DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM QUÝ IV/ 2019
HỘI SAINT LUCAS CHARITY FOUNDATION
Giới tính
Stt

1

Họ và Tên

Nguyễn Hoàng Thắng
Đã phẫu thuật: 13/09/2019
Chi phí: 56,073,000

Nam Nữ

Ngày sinh

Tỉnh

Gia đình cháu Thắng thuộc hộ khó khăn lại đông con, cháu bị
bệnh tim nên hoàn cảnh của gia đình càng thêm khó khăn. Ba cháu ch ỉ làm
nông, ai thuê gì thì làm, công việc cũng không ổn định, mẹ chỉ ở nh à chăm các
con. Cháu Th ắng sinh được 4 tháng tuổi th ì phát hiện bệnh tim bẩm sinh, cháu
đang được theo dõi để được mổ từ bệnh viện do cơ thể bị suy dinh dưỡng nặng.
Gia đình không có khả năng lo chi phí phẫu thuật tim cho cháu.

1/8/2019

9/13/2019

9/20/2019

Giáo viên
Giáo viên

Cháu Trâm là con lớn trong nhà và có 2 em 7 tuổi và 2 tuổi. Ba mẹ đều làm giáo
viên nhưng chỉ đủ sống và nuôi các con ăn h ọc. Cháu Trâm phát hiện bệnh tim
từ lúc 2 tháng tuổi, khi cháu đ ược 5 tuổi th ì đã phẫu thuật. Tuy nhi ên, cho đ ến
nay sức khỏe của cháu c àng yếu nên bác sĩ đã chỉ định cháu phải phẫu thuật lại.
Gia đình trong thời gian này gặp nhiều khó khăn không có khả năng lo chi phí
phẫu thuật cho cháu. Mong nhận đ ược sự giúp đỡ của quý ân nhân để cháu
được chữa lành bệnh.

6/14/2019

9/19/2019

Xe ôm
Nội trợ

Cháu Khôi Nguyên phát hiện bệnh tim bẩm sinh từ khi mẹ cháu mang thai đ ược
22 tuần tuổi. Gia đình khó khăn, ba cháu ch ạy xe ôm ở Côn Đảo và mỗi tháng
gửi tiền về để lo cho gia đình. Mẹ chỉ ở nhà lo cho 2 con vì ba đi làm xa. Số tiền
ba cháu chạy xe ôm chỉ đủ gia đình sống qua ngày. Nay cháu Khôi bệnh tim quả
là một gánh nặng cho gia đình.

7/10/2019

Kết quả

Tứ chứng Fallot

Viện Tim
Tp.HCM

Đã xuất viện

10/14/2019

Thông Liên Thất

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

9/20/2019

11/14/2019

Apso Type III

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

Phan Thanh Vũ (1981)
Ngô Thị Ngọc Linh (1982)

1

1/12/2019

Ấp Ninh An, Xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân,
Tỉnh Bạc Liêu

0918 400 219

Bạc Liêu

Nguyễn Văn Năng (1983)
Nguyễn Thị Cẩm Phượng (1985)

1

5/30/2006

Thị trấn Yên Linh, Yên Khánh, Ninh Bình

Ninh Bình

Trần Văn Mạnh
Đào Thị Xuyến

Làm ruộng
Công nhân

Em Trường nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì viêm cơ tim cấp. Ngoài ra, em
phải ghép phổi nhân tạo và chạy thân. Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn do
lao động chính trong nhà là mẹ em. Ba em chỉ ở nhà chăm sóc con đông và ai
thuê gì thì làm, công việc không ổn định. Hiện tại với bệnh tim của em quá nặng
trong khi gia đình không còn khả năng để tiếp tục vay mượn chạy chữa bệnh cho
em.

16/9/2019

9/21/2019

11/27/2019

Viêm Cơ Tim cấp

Nhi TW, Hà Nội

Đã xuất viện

1

10/23/2015

Phường Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh B ình
Dương

035 6859 491

Bình Dương

Mai văn Biên (1986)
Đoàn Thị Thu (1996)

Công nhân
Công nhân

Mẹ cháu Huyền từ khi mang thai cháu sức khỏe đ ã quá yếu nên cháu cũng bị
ảnh hưởng nhiều. Do vậy, khi cháu sinh chỉ được 1,9 kg và phải cách ly mẹ. Đến
khi cháu được 3 tháng tuổi, chậm phát triển n ên gia đình đưa cháu đi khám bệnh
thì phát hiện cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Khi cháu đ ược 1 tuổi th ì ba mẹ từ quê
Nam Định vào Sài Gòn để mưu sinh và tiếp tục cho cháu đi khám bệnh định kỳ
tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Đến nay, cháu có chỉ định phải phẫu thuật tim trong
khi cả ba mẹ chi đi làm công nhân lò gốm, không có khả năng để lo chi phí phẫu
thuật tim cho cháu.

