưa cháu đi chữa trị.
Trong năm 2019, cháu có những triệu chứng như khó thở, tím tái thì cho cháu
đi khám bệnh tại tỉnh Bình Thuận. Tại đây, bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật tim
cho cháu. Hiện tại, ba mẹ đang ở chung với bà nội; ba cháu làm nghề biển thu
nhập không ổn định, mẹ thì đi bóc mực thuê, cuộc sống của gia đình rất khó
khăn.

6/26/2019

7/1/2019

7/10/2019

Thông Liên Nhĩ

Trợ Rẫy
TP. HCM

30,000,000

Đã xuất viện

0965 925 494

Ninh Bình

Trần Văn Chung (1995)
Trần Thị Thủy (1994)

Làm ruộng
Làm ruộng

Ba mẹ cháu đang ở chung nhà với ông bà nội, bà nội bị ung thư tuyến giáp
nên ông bà không thể giúp gì được cho gia đình của cháu. Mẹ cháu khi mang
thai cháu thứ nhất thì bị xảy thai ở tháng thứ 7 nên sức khỏe rất yếu. Khi
mang thai cháu An Thư thì phải dưỡng thai tại bệnh viện trong khi hoản cảnh
cả hai vợ chồng chỉ làm ruộng. Cháu Thư sau khi sinh thì phát hiện bị bệnh
tim bẩm sinh, lại bị Viêm phổi, do vậy bác sĩ chỉđịnh phải cho cháu phẫu
thuật tim sớm thì sức khỏe mới ổnđịnh.

6/26/2019

7/2/2019

7/10/2019

Thông Liên Thất

Nhi Trung Ương
Hà Nội

20,000,000

Đã phẫu thuật

0868 404 396

Ninh Thuận

Nguyễn Thanh Son (1995)
Phạm Thùy Trang (1996)

Thợ hồ
Nội trợ

Ba mẹ cháu Duy hiện đang sống chung với ông bà nội. Ông nội và ba cháu
chỉ làm thợ hồ để trang trải mọi chi phí trong khi giađình 7 người. Cháu Duy
phát hiện bệnh tim khi được 10 ngày tuổi tại bệnh viện Ninh Thuận, sauđó
chuyển vào Nhi Đồng 2 rồi đến Viện Tim để phẫu thuật. Gia đình cháu khó
khăn không có đủ khả năng để lo chi phí chữa bệnh cho cháu.

5/30/2019

7/17/2019

7/25/2019

Thông Liên Thất, Hẹp van
động mạch phổi

Viện Tim
Tp. HCM

68,230,000

Đã phẫu thuật

037 3172 660

Hà Nội

Bùi Hồng Quảng (1978)
Nguyễn Thị Trinh (1978)

Làm ruộng
Làm ruộng

Cháu Phúc sinh được 1 tháng thì phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh. Năm 2013,
gia đình đã vay mượn để cháu phẫu thuật tim, tuy nhiên chođến nay sức khỏe
của cháu càng yếu và bác sĩ đã chỉ định cháu phải phẫu thuật tim lại. Gia đình
có 3 cháu, ba mẹ chỉ làm ruộng, ba cháu đi phụ hồ thêm nhưng không đủ tiền
nuôi con và tiền thuốc cho cháu Phúc nên rất mong quý nhà hảo tâm giúp cho
cháu Phúc có thể phẫu thuật tim chữa lành bệnh.

7/4/2019

7/18/2019

8/6/2019

Hẹp miệng nối hợp lưu tĩnh
mạch phổi, bất thường tĩnh
mạch phổi

Nhi TW
Hà Nội

20,000,000

Đã phẫu thuật

Kontum

Rơ Châm Hanh (1997)
Y Ren (1993)

Làm nông
Làm nông

Cháu Y Rơ Châm Hân là người đồng bào Jrai. Gia đình cháu có 3 sào đất
trồng café, thu nhập hàng năm khoảng 20,000,000 triệu (chưa trừ tiền mua
phân bón và thuốc). Ba mẹ cháu hàng ngày vẫnđi làm thuê cho người khác,
mỗi ngày khoảng 80,000-100,000. Cháu Hân bị bệnh tim với các triệu chứng
như ngày càng gầy và khó thở, gia đình đưa cháu đi khám bệnh tại bệnh viện
Gia Lai. Tại đây cháu được chuyển đến Viện Tim, TP. HCM với chẩnđoán
hở van tim 3 lá.

14/5/2019

8/3/2019

8/9/2019

Hở van 2 lá nặng

Viện Tim
Tp. HCM

59,591,000

Đã xuất viện

0931 645 558

Kontum

Nguyễn Đình Bân (1985)
Nguyễn Thị Minh Thư (1988)

Cháu An Nhiên phát hiện bệnh tim khi được 7 tháng tuổi. Khi sinh cháu tại
bệnh viện Từ Dũ thì được chuyển sang bệnh viện NhiĐồng 1. Cháu được
theo dõi bệnh 4 tháng và đã được thông tim. Vì bệnh tim của cháu quá nặng
Công nhân viên
nên bệnh viện Nhi Đồng đã chuyển gấp cháu sang Viện Tim để phẫu thuật do
Kế toán
1 stent đã trượt khỏi vị trí ban đầu. Ba mẹ cháu không có khả năng để lo cho
ca phẫu thuật tim của cháu vì gần 8 tháng theo con tại bệnh viện cũng không
thể đi làm được.

