DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT TIM QUÝ IV/ 2018
CHƯƠNG TRÌNH NHỊP TIM CARITAS VIỆT NAM & HỘI SAINT LUCAS CHARITY FOUNDATION
Giới tính

Stt

24

Họ và Tên

Nam Nữ

Nguyễn Thùy Hương
Đã phẫu thuật: 17/07/2018
Chi phí: 21,157,226

Nguyễn Hải Đăng
25 Đã phẫu thuật: 24/08/2018
Chi phí: 34,176,269

1

1

Vũ Hoàng Linh
26 Đã phẫu thuật: 13/09/2018
Chi phí: 9,332,280

1

Ngày sinh

1/10/1998

Địa chỉ

Thôn Trung Đồng, xã Gia Trung, huyện
Gia Viễn, Ninh Bình

Điện thoại

097 2310 761

Tỉnh

Ninh Bình

Tên Cha-Mẹ

Nguyễn Văn Xá
Trần Thị Phượng

Hoàn cảnh gia đình

Ngày nhận
hồ sơ

Ngày
phẫu thuật

Ngày ra viện

(Đã mất)
(Đã mất)

Cả ba mẹ em đã mất do tai nạn sông nước năm 2010. Anh trai đã lấy vợ và
đang ở bên gia đình vợ. Em ở với bác (gọi là Bá) từ năm 2010 cho đến nay.
Em phát hiện bệnh tim từ năm 2015, đã được phẫu thuật lần 1. Tuy nhiên,
đến năm 2018 em luôn cảm thấy mệt mỏi do nhịp timđập chậm 40/1 phút. Vì
vậy, bệnh viện yêu cầu em phảiđặt máy hỗ trợ tim trong khi hoàn cảnh gia
đình của bác rất khó khăn.

7/5/2018

7/17/2018

7/30/2018

8/10/2018

8/20/2018

10/17/2018

9/9/2018

9/13/2018

10/11/2018

Nghề nghiệp

Chuẩn đoán

Bệnh viện

Phí mổ
(Giấy báo của BV)

Kết quả

Bệnh viện E
Hà Nội

50,000,000 Đã phẫu thuật

Viện Tim, Hà Nội

40,000,000 Đã phẫu thuật

Thông Liên Nhĩ

Nhi TW, Hà Nội

10,000,000 Đã phẫu thuật

Thông Liên Nhĩ

12/5/2017

Đội 9, xã Hải Bắc, Hải Hậu, Nam Định

096 5606 472

Nam Định

Nguyễn Văn Hào (1979)
Đỗ Thị Dần (1986)

Tự do
Nội trợ

Gia đình ba mẹ sinh được 3 cháu, cháu lớn 10 tuổi nhưng cháu bị khuyết tật
bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Cháu thứ hai sinh ra thì
mất. Cháu Đăng phát hiện bệnh tim bẩm sinh sau khi cháu sinhđược 2 tháng.
Ba của cháu cũng do ảnh hưởng của chất độc màu da cam nên cũng không
được bình thường, hàng ngày đi sửa xe ở dưới gầm cầu An Đông 1, Hải
Phòng. Mẹ thì chỉ ở nhà nuôi hai cháu nên mọi chi phí hàng ngày trong gia
đình chỉ trông vào công việc sửa xe của ba cháu. Giađình hiện tại không có
khả năng lo chi phí chữa trị bệnh cho cháu.

4/23/2018

Xóm 19, đội 5, Xuân Thượng, Xuân Trường,
098 4959 342
Nam Định

Nam Định

Vũ Văn Hiến (1993)
Phạm Thị Mai (1994)

Làm ruộng
Làm ruộng

Ba mẹ cháu Hoàng Linh sinh được 2 cháu, cháu lớn 2 tuổi. Cháu Linh hay
đau yếu, thỉnh thoảng co giật. Gia đình đưa cháu đi khám thì phát hiện cháu
bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ cháu bịđiếc bẩm sinh nên cũng không xinđược
việc làm. Ba cháu thì sức khỏe yếu, ai thuê gì thì làm nấy.Đến mùa lúa, ba
mẹ cháu chỉ thuê ruộng để cày cấy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn không có
khả năng lo cho cháu được phẫu thuật.

Bạch Văn Thành (1985)
Đức Thị Minh Huệ (1988)

Làm ruộng
Làm ruộng

Gia đình cháu ở với ông bà nội. Ông nộiđau lưng không làm được gì, bà nội
thì đi làm phụ hồ phụ giúp các chi phí hàng ngày. Ba cháu Minh chỉ làm lao
động tự do thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệuđồng. Mẹ cháu phải lo cho
cháu đi bệnh viện nên cũng chỉ ở nhà. Cháuđã được hội Viettel giúp một
phần chi phí phẫu thuật khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, còn một số chi phí
ngoài bảo hiểm, gia đình không có khả năng chi trả viện phí cho cháu nên xin
Hội St. Lucas giúp đỡ cho cháu.

10/30/2018

11/5/2018

12/6/2018

Thông liên thất

Viện Tim, Hà Nội

Kênh Nhĩ Thất toàn phần,
hẹp đoạn gần động mạch
phổi

Bạch Quang Minh
27 Đã phẫu thuật: 05/11/2018
Chi phí: 10,933,356

1

9/21/2017

Xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Trần Minh Hiếu
28 Đã phẫu thuật: 19/11/2018
Chi phí: 70,000,000

1

12/21/2015

08A/2, Khu phố 8A, Đường Nguyễn Ái Quốc,
091 9886 618
Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai

Đồng Nai

Trần Công Huy (1981)
Võ Thị Thương (1985)

Tài xế
Công nhân

Cháu Hiếu phát hiện bệnh tim khi mẹ mang thaiđược 7 tháng tuổi. Khi sinh
ra cháu được điều trị bệnh tim tại Nhi Đồng 2. Sau nhiều lần đặt sten, thông
tim bệnh tim của cháu vẫn không giảm. Cháuđã phẫu thuật tim lần 1 vào
tháng 5/2017. Đến nay, cháu được chuyển qua Viện Tim để chuẩn bị phẫu
thuật tim lần 2 trong khi hoàn cảnh giađình khó khăn không thể vay mượn
tiếp để lo chi phí phẫu thuật cho cháu.

10/30/2018

11/19/2018

12/20/2018

Thông Liên Nhĩ

Viện Tim
TP. HCM

81,060,000 Đã phẫu thuật

Phường Trung Hải, huyện Gio Linh,
Quảng Trị

Quảng Trị

Nguyễn Danh Triều (1990)
Phan Thị Bảy (1994)

Công nhân
Nội trợ

Bé Tuệ Nhi phát hiện bệnh tim khiđược 3 tháng tuổi. Ba mẹ cháu từ Quảng
Trị vào Sài Gòn để kiếm sống. Cuộc sống của giađình phải lo chi phí hàng
ngày đã chật vật, nhất là khi sinh cháu bị bệnh tim nên mẹ cháu phải thường
xuyên đi viện để lo cho cháu. Mọi chi tiêu trong giađình chỉ trông vào số tiền
lương ít ỏi của ba cháu. Gia đình không có khả năng lo phẫu thuật cho cháu.

11/22/2018

12/15/2018

12/17/2018

APSO III

Viện Tim
TP. HCM

70,560,000 Đã qua đời

29

Nguyễn Phạm Tuệ Nhi
Đã phẫu thuật: 15/12/2017
Chi phí: 70,560,000
Qua đời: 16/12/2018

1

9/7/2017

097 2814 920

0357 902 425

Hà Nội