8/16/2019

9/23/2019

10/4/2019

Thông Liên Thất,
Hở Van 3 Lá

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

1

27/12/2018

Xã Ila Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai

097 8255 478

Gia Lai

Đặng Hùng Bảo Linh (1987)
Lương Thị Kim Phương (1999)

Làm nông
Nội Trợ

Cháu Ngân sinh được 2,8kg, sức khỏe yếu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
Gia Lai. Bác sĩ chẩn đoán viêm phổi và tim nặng nên được chuyển đến bệnh viện
Nhi Đồng II, Tp. HCM. Tại đây cháu đã được mổ tim 3 lần và thông tim 5 lần.
Hiện cháu vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe rất yếu.

15/9/2019

30/9/2019

16/12/2019

Kênh Nhĩ Thất

Nhi Đồng 2
Tp.HCM

Đã xuất viện

1

9/11/2019

Phú Nghĩa, Nghĩa Hưng, Nam Định

033 6105 576

Nam Định

Nguyễn Tuấn Thủy (1997)
Trần Thị Thắm (1998)

Làm ruộng
Làm ruộng

10/10/2019

10/14/2019

22/10/2019

Thông Liên Nhĩ

Nhi TW, Hà Nội

Đã xuất viện

1

22/5/2019

Xóm 1, xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

086 9348 575

Ninh Bình

Nguyễn Văn Hoàn (1986)
Phạm Thị Ngát (1994)

Làm ruộng
Làm ruộng

Từ khi cháu sinh ra đã phát hiện bệnh tim tứ chứng Fallot. Gia đ ình đã chuyển
cháu lên Viện E, Hà Nội và các bác sĩ báo là phải phẫu thuật tim. Cháu có 2 anh
trai 6 tuổi và 4 tuổi. Ba mẹ chỉ làm ruộng nên chỉ đủ nuôi con, nay ho àn cảnh
gia đình rất khó khăn khi cháu Anh Th ư bị bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật
với số tiền chữa trị rất lớn.

20/9/2019

10/21/2019

11/6/2019

Fallot IV

Viện E, Hà Nội

Đã xuất viện

1

3/12/2019

Thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình
Phước

097 7589 130

Bình Phước

Bùi Viết Hạnh (1980)
Hoàng Thị Lệ (1987)

Làm rẫy
Làm rẫy

Gia đình cháu có 5 kh ẩu, bà cháu già yếu, ba mẹ cháu, anh trai 4 tuổi v à cháu
Thuận. Cháu đ ược 2 tháng tuổi th ì gia đình thấy cháu có những dấu hiệu nh ư
khó thở, không tăng kg nên đưa cháu đi khám b ệnh tại bệnh viện Nhi Đồng th ì
các bác sĩ báo cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Gia đ ình cháu chỉ làm rẫy, trồng cây
điều thu nhập mỗi năm chỉ 10 triệu n ên khi cháu ph ải phẫu thuật tim, gia đình
không có khả năng để chạy chữa cho cháu.

10/11/2019

10/23/2019

10/30/2019

Thông Liên Thất

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

1

4/9/2015

Khu phố Thạnh Đức, Thị trấn Phú Thịnh, Huyện
Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

086 8920 402

Quảng Nam

Đặng Công Ninh (1990)
Dương Thị Thùy Trang (1992)

Công nhân
Nội trợ

Ba mẹ cháu Vệnh (Gia Hưng) đang sống chung với ông bà nội. Ba cháu làm
công nhân, còn mẹ hiện tại không có việc làm ổn định. Cháu Vệnh bị bệnh tim
bẩm sinh từ khi mới sinh và đã được phẫu thuật lần 1 tại bệnh viện Trung Ương
Huế. Đến nay, cháu đ ược 4 tuổi th ì bệnh tim tái phát, cháu th ường xuyên mệt,
khó thở. Gia đình đã đưa cháu khám tại Viện Tim, TP. HCM, và tại đây bác sĩ
yêu cầu phải phẫu thuật cho cháu. Ho àn cảnh gia đình khó khăn không thể có
khả năng để lo chi phí phẫu thuật cho cháu.

7/9/2019

10/25/2019

11/26/2019

Blalock Trung Tâm,
Thất ống động mạch, Thông
Liên Thất

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

1

17/7/2018

Tổ 5, ấp Long Phú, x ã Phước Thái, huyện Long
Thành, Đồng Nai

093 7014 009

Đồng Nai

Nguyễn Tấn Thi (1990)
Trương Thị Loan (1994)

Công nhân
Công nhân

Cháu Mai phát hi ện bệnh tim từ lúc đ ược mẹ mang thai từ 2 tuần tuổi. Bác sĩ
chẩn đoán cháu bị tim bẩm sinh Fallot v à phải mổ lồng ngực. Ba mẹ cháu chỉ
làm công nhân tại Đồng Nai, thu nhập chỉ đủ lo cho anh trai cháu 3 tuổi v à các
chi phí sinh hoạt thường ngày. Nay cháu bị bệnh tim phải phẫu thuật, gia đ ình
không có khả năng chỉ vay mượn được 20 triệu để lo chi phí phẫu thuật tim cho
cháu. Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân.

