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CHUYỆN CỦA
MINH NGỌC

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
THAM QUAN HỌC TẬP HAI MÔ HÌNH QUẢN LÝ BỆNH MẮT

THÔNG ĐIỆP TỪ
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN
Bạn đọc thân mến,
Tôi xin hân hạnh giới thiệu
đến các bạn Bản tin số 41 của
Quỹ Fred Hollows (FHF) tại
Việt Nam, với những thông tin
cập nhật về chương trình hoạt
động của Quỹ FHF tại Việt Nam:
(1) FHF Việt Nam sẽ có chiến
lược mới vào cuối năm nay;
(2) FHF, Viện Mắt TW và BV Mắt
tỉnh Hà Giang đã tiến hành cấp
thuốc kháng sinh điều trị bệnh
mắt hột cho hơn 160 ngàn
đồng bào dân tộc thuộc 2
huyện Mèo Vạc và Đồng Văn,
Hà Giang- đây là một trong
những hoạt động của dự án loại
bỏ bệnh mắt hột tại Việt Nam
do Viện RTI, Chương trình
Chính phủ Úc hợp tác với các
Tổ chức Phi Chính Phủ (ANCPDFAT) và FHF tài trợ;

Bệnh võng mạc đái tháo đường và tật khúc xạ
là những bệnh mắt liên quan đến lối sống hiện
đại đang dần tăng trên toàn cầu. Tại Việt Nam,
uớc tính có 3,5 triệu người (tuổi từ 20-79) bị
bệnh tiểu đường và 1/3 trong số này có bệnh
võng mạc đái tháo đường (BVMĐTĐ). Ngoài ra,
có gần 2,6 triệu trẻ em trong độ tuổi 0-14 bị
suy giảm thị lực do tật khúc xạ. Trong khi đó,
60% kính được cung cấp bởi các cửa hàng kính
mắt tư nhân không đạt các tiêu chuẩn kính
mắt.
Với nỗ lực tìm ra biện pháp góp phần phòng
ngừa và giảm thiểu số người mắc bệnh nêu
trên, FHFVN đã tổ chức 2 chuyến tham quan
học tập mô hình quản lý 2 bệnh này trong năm
2019:
1. Tìm hiểu mô hình quản lý chất lượng dịch vụ
khúc xạ và kính thuốc tại Malaysia. Đoàn
gồm 7 đại biểu từ Cục quản lý khám chữa
bệnh thuộc Bộ Y tế, Bệnh Viện Mắt Trung
Ương và Bệnh viện mắt Hồ Chí Minh được
đón tiếp nồng hậu và chia sẻ những kinh
nghiệm quý báu từ phía Bộ Y tế Malaysia và
các bệnh viện trực thuộc. Kết quả thu được
từ chuyến đi sẽ giúp lên khung chương trình

Chúc quý bạn đọc mạnh khỏe
và thành công trong cuộc sống.
Trân trọng,

Phạm Quốc Ánh

2. Mô hình quản lý BVMĐTĐ tại Pakistan. 6
đại diện từ Sở Y tế, ngành mắt và nội tiết
của tỉnh Bình Định và thành phố Đà Nẵng
đã thăm các bệnh viện lớn ở thành phố
Kirachi và Lahore nơi có sự liên kết chặt
chẽ giữa ngành nhãn khoa và ngành nội
tiết trong sàng lọc, phân loại và theo dõi
BVMĐTĐ. Đoàn có cơ hội tìm hiểu các loại
hình đào tạo liên quan đến quản lý
BVMĐTĐ và kỹ thuật điều trị BVMĐTĐ. Mô
hình được chia sẻ từ nước bạn giúp đại
diện 2 tỉnh có hướng rõ ràng hơn để triển
khai hiệu quả dự án Phát hiện sớm bệnh
võng mạc đái tháo đường tại cộng đồng
trong 3 năm đến.

HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THẾ GIỚI

(3) một số dự án đang được đẩy
nhanh, đánh giá và sẽ kết thúc
vào cuối năm 2019;
(4) Hưởng ứng ngày thị giác thế
giới 2019, FHF Việt Nam
đã phối hợp cùng BQL dự án
Chăm sóc Mắt học đường,
Sở GD và ĐT và Bệnh Viện Mắt
Thành Phố Đà Nẵng, tiến hành
khám mắt cho hơn 500 học
sinh tiểu học xã Hòa Phú,
1 xã miền núi thuộc huyện Hòa
Vang, thành phố Đà Nẵng; Câu
chuyện của bé Minh Ngọc lay
động lòng người và những
thông tin hoạt động của Quỹ
FHF trong thời gian qua.

hoạt động quản lý chất lượng dịch vụ khúc
xạ và kính thuốc tại Việt Nam.

Hưởng ứng ngày Đái tháo đường thế giới năm
2019, Dự án Phát hiện sớm bệnh Võng mạc
Đái tháo (VMĐTĐ) đường tại cộng đồng tỉnh
Bình Định và thành phố Đà Nẵng do Chương
trình Chính phủ Úc hợp tác với các Tổ chức
Phi Chính Phủ (ANCP-DFAT) FHF tài trợ đã
đồng loạt diễn ra các hoạt động khám sàng
lọc và tư vấn truyền thông về Bệnh VMĐTĐ
cho gần 400 bệnh nhân ĐTĐ tại TTYT huyện
Phù Cát tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đà Nẵng và
Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng.