8/6/2019

8/12/2019

8/22/2019

Thông Liên Nhĩ

Viện Tim
TP. HCM

68,347,000

Đã qua đời

098 8012 495

Nam Định

Làm ruộng
Làm ruộng

Cháu Anh Khôi là con thứ hai trong gia đình, anh của cháu được 3 tuổi. Cháu
phát hiện bệnh tim được một tuần tuổi trong khi hoàn cảnh giađình rất khó
khăn. Ba mẹ trẻ, chỉ làm ruộng và chưa có nhà, chỉ ở với bà nội. Ba mẹ cháu
đã lo cho cháu khám bệnh định kỳ nhưng khi bác sĩ báo bệnh của cháu phải
phẫu thuật thì quả là một khó khăn lớn cho gia đình. Số tiền phẫu thuật nằm
ngoài khả năng của gia đình cháu.

8/10/2019

8/15/2019

9/23/2019

Thông Liên Nhĩ

Bệnh viện Tim
Hà Nội

30,000,000

Đã qua đời

Làm ruộng
Làm ruộng

Ba mẹ cháu kết hôn được 2 cháu, cháu lớn 6 tuổi, và cháu Phong 1 tuổi. Gia
đình chị gặp nhiều khó khăn về tinh thần và vật chất. Nguyên nhân một phần
do ba mẹ cháu khác Tôn giáo khi kết hôn. Khi cháu Phong bị bệnh, mẹ chồng
đổ lỗi do mẹ cháu là đi đạo, còn chồng thì vũ phu nên chịđã đưa 2 cháu về
quê ngoại nương nhờ. Ông bà ngoại già yếu cũng không giúp gìđược cho
cháu. Chị đi làm để nuôi con và chạy chữa bệnh cho cháu Phong. Cháu Phong
hay bệnh, mấy tháng gần đây chị thấy cháu có dấu hiệu môi tím thìđưa cháu
đi khám bệnh thì phát hiện bị bệnh tim, cần phảiđược phẫu thuật.

8/15/2019

8/16/2019

8/26/2019

Thông Liên Thất

Việt Đức

30,000,000

Đã xuất viện

Cháu Ngọc Ánh phát hiện bệnh tim lúc 2 tháng tuổi. Khi giađình phát hiện
cháu có những dấu hiệu của bệnh tim thì cho cháuđi khám tại bệnh viện Nhi
Hà Nội thì bác sĩ đề nghị cháu nhập viện để thông tim. Hoàn cảnh giađình
cháu, ba chỉ đi phụ hồ mỗi tháng thu nhập 3,900,000 triệu; mẹ chỉ ở nhà làm
ruộng và chăm cháu. Ông bà cũng khó khăn nên không thể giúp gì được cho
cháu. Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân để cháu có
thể được chữa trị bệnh.

8/14/2019

8/16/2019

8/18/2019

PDA

Nhi TW
Hà Nội

50,000,000

Đã xuất viện

Cháu Uyên sinh được 9 tháng tuổi thì bị viêm phổi nặng, giađình đưa cháu đi
khám mới phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Ba cháu chỉđi làm thuê
nhưng từ khi cháu bị bệnh nặng nằm tại bệnh viện 6 tháng thì ba mẹ nghỉ làm
để lo chăm cháu tại bệnh viện. Hiện nay giađình khó khăn và không có khả
năng để lo chi phí chữa bệnh cho cháu.

6/20/2019

8/21/2019

8/22/2019

Còn Ống Động Mạch

Viện Tim
Tp. HCM

51,500,000

Đã xuất viện

0967 225 326

096 5614 995

033 5255 801

Nguyễn Anh Khôi
17 Đã phẫu thuật: 15/8/2019

1

4/4/2019

xóm A, Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định

Chi phí: 23,959,592

Nguyễn Bá Tấn Phong
18 Đã phẫu thuật: 16/8/2019
Chi phí: 12,219,050

Đặng Ngọc Ánh
19 Đã phẫu thuật: 16/08/2019
Chi phí: 25,649,730

Chi phí: 24,680,204

Nguyễn Bá Tài (1983)
Lê Thị Thuần (1984)

8/4/2018

Xóm 3B, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai,
Nghệ An

1

1/17/2019

Xóm 9, Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài
Đức, Hà Nội

039 3081 267

Hà Nội

Đặng Xuân Bắc (1985)
Nguyễn Thị Hòa (1990)

1

2/20/2017

Thôn Tiền Yên, phường Lộc Đức, huyện
Bảo Lâm, Lâm Đồng

0975 607 431

Lâm Đồng

Kiều Duy Khánh (1994)
Bùi Thùy Trang (1996)

1

Kiều Bảo Uyên
20 Đã phẫu thuật: 21/08/2019

Nguyễn Văn Giới (1996)
Vũ Thị Yến (1997)

097 7170 208

Nghệ An

Phụ hồ
Làm ruộng

Làm thuê
Nội trợ

Hồ Minh Khang
21 Đã phẫu thuật: 23/08/2019

Chi phí: 19,308,670

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 đã được hội St. Lucas giúp 10,673,215 chi phí phẫu
thuật tim trong Quý 1/2019. Đến tháng 7/2019, cháu phải nhập viện để phẫu
thuật lại. Ba mẹ cháu chỉ làm nông, mỗi năm được một vụ do không có nước,
cháu lại đau ốm nên mẹ phải thường xuyên chăm cháu nên cũng không có
việc làm. Gia đình không có khả năng để lo tiếp chi phí phẫu thuật nên xin
Hội giúp cho cháu được phẫu thuật thêm lần nữa.

8/15/2019

8/23/2019

9/4/2019

Glenn

Nhi TW
Hà Nội

30,000,000

Đã xuất viện