10/10/2019

10/29/2019

11/6/2019

Tứ chứng Fallot

Viện Tim
Tp. HCM

Đã xuất viện

1

5/9/2019

Phường Gia Trung, Huyện Gia Viễn,
Ninh Bình

097 3473 466

Ninh Bình

Trần Văn Hiệu (1983)
Trần Thị Hà (1989)

Làm ruộng
Làm ruộng

Cháu bị bệnh tim từ lúc mới sinh. Gia đình đã cố gắng để chạy chữa cho cháu tại
bệnh viện tỉnh nhưng do bệnh cháu quá nặng n ên gia đình đã chuyển cháu về Hà
Nội để được phẫu thuật tim. Ba cháu chỉ l àm thợ xây, công việc cũng không ổn
định. Mẹ cháu l àm ruộng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho hai anh
của cháu. Nay chi phí phẫu thuật quá lớn, gia đ ình rất mong nhận được sự giúp
đỡ của quý ân nhân.

11/7/2019

11/8/2019

11/14/2019

Thông Liên Thất

Viện Tim, Hà Nội

Đã xuất viện

4/25/2019

Đội 7, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hưng, Nam Định

097 8628 207

Nam Định

Nguyễn Văn Thế (1979)
Nguyễn Thị Hạnh (1984)

Làm ruộng
Làm ruộng

Cháu Vương Nhật có một chị gái sinh đôi, cháu phát hiện bệnh tim lúc đi ti êm
phòng và gia đình đã chuyển cháu đến Nhi Trung Ương, Hà Nội để điều trị.
Cháu được chẩn đoán Thông Liên Thất và phải được phẫu thuật. Gia đ ình cháu
rất khó khăn và đông con trong khi mọi thu nhập trong nh à đều không ổn định.
Mẹ cháu sức khỏe yếu vì bị tai nạn gãy chân và trải qua nhiều lần phẫu thuật.
Gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ quả quý ân nhân.

10/12/2019

12/18/2019

12/27/2019

Thông Liên Thất

Nhi TW. Hà Nội

Đã xuất viện

Đặng Bảo Khánh Ngân
6 Đã phẫu thuật: 30/9/2019

Chi phí: 20,000,000

Nguyễn An Nguyên
(Nguyễn Thu Hương)
Đã phẫu thuật: 14/10/2019
Chi phí: 9,014,753

Nguyễn Huỳnh Anh Thư
8 Đã phẫu thuật: 21/10/2019

Chi phí: 53,116,683

Bùi Viết Thuận
Chi phí: 46,748,000

Nguyễn Trương Tuyết Mai
11 Đã phẫu thuật: 29/10/2019

Chi phí: 32,314,000

Trần Ngọc Ánh
12 Đã phẫu thuật: 08/11/2019

Chi phí: 15,011,111

Nguyễn Vương Nhật
Chi phí: 17,477,116

Làm ruộng
Làm ruộng

Bệnh viện

Tây Ninh

Chi phí: 26,748,000

13 Đã phẫu thuật: 18/12/2019

Nguyễn Văn Đức (1976)
Trần Thị Hằng (1979)

Chuẩn đoán

0973 232 089

Mai Thanh Huyền

Đặng Công Vệnh
(Đặng Gia Hưng)
Đã phẫu thuật: 25/10/2019
Chi phí: 68,230,000

Ngày ra viện

1292 Đư ờng 784, phường Cầu Khơi, huyện
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

5 Đã phẫu thuật: 23/09/2019

10

Ngày
phẫu thuật

3/31/2010

1

Chi phí: 68,629,759

9 Đã phẫu thuật: 23/10/2019

Ngày nhận
hồ sơ

Gia Lai

Trần Quang Trường

7

Hoàn cảnh gia đình

0355 233 354

Chi phí: 55,090,000

4 Đã phẫu thuật: 21/09/2019

Nghề nghiệp

Tên Cha-Mẹ

Làng Pốt, Xã La Pia, Huyện Chư Prông,
Tỉnh Gia Lai

Phan Quỳnh Trâm

Nguyễn Khôi Nguyên
Đã phẫu thuật: 20/09/2019
Chi phí: 48,334,000

Điện thoại

2/20/2017

1

2 Đã phẫu thuật: 19/09/2019

3

Địa chỉ

1

Cháu phát hi ện bệnh tim sau khi sinh được hai ngày, gia đình đã đưa cháu đi
khám 2 lần tại bệnh viện Nhi Trung Ương, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật. Mẹ
cháu ngoài chăm sóc cháu còn có anh cháu 2 tu ổi nên không thể đi làm. Ba cháu
thì công việc không ổn định, thu nhập b ình quân 4 tri ệu đồng/tháng. Gia đình rất
mong nhận được sự giúp đỡ cho cháu có đ ược chi phí phẫu thuật tim.

