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tidng d&n 

CHAM SOC TRE EM KHUYET TAT 
TAI GIA DINH VA CONG DONG 



1. Thuc trçang Trê em khuyt tat 6 Vit Nam Va trén 
th giói 

Báo cáo bàn ciu v tré khuyt tit näm 2013 cãa UNICEF: trên thg 
giái có khoàng 93 triu tré em dUôi 14 tui khuyt tit, chim khoâng 
5% t3ng s6 nguOi khuyt tit trên toàn ciu. 

0 Báo cáo qu6c gia v ngJôi khuyt tit ô Vit Nam do l3ng cyc lh6ng 
kê và UNICEF thy'c hin näm 2019 nUOc to có khoâng 7 triu ngiiOi 
là nguôi khuyt tit. T'' I tré em trong d tui 2-17 tu6i bi khuyt tit 
chim 2,79%. 

2. Các dang khuyêt tat 

Luit ngUOi khuyt tct  2010 quy dnh: Ngiri khuyêt tât/Trê em 
khuyët tat là nguOi b! khigm khuyt mt hoc nhiu b phin cd th 
hoic b suy giâm chc näng ducic biu hin dUói dqng tcit  khin 
cho lao dng, sinh hogt, hpc tip gip khó khän. 

Các dang tat bao gdm: 

0 Khuyt tat van dông: Là tlnh trqng 
giâm hoic mt chCfc nãng cC dng 
diu, cc, chân, toy, than rn'inh dn dn 
hqn chg trong vein dng, di chuyn. 

0 Khuyet tat nghe, nói: Là tmnh trq ng g am 

hocmitchCcnangnghe, nôihoäccâ 
nghe và nôi, phát am thành ting và câu 

rO rang dOn dn hgn ch trong giao tip, 
trao di thông tin bang lOi nói. 

0 Khuyêt tat nhln: Là tlnh trqng giâm 
hocc mIt khâ näng nhmn và cam 
nhin ánh sang, màu sac, hlnh ânh, su 

vit trong diu kiin ánh sang và môi 
truông blnh thLtOng. 



Khuyêt tçt than kinh, tam than: Là tmnh trqng rói loqn tn giác, tn nhá, 
cam xCic, kim soát hành vi, suy nghi và 06 biu hin vOl nhCfng lOi 
nói, hành dng bót thuông. 

Khuylt tçit trItu: Là tlnh trqng giâm hoc m5t khâ näng nhcin thac, 
hi duy biu hin bang vic chm hoic không th suy nghi, phân 
tich v su vat, hin tLtçing, giâi quyt sy' vic. 

Khuyt tat khác: Là tlnh trqng giâm hoic 
mcIt nhang chUc näng Cd th khlgn cho 
hoqt dng lao dng, sinh hoqt, hpc tp 
gp khó khOn ma không thuc cáo 
tru'cing hçip trên. 

Các mac do khuyt tat: 

Ire em khuyt tcit  dc bit ning là ngLlôi 
do khuyt tcit  dan cign khong th ty' thçtc 
hin vic phyc vy nhu câu sinh hoqt cá nhân 

hông ngày; 

Ire em khuyt tt ning là ngtiOi do khuyt 
tt dOn dgn khOng th ty' thçtc hin môt s6 
vic phyc vy nhu cau sinh hoqt Co nhOn 

hông ngày; 

Ire em khuyt tit nh là ngJôi khuyt 
tit không thuc 2 tru'Ong hcip nói trên 
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3. Quyên cüa tré em khuyêt tat 

Iheo Luôt Tré em nOm 2016, Tré em khuyt 

tit diiçic huàng diy dã cáo quyn càa 
tie em và quyn câa nguOi khuyt tt 
theo quy djnh cOo phOp luit; duçic hO 
trd, chäm sOc, giáo dyc dic bit d 
phyc hôi chCi'c nang, phát trin khâ 
nang ty' lç!c và hOa nhip xã hQi. 



Trong mpi hành dng lien quan tói tré em 
khuyt tit, lçli Ich t5t nht cCia tré phái 
duçio dit len hông du. 

