CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT TỪ THIỆN
NĂM 2019
Phái đoàn thiện nguyện “Vì sức khỏe trẻ em” của tổ chức
Project Vietnam Foundation (Hoa Kỳ) viết tắt là PVNF gồm
các bác sĩ, các chuyên gia y tế có uy tín tại Hoa Kỳ và các
thiện nguyện viên, sẽ tiến hành giải phẫu miễn phí cho trẻ
em nghèo bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh.
Thời gian: từ ngày 17/03/2019 đến hết ngày 22/03/2019
Địa điểm: Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Trị
Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Đông Lương, Tp. Đông Hà, Tỉnh
Quảng Trị
Ngày khám tiền phẫu: Chủ Nhật 17 tháng 3, 2019
Ngày mổ: Từ ngày 18/3 -22/3/2019
Để đảm bảo an toàn cho ca mổ, quý phụ huynh cần lưu ý:
- Bệnh nhi mổ sứt môi phải được 6 tháng trở lên và cân nặng
ít nhất 6kg.
- Bệnh nhi mổ hở hàm ếch phải được 12 tháng, cân nặng ít
nhất 12kg.
- Đặc biệt Bệnh nhi có bệnh tim bẩm sinh hoặc viêm nhiễm
đường hô hấp, suy dinh dưỡng nặng sẽ không được mổ vì
có thể xảy nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Đăng ký Chương trình tại địa chỉ email: motuthien@projectvietnam.org
Khi gửi email vui lòng ghi rõ:
Họ và Tên bệnh nhân, Ngày tháng năm sinh, Cân nặng + Kèm hình ảnh nếu có
Địa chỉ cư trú, Số điện thoại liên hệ
Người liên hệ (quan hệ thế nào với bệnh nhân)
Hoặc gọi vào số điện thoại: 0938 07 82 84 và để lại tin nhắn vào hộp thư thoại
Vui lòng ghi tên trước càng sớm càng tốt để giữ chỗ vì số ca mổ chỉ giới hạn trong một tuần làm việc.

Hạn chót đăng ký là ngày 28/02/2019.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo rộng rãi đối với những ai có người thân, hoặc bạn bè có các em bị sứt môi, hở
hàm ếch biết để đăng ký thực hiện phẫu thuật cho các em.