Theo kết quả khám sàng lọc: tại Đà Nẵng
trong số 201 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo
đường (ĐTĐ) đến khám, có 46 ca được chẩn
đoán mắc bệnh VMĐTĐ, 4 ca nghi ngờ mắc
bệnh VMĐTĐ, 151 trường hợp chưa có biến
chứng về mắt. Tại Bình Định, 146 người tham
gia khám sàng lọc. Trong số 60 bệnh nhân
ĐTĐ được chụp đáy mắt để phát hiện bệnh
VMĐTĐ, có 4 ca mắc bệnh VMĐTĐ. Các
trường hợp nghi ngờ và có biến chứng về
mắt do ĐTĐ gây ra sẽ tiếp tục được theo dõi
điều trị tại Bệnh viện Mắt 2 tỉnh.
Đây là hoạt động truyền thông mang nhiều ý
nghĩa khi lần đầu tiên các bệnh nhân ĐTĐ tại
2 tỉnh được tư vấn, chụp đáy mắt miễn phí,
và nâng cao nhận thức về bệnh VMĐTĐ.

NGÀY THỊ GIÁC THẾ GIỚI NĂM 2019
Ngày 10/10, hưởng ứng “ngày thị giác thế giới
2019”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà
Nẵng phối hợp Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam,
Bệnh viện Mắt Đà Nẵng tổ chức khám sàng
lọc; và hỗ trợ điều trị miễn phí các bệnh về
mắt cho gần 500 học sinh của tất cả các
điểm trường thuộc trường Tiểu học Hòa Phú.
Đây là một trường miền núi ngoài địa bàn dự
án, nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh

trong việc tự chăm sóc để có một đôi mắt
khỏe mạnh.
Đoàn khám gồm các bác sĩ chuyên khoa mắt,
điều dưỡng mắt và kỹ thuật viên khúc xạ
thuộc bệnh viện Mắt Đà Nẵng, với các tình
nguyện viên là tập thể nhân viên của FHF Việt
Nam, các sở Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, và
Y tế.

CHUYỆN CỦA MINH NGỌC
“Từ lúc con được 3 tháng, em không thấy con có phản ứng
nhìn. Em thấy hai tròng mắt con trắng đục, em tìm trên Google
thì thấy nói có thể con em bị bệnh gì đó về mắt. Nên vợ chồng
em đưa con đi khám”.
Đó là cách chị Nguyễn Thị Hoa mở đầu câu chuyện khi được hỏi
về tình trạng mắt của con gái mình, bé Minh Ngọc. Như rất
nhiều những người trẻ khác, người mẹ này cũng thường xuyên
lên mạng để tìm kiếm thông tin dựa trên những dấu hiệu và cả
linh cảm của mình về con.
Tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Minh Ngọc được các bác sĩ chẩn
đoán mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh ở cả hai mắt. Bác sĩ
điều trị cho em dặn dò “Cháu cần phải được phẫu thuật mắt
càng sớm càng tốt, nếu không, thị lực sẽ nhanh chóng suy
giảm, có thể sớm dẫn tới mù lòa”.
Những lời dặn của bác sĩ vô tình đặt lên vai cặp vợ chồng trẻ và
nghèo như chị Hoa-anh Hiếu một áp lực nặng trĩu. Một bên là
đôi mắt của cô con gái nhỏ mới được 5 tháng tuổi, còn cả tương
lai phía trước; một bên là gánh nặng về số tiền không nhỏ để
chi trả cho ca phẫu thuật của con.
Lần này, công cụ tìm kiếm phổ biến như Google lại không thể
cho chị Hoa câu trả lời xác đáng cho một câu hỏi khó: Làm sao
có đủ tiền để chi trả chi phí phẫu thuật mắt cho con? Bảo hiểm
y tế hiện nay không chi trả chi phí cho một số thủ thuật trong
phẫu thuật; trong khi hai vợ chồng chị phải xoay xở tự lo cho

gia đình nhỏ của mình với mức lương hạn hẹp, không có hỗ trợ
nào từ gia đình nội ngoại hay họ hàng hai bên.
Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, thông qua dự án hỗ trợ phẫu
thuật nhãn nhi tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, đã hỗ trợ các chi phí
mà Bảo hiểm y tế không chi trả, để giúp Minh Ngọc được phẫu
thuật chữa trị đục thủy tinh thể ở cả hai mắt.
Marie Montessori từng nói “Trong mỗi đứa trẻ, tôi nhìn thấy số
phận của tương lai” (Within the child lies the fate of the future).
Tương lai của Minh Ngọc giờ đây đã trở nên tươi sáng hơn khi
đôi mắt em được cứu khỏi nguy cơ bị mù lòa vĩnh viễn. Đó cũng
chính là cách mà đội ngũ Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam giữ
cho tầm nhìn của cố giáo sư Fred Hollows sống mãi.

TÁC ĐỘNG
TOÀN CẦU

"FHF là 1 tổ chức quốc tế với mục tiêu loại bỏ mù lòa có thể
phòng tránh. Chúng tôi hợp tác với những đối tác tin cậy ở hơn
25 Quốc gia trên thế giới nhằm xây dựng hệ thống chăm sóc
Mắt chất lượng cao, giá cả hợp lý và bền vững. Tôi khuyến nghị
các bạn tìm hiểu thêm về các tác động toàn cầu của FHF tại địa
chỉ www.hollows.org.”
Ian Wishart, Giám Đốc Điều Hành (CEO)

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
Ngày					

Sự kiện

Tháng 11/2019

RTI &FHF phê duyệt dự án xóa bỏ bệnh mắt hột tại Việt Nam
cho năm tài chính 2020

Tháng 12/2019

Hội thảo giới thiệu tài liệu giảng dạy cho học sinh tiểu học và
trung học cơ sở về chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa.
(Dự kiến)
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