TiM KIMTAI NANG AM NHAC CP THANFI PH6 

4. Chinh sách xâ hói cUa Nhà 
niróc d61 vói viêc bâo ye, chäm 
sóc, giáo dyc, h6 trb trê em khuyt 
tat a Viêt Nam 

Chãm soc sCic khóe: 

+ Tré em khuyt tcit  duçic uu tiên khám 
bnh, cht3a bnh tqi cáo cd so 

khám, chQa bênh. 

+ Ire em khuyt tt ning và tré em 
khuyt tit dic bit ncing dUcc cip 

the bOo him y tê'. 

+ Ire em khuyt tit ning và tré em khuyt 

tit dic bit ning duçic qu9 bOo him y t 
thanh toán 100% chi phI khám bnh, chCta bnh trong phqm vi 

duçic huOng nu dl khám chC?a bënh dung tuyn, khi dUdc Cd sO 

khám bênh, chU'a bnh chuyn tuyn diu tr, khi khám Iqi theo yêu 
ciu du tr hoc trong truOng hçip cip cUu. 

Giáo duo: 

+ Tré em khuyt tit duçsc nhip hpc 0 

tuci coo hdn so vOi quy dnh chung là 3 
tu3i; dLkc hiiOng ch dQ tuyn thing, 
xét tuyn thcing vào trung hpc Cd 

sO, trung hpc ph thOng, trung cp 
chuyên nghip; duçic min, giâm 
mt s6 mon hpc hoic ni dung và 
hoqt dng giáo dyc ma khO nang 
cãa Ca nhãn khOng th dáp Clng; 



Tré em khuyt tit là hçc sinh 06 khO khän ye kinh t hpc tqi 
cáo cci so giáo dyc thuc h th6ng cci sO giáo dyc qu6c dan 
duçlc mien hpc phi và diic Nhà niOc hO trcl chi phi hpc tip 
trçtc tip d mua sách, vO và cáo d dUng khác; thôi gian dtiçic 
huOng hO trci theo thOi gian hpc thçc t và không qua 9 tháng/ 
nãm hoc. 

Tré em khuyét tit dLtcic cung cp 
phu'dng tin, tài lieu hO trcl hpc tip 
rièng bit trong triidng hp cain 
thit; Ire em khuyt tcit  nghe. nói 
dtiçic hçc bng ngOn ngt1 k9 hiu; 
Ire em khuyt tcit  nhmn ducic hpc 
bang cha n6i Braille theo chun 
qu6c gia. 

VOn hOa xO hi: 

+ NhO nJ6c và xO höi tao diêu kiin cho 
ngtiôi khuyt tit phát trin tOi nOng, nOng khigu ye vOn hOa, 
ngh thuit và th thao: thom gia sang tao, biu din ngh 
thuät, tip luyn, thi dóu th thao. 

Ire em khuyt tcit  dc bit ning difcic min, tré khuyt tit ning 
dub giOm t61 thiu 50% giá ye và giá dch vy khi sci dyng mt 
s6 dlch  vy vOn hôa, th dyc, th thao, giOi trI và du ljch tqi cáo 
dim: BOo tang di tich vOn hóa - lich si, thti viOn và trin lam; 
Nhà hat, rqp chigu phim; Cáo ccl sO th thao khi dien ra cáo 
hoqt dng th dyc, th thao trong nuác; Các ccl sO van hóa, 
th thao, giOi trIvà du lch khác. 

+ Tré em khuyt tct  khi thom gio giao 
thông bang cáo phu'dng tin giao 
thông cong cong dtiçsc sci dyng cáo 
phucing tin hO trçi hoic sçt trçl giUp 
ttidng ctng; dtic phép mang theo 
và mien phi khi mang phucing tin, 
thigt b hO trçl phU hçip. 



+ Tré em khuyt tt dc bit nng và 
Ire em khuyêt tt nng dLfcic diiçic 
min giá ye, giá dch vy khi thorn 
gb giao thông bang xe bu9t. 

+ Tré em khuyt tcit  dic bit nng 

và Tré em khuyt tt nng dLiçic 
giâm giá ye, giá dch vy khi thom 
gb giao thông trën cáo tuyên 
van tài not dia bang cac phiidng 
tin sau dày: 

Giâm t61 thiu 15% d6i vol may bay; 

Giàm tái thiu 25% d6b vOi tàu hàa, tàu diên, tàu thCiy, xe 6 to 

vcin tab khách theo tuyn c6 dlnh. 

Trd c5p xã hOb: 

+ Ire em khuyt tcit  ntng vô tré em khuyt tit dc bit ning 

không thuc din dLicsc nuOi duöng trong Cd so bOo trçi xã hi 

duçsc hiOng tics cip xã hi hông thông, MCtc chu3n trcs cop là 

360,000 dng/ngu'ôi/tháng k tCi ngày 01/7/2021, áp dyng h 

sO 2,5 vOl trA em khuyê't tcit  dic bit ning và 2,0 d61 vOl tré em 

khuyOt tcit ning. 

+ Nguôi nuOi duOng, chãm sac tré em khuyOt tit dio bit ning 
duso hO trçi kinh phi chäm sOc hông tháng theo mac chun trçs 

cOp xã hOi, he sO 2,5 d6l vOl truông hp nhin nuôi duang, chãm 

sOc mt tré khuyOt tct  dic bit ning vO 

he sO 5,0 d51 vOl truOng hcsp  nhcin nuôi 

duOng, chäm sac ti hal tré khuyOt tOt 

dc bit ning trO IOn. 

+ Tré em khuyOt tit dang huOng trçi 
cOp xô hi hông tháng dUcic hO 
trci chi phi mob tang khi chOt, MCtc 

hO trcs  bang 20 ian mctc chun tics 

cOp xã hi. 



Tré em khuyt tt dic bit nng không nd nudng tçfa, khOng 
tçf o diiçic cuc s6ng ca mlnh dLlçlc fip nhcin vôo cci sà bào 
trçi xã hi d chäm soc và nuöi dtiOng. 
Kinh phi nuOi diiông, chOm sOc tré em 
khuyt tt tqi cáo cci sà bâo tr xã 
hôi do Nhà niiOc cip. 

5. Trách nhim cüa gia dmnh 
có tré em khuyt tat 

0 Bào v. nuöi du'öng, chäm sOc tré 

khuyt tit; 

Iqo du kiin d tré khuyt tit dLlcic chãm 

sOc sCi'c khàe và thçlc hin quyn, nghia vy 

cãa m1nh; 

i Ton trpng kin cäa tré khuyt tt 

trong vic quyt djnh nhing vein i 
liOn quan dn cuc s6ng cOa bàn 

thOn tré khuyt tit vO gb dinh; 

) Giáo dyc, hLfOng dOn, tqo diu kiin 
d các thành viOn khác trong gb 
dbnh nOng coo nhin thCtc ye van dé 

khuyt tit; thIc hin các bin pháp 
phOng ngCfa, giâm thi& khuyt tt bm 

sinh, khuyt tCit  do tab nqn thJdng tich, bnh 
tt vO nguy cci khOc dOn dn khuyt tit, 

Kgt n5i tré vOl cáo dich vu ho trd tré 
em khuyt tt tqi cong dông theo 

nhu cOu. 

TRIJNG TAM B*O TRXA HAl 



6. Tre em khuyet tçit can dildc 
tip can các dich vu bâo ye, 
chäm soc tré em 

Dich vy hO trd chäm soc sctc khOe, dinh 
duông, phyc hôi chCtc nãng cho tré em 
khuyt tat, tti v5n phát hin sOm khuyt tot, 
can thiêp sam. 

Djch vy giáo dyc bao góm: Giáo dyc hôa nhip, giOo dyc chuyên 
bit, giáo dyc tqi gia dmnh và dciy ngh cho tré em khuyt tit. 

Djch vy hO trcl phát trin tam 19: hi van tam 19, hi vein tam 19 và diu 

trj tam 19 trl Iiu cho tré em khuyeit tit bao góm khuyeit tit thôn tt 

than kinh tam than. 

Dch vy chãm sOc nuôi duông, bâo v tré em: bâo v tré khuyt tt 
khOi xâm hqi bqo IIc, chãm sOc nuôi diing tçii gb clnh, chäm sOc 
thay th cho tré khuyt tcit, 

Dich vu hO trd pháp ly và sinh kO HO trci tré cáo thã tuc pháp 19 d 

dam bao ccc quyen cue tre, ket noi de ho trci gia dlnh tre khuyet tqt 
duçc vay vein, tqo vic lam d phát trin kinh tei gb dlnh; 

0 Djch vy hO trcs tré em khuyeit tit hôa nhip cong dng: HO tr tré em 

khuyt tt cáo kiein thCfc, k9 nOng seing, dam bâo quyên thorn gb, vui 

chcii giâi tr tip cin dê dang tqi nhà a, truông hpc, giao thông, cci sà 
y t và cOng trinh cong cong khác. 

7. Cc sà dich vu ho trd cho tré em khuy6t tat 

O Cáo trung tam bâo trçi xO hi trên phqm vi toàn qu6c; 

O Cáo trung tarn cOng tao xO hi trOn phqm vi toôn queic; 

O Ccl sé y tei, cci sé giáo dyc hôa nhip và chuyOn bbt; 

O Tng dOi queic gia 111 càa Cyc Tré em - B Lao dng, Thudng binh 
và XO hi: Tip nhin mpi thông tin lien quan den tré em, 24/7, hoàn 
toàn min phi. 



BQ Lao dQng -Thuclng binh Va Xã hti 
C.ycTrè Em 

• jq 
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• Bào ye tré em khâi xôm h9i, bqo Içlc; 

• K9 nOng tçi báo v dành cho tré; 

• Phông ngcla TN1TE bao góm bào dam chô a an foôn; 

• Vui chdi giài fri cho trê em. 

7. Go! dich vu v Phtc In xâ hal cho trO em có hoàn cOnh dãc blOt 

• 1ip ccjn chInh sOch ho tr cho tré em bao gOm tr c6p xa hQ 

• HO trci các thO tyc pháp I;'; 

8. 06! cl/oh vy v gói dch vy kr van, gi& dyc ho tr ha me, ngu'ài 

càm são tré tgi gics dinh 

• Kin fhüc, k9 fang chOm soc nuôi duOng trO boo gOm vO chãm soc 
sCic khöe, dinh duöng, bâo v tré em an toàn tInh mqng, bào v khói 
xâm hql bqo IVc; 

• 1<9 nang ho trQ fré phOt trin hành vi cho trO; 

• 1<9 nãng hO trQ phOt trin tritu. 

S6 diên thocñ htu Ich tt va'n PflDT: 
Tiig dài q'uôc ala BO V T Em: 11 

VI SV P4AT TR TO4 DI TR M 
TRO 4J'4G M VU L 



. Pháf triën toàn then fê th (PTWTT) 

• • 

• Phát trin toàn din cOa tré em là sij phát trin dông thôi Ca V th4 
ch6t, trItuë, tinh thin, dqo clCIc vO m6i quan h xã hâi cOa fré em1. 

• Theo dO, tré em duçic cung c6p 
day do các dlch  vy v sac khoê 
và dinh duong. kIch thIch tudnç 
tác thông qua giOo dyc sOm, nuöi 
duöng chöm soc. bào v tré em 
khO bj lqm dyng. bj bO rdi và b tal 
nçn thudng tIch; tré ducic tip cin 
vOl vic h9c tip thông qua vul 
chdl trong su6t Cia tu6i mam non 
cho dn khi chuy4n sang t14u hçc. 

• NhOm tui dUQc iiu tiên chäm sOc 
nhCing näm dóu dOi ducic tfrh tCi 
khi bO mc thai dn khi tie 8 tu61. 

Lcfl ich cüci PTTDTT? 

• Nhâm dam bào cOc quyn c'a trê em. 

• Nôo bQ cOa con nguOi phát trin phân On cOc tg baa nd-ron than 
kinh, k? näng giao tigp, hçc hôi mqnh nht là vào khoàng thOi gian 
tC1 lUc vCla sinh to dOl cho tOl ba nöm dcfiu tiên. Vic chôm soc. gláo 
dyc sOm và day dO cho trê em dOng val trô thigt kp nn tang cc 
bàn cho nhang k9 nöng, nhin thClc v sau nay. 

• Dáu tu sOm vào các cong dOn non tré së cal thin nguôn nhOn Içtc, 
giOp tang trLiOng kinh tg  qu6c gia trong tucing al. 

