Thông cáo báo chí
Phẫu thuật miễn phí cho trẻ em hở môi và hở hàm ếch
tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Từ ngày 29/3 – 2/4 năm 2010, với tài trợ của Công ty Sika Việt Nam, tổ chức Phẫu thuật Nụ cười
Việt Nam (Operation Smile Vietnam) sẽ phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ
chức khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em có khe hở môi và hở hàm ếch đến từ Hà Nội và các
tỉnh lân cận khác. Các bệnh nhân sẽ được nhận hỗ trợ một phần kinh phí đi lại và ăn uống trong
thời gian lưu trú tại bệnh viện. Ước tính số lượng bệnh nhân trong đợt này là 80-100 em.
Chương trình phẫu thuật sẽ được thực hiện trong 5 ngày như sau:
Ngày 29/3:

Khám sàng lọc, xét nghiệm
BV Hữu Nghị Việt Nam - Cuba, 37 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Từ ngày 30/3 – 2/4:

Tiến hành phẫu thuật
BV Hữu Nghị Việt Nam - Cuba, 37 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đây là đợt thứ 2 trong 5 đợt phẫu thuật dị tật hở môi/hở hàm ếch mà công ty TNHH Sika Việt
Nam cam kết tài trợ cho Operation Smile Việt Nam trong năm 2010. Đợt đầu tiên đã được thực
hiện tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 8 – 12 tháng 3 năm 2010 tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung
Ương. Các đợt tiếp theo dự kiến sẽ được thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh
thành khác trên cả nước. Sika Limited (Vietnam) là Công ty chuyên sản xuất và cung cấp hóa chất
xây dựng 100% vốn của Thụy Sĩ hoạt động tại Việt Nam từ năm 1991.
Những gia đình có trẻ trong các trường hợp kể trên có thể đăng ký tham gia chương trình
phẫu thuật qua số điện thoại của Operation Smile Vietnam (04) 3936 5426. Ngoài ra các gia
đình cũng có thể trực tiếp đưa bệnh nhân đến địa chỉ nói trên vào sáng ngày 29/3/2010 để được
khám, tư vấn điều trị và phẫu thuật.
Nhằm đảm bảo an toàn cho ca mổ và sức khỏe cho bệnh nhân, trẻ phẫu thuật hở môi phải từ 6
tháng tuổi trở lên và cân nặng ít nhất 8kg; trẻ phẫu thuật hở hàm ếch phải từ 18 tháng tuổi trở lên
và cân nặng ít nhất 10kg. Chương trình sẽ không phẫu thuật cho trẻ bị suy dinh dưỡng, ho suyễn,
sốt cao, bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh nội khoa khác.
Năm 2009 đánh dấu kỷ niệm 20 năm hoạt động của Operation Smile tại Việt Nam. Kể từ khi có
mặt tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay, Operation Smile Vietnam đã phẫu thuật cho gần 14.000 trẻ
em hở môi và hở hàm ếch. Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài 45 – 60 phút với chi phí khoảng 150
USD cho chi phí thuốc men và viện phí. Mục tiêu của Operation Smile Vietnam trong năm 2010
và những năm sắp tới là sẽ nỗ lực phẫu thuật cho 2.500 – 3.000 trẻ em mỗi năm nhằm giảm lượng
bệnh nhân tồn đọng mới. Hàng năm tại Việt Nam có khoảng 3.000 trẻ em sinh ra bị dị tật hở môi
và/hoặc hở hàm ếch (tỉ lệ 1/500).
Để biết thêm thông tin về Tổ chức Operation Smile Vietnam, xin tham khảo website
www.operationsmile.org.vn hoặc liên hệ với các văn phòng Operation Smile Vietnam theo các số
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điện thoại 08. 3920 7356 (TP.HCM) và 04.3936 5426 (Hà Nội) trong giờ hành chánh, hoặc
hotline: 0904 88 5555.
Để biết thêm thông tin về Sika Việt Nam, xin tham khảo website: http://sika.com.vn/.
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