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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim 

 cho trẻ  em bị bệnh tim bẩm sinh 

 

  

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
Thực hiện Văn bản số 2707/SLĐTBXH-TE-PCTNXH của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc đề nghị báo cáo kết 

quả thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTG, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo 

các nội dung như sau: 

I. Thực trạng tình hình trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh tại địa phương, 

thực trạng cơ sở khám chữa bệnh phẫu thuật tim bẩm sinh tại địa phương 

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối năm 2021: Trẻ em dưới 16 tuổi 

39.287 người. Số lượng trẻ em đang học mầm non 8.203 em, tiểu học: 14.598 

em, Trung học cơ sở: 8.645 em. Trên địa bàn huyện không có trẻ em bỏ nhà đi 

lang thang, không có nơi cư trú ổn định. 

- Bảo đảm thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn thị xã đạt nhiều tiến bộ: 

100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% trạm y tế xã, 

phường có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

được trợ giúp; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt mức cao. Đến 

nay, hầu hết trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh đã được khám sàng lọc miễn phí. 

Trong đó 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được chỉ định mổ đều đã được mổ. 

Về thực trạng cơ sở khám chữa bệnh phẫu thuật tim bẩm sinh tại địa 

phương: Trên địa bàn hiện có 01 Bệnh viện đa khoa cấp huyện. Mặc dù thời 

gian qua được đầu tư cả về con người và cơ sở vật chất, tuy nhiên hiện chưa có 

khả năng phẫu thuật tim cho trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. 

II. Kết quả triển khai Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg 

1. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch của tỉnh, của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, của Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ BTTE tỉnh, UBND huyện, phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã  kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công tác khám sàng lọc, phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh 

tim bẩm sinh, cụ thể: 

- Công văn số 215/UBND-LĐTBXH ngày 21/3/2016 của UBND huyện về 

việc khám phân loại cho trẻ em khuyết tật; 

- Công văn số 12/LĐTBXH ngày 21/10/2016 của phòng Lao động - TB và 

XH về việc thông báo khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em nghèo; 

- Công văn số 141/UBND-LĐTBXH ngày 13/03/2018 về việc đề nghị 

khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật; và một số văn bản khác. 



2. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến  

UBND huyện thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến nội 

dung Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thông qua xây 

dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn, đặc biệt trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thông báo rộng rãi trên hệ thống 

loa đài của Trung tâm Văn hóa - Truyền thông về Chương trình Khám sàng lọc 

bệnh tim bẩm sinh và chương trình phẫu thuật Tim cho trẻ em hàng năm; in 

nhân bản tài liệu tuyên truyền hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật 

tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. 

3. Rà soát, thống kê và quản lý trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn 

Cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, tổ dân phố; 

công chức Văn hóa - Chính sách cấp xã thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê 

kịp thời trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn để có cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền, 

các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ khám sàng lọc, phẫu thuật, can thiệp kịp 

thời cho trẻ.  

Theo dõi, thông báo lịch phẫu thuật cho các gia đình trẻ em bị bệnh tim. 

Cập nhật tình hình sức khỏe của trẻ trước, trong và sau khi phẫu thuật. 

Kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ một phần chi phí sau phẫu thuật cho trẻ em bị 

các bệnh về tim, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

4. Tổ chức khám sàng lọc, chỉ định phẫu thuật 

Hàng năm, theo từng đợt, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em, 

Tư vấn GDNN, phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh phối hợp với một 

số Bệnh viện tuyến đầu về tim mạch tổ chức khám sàng lọc về tim cho trẻ trên 

địa bàn thị xã. Riêng năm 2022 đã tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim 

trên địa bàn.  

5. Tổ chức phẫu thuật 

Tổng số trẻ em được phẩu thuật tim bẩm sinh: Năm 2013: 09 em, từ năm 

2014-2021: 43 em với tổng kinh phí hơn 577.880.000 đồng 

(có biểu mẫu kèm theo) 

III. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện. 

1. Thuận lợi: 

Chương trình hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị các bệnh về tim đã 

kịp thời phát hiện, phẫu thuật và cứu sống cho hàng trăm trẻ em, đem lại nguồn 

hạnh phúc lớn cho các gia đình. Chính vì vậy, chương trình đã nhận được sự 

hưởng ứng rất lớn của người dân, các nhà tài trợ, các cơ quan ban ngành, cùng 

chung tay góp sức hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim. 

Việc kêu gọi hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn từ các tổ chức, các nhà tài trợ ngày càng nhanh chóng. Có sự phối hợp 

khăng khít giữa gia đình bệnh nhân, nhà tài trợ và bệnh viện điều trị. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng được Nhà nước quan tâm, các 

quyền trẻ em ngày càng được thực hiện tốt hơn.  

2. Khó khăn 

Các nhà tài trợ chỉ tài trợ chi phí phẫu thuật Tim, chưa có hỗ trợ chi phí đi 

lại, ăn ở cho trẻ và gia đình trong thời gian phẫu thuật, điều trị. 

IV. Một số đề xuất, kiến nghị 

1. Đối với các nhà tài trợ:  



Đề nghị xem xét hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian trẻ nhập viện 

phẫu thuật và điều trị; hỗ trợ chi phí các lần tái khám cho trẻ sau phẫu thuật. 

2. Đối với cơ quan thực hiện dịch vụ y tế (cơ sở phẫu thuật tim) 

Cùng tham gia phối hợp nhiều hơn nữa với UBND các cấp trong việc 

khám sàng lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ngay tại địa phương để giảm bớt 

thời gian, chi phí cho trẻ em và gia đình đi khám tại bệnh viện tuyến trung ương 

3. Đối với cơ quan bảo hiểm y tế 

Cần có các hình thức để giúp người bệnh, đơn vị tài trợ dễ dàng hơn trong 

việc tiếp cận các thông tin về việc chi trả bảo hiểm cho các ca phẫu thuật tim. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị các bệnh 

về tim từ năm 2013 đến nay trên địa bàn huyện báo cáo để Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội biết, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                        
 - Như trên; 

 - PCT UBND huyện (phụ trách); 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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