• GiOp xOy diThg các quan h hal hôa và cong bong giCia các th h, 
gOp phOn tqo ía gán kt gia dinh và gán kt xo hQi. 

I KhoOn 2 Diêu 4 ChUcing 1 Luit tie em 



III. Nhu c6u cüa tré d PTID 

7. N/ni câu thit yéu hang ngày: 
Dvdc an khi do!, dIdc à'm khOi 
bi larth, dthic Om O Va V khi 10 
!dng Sd hal 

2. YOu fhifdng: Boo gôm nhOg 
là! yêu thtfdng, th chi than mat: 
ning nlul  vu! düa vä? trO, tang qua 
cho itO cho d0n viêc dành thai 
gian cho ItO và chãm sOc ItO vol 
cá f/nh than trách nhiêm 

3. Vui chdi 

• CO khong gian d chdi, cô ô chai, Co trô chdi 

• CObqnchdicCJng 

C 

4. TrO chuyOn 

• Tré Ucic nói ra nhQng cam xOc ccia mlnh, dUc giao tip vOi ngtioi 
than và cong dông xung quanh 

• DWc lông nghe và cô cãu trá Iôi tin cay cho cáo cáu hói 

5. Efdc che aba và dam bào an bàn tai gia dlnh, tntàng hçc và 
cç5ng dâng 

IV. Chci me can lam gl d PTTDTT? 

7. SCYc khôe 

Giai doqn tnidc khi sinh: Ba m mang thai phài dam bào: 

• DinhduOngdôydO 

• liOmphongdôydCi 

• Khám thai dlnh ki 

• Chu3n bi kign thClc chOm soc. nuôi duöng tie nhô sau khi sinh 

• Co kg hoqch nghi thai san 



0 

Gial docin sau slnh: 

• hem chting cho tré day dO 

• Cha m phái cO ki4n thac và blt cách x1! 9 mQt s6 bGnh  thông 
thiông cho tré 

Cho tré ddçic tip ctin cãc djch vy y t Cd bàn, dddc khám 

chGa bnh 

• Cho tré Iuôn vn dng phU hçip a tC!ng giai doqn tu61, 

2. Dinh dLtäng 

• Cho tré bU sQa m hoàn toôn trong 6 thang du tiOn và kéo dôl dgn 
24 thông tuI; 

• Dc bit quan torn dgn dinh dliOng cOo tré trong 1.000 ngOy dau 
dOi - 1.000 ngOy vOng cho sd phOt trin cCia tré. 

• Cho tré day dO dinh dtiOng theo tCfng giai doçn cOo tré 

• Luôn theo dOi chéu coo, cOn ning cOo tré qua cOc thOi k) phOt trin 

• ChotréngOdO 

3. Tu'dng fác, frô chuyên 

• liidng tác sOm vOl 
tré (tiép xUc da k& 
da, nôi chuyn, 
lang nghe, chdi 
dUo vOl tré) 



• Lang nghe trè nOi, khuyn khIch tré nOi v nhClng thC! xây ra xung 
quanh minh, 

• Dcc sOch và k chuyn cho tie hông ngày. 

• GiOl hqn thöi gian tie ngói trtiOc man hlnh tivi, may tmnh, sCi dyng 
din thoqi và các Thlt b din fCc khác, 

4. An toàn 

• Tré phâi diiQc s6ng trong môi 

fruong cO d14u kiOn v sinh, nuOc 
sach day dO và dam bào an toàn, 

phông ch6ng tai nçin thudng tIch. 

• Ire dL(cic s6ng trong mOl truong 
yeu thting chörn sOc cCia 
cha mvà nhOrg nguôi 
thôn khác. Khorig d61 xCc 
bqo ccc vOl tie diOl b6t cQ 
hlnh thac nào. 

NhClng tré cO nhu cau dic 
bit; trê trong các gla dinh 
yu th phàl duQc tlp cin 
vOl chfnh sOch ho trQ xô hi.  

5. Hoc tp gici don d6u dâi 

• H9cbângvui chdi là cách trê hpc t6t nh6t. ire can dUc vul chdi 
ngay fCc khi mói sinh ra d6 duçsc khômphô, duçic ttj mlnh CO nhCcng 

trài nghim mOi vOl thg giOl xung quanh. 

• K chuyn vô doc sách cho tie fCc sOm 

• Cho trê tip cn vOl tài iOu, sách baa phO hçip vOi d tu31 ccia minh 

• Cho tré dl hoc mam non và ti&i hpc 



'I. Cic dc vy nhrr dáp ü'ng nhu cu PTDTT 

(rheo dé an chdm soc visçlphát triO'n toàn din trO em trong nhUng nOm 
dOu dO? tqi gb dmnh vO cç5ng clang gial dogn 2018-2025 cLia 8 LDTBXW 

1. Gal dich vu v chãm sác y tcho phu nUmang thai 

Khôm thai; 

Co sçi tr giUp ca nhôn viOn y t trong quo trinh sinh; 

hem chCng day dCi; 

Tii vin v chg d dinh duông dy di trong thai k; 

B6 sung axit folic vô sOt cho bô m mang thai; 

• HUOng dOn chöm soc tré sau sinh. 

2. Gói dich vu ve5 chdrn soc y !êch0 tré tü'O dn 8 tuth: só'c khOe thS 

chelt và soc khôe tinh th&) 

• hOrn chOng day dC'; 

Tigp con vOi chöm sOc y t khi bi 6m; 

• Phát hiën sOm vô can thièp sOm cOc logi hlnh khuyt tit; 

ChOm sOc scfc khOe tinh thOn baa gOm phOt hin sdm tré r61 loan 
ph3 tj kg', r6i loqn phôt trin. 

3. GO! d/ch vy v chãm sOc dinh du'äng cho tré tü' 0 dn 8 tuâ'i 

Tré duçic bU hoôn taàn bOng sCla m trong 6 thông dOu sau sinh 
vd kOo dôi dn 24 thông tui; 

• Tré dJc an b sung dUng cOch; 

• Diicic thea döi cOn nng, chiOu cao 
phU hçip vOi k1a tui; 

• Phong ngCia vO dlêu trj suy dinh 
duöng cOp tfnh - mClc trung blnh vO 
nghiOm trQng; 

• DUcic uOng s0a 6 lUa tui mOm non, 
tiu hoc. 

4. GOi dich vu v nttäc sach VSMT 

• hOp cin vdi nUOc sqch; 

• hOp cin vdi v sinh mOi trtiông; 

• V sinh cO nhOn/rCta toy. 

5. Gói dich vu v giáo duc vol tré em 

• GiOo dyc cOch nuOi dqy tré em, iiu tiOn giOo dyc vO chOm soc vO 
kich thich s1 phOt trin toOn din cOa tré trong 1000 ngOy dOu dOi; 

• Can thip sOm giUp tie tang truông vO phOt trin (hpc tip thông qua 
vui chdi); 

• COo chu'dng trinh giOo dyc tré em truOc khi tré buOc vOo lOp 1; 

• DOnh g:O si PUDTE t1 3 dOn 5 tui; 

• TiOp cOn giOo duo tiu hpc; 

• GiOo dyc giOi tinh vO blnh ding giOi; 

• GiOo dyc k' näng sOng 

• HO tr dO dUng hpc tip, sOch và, hpc phi cho tré. 

6. Gói d!ch vy ye chãm soc nuOi dttdng và báo v tré em 

Dang k khai sinh; 

• COc k nang nuôi dqy, chOm soc tré tich cuc; 

• Chäm sOc thay thO dOnh cho tré em; 



BQ Lao dng -Thirang binh Va Xã hi 
CycTré Em 

Tuyên truyên hu'ông dn 
THU'CHINCHiNHSACH 
-O TRq PHAU THUATTM 

CHOIREEMBI 
BI1H TIM BAn SIIIH 



KhOng do di tru'jên: 
Mt sO tru'dng hgp TBS 
sOyra do bidn cOtrong 
thai kS'  mang thai nhu': 
metiOu di.räng, nhiOm 

Rubella, ng dc ru'clu... 

Nguyen nhân khác: 
06 thO 06 nguyen 
nhandongt.raim 

dung thudc trong thai 
kS' mang thai, do bOt 

thu'äng nhiOm sc thO. 
Trong nhiu tru'äng 
hqpTBSkhOngxác 
d]nh difqc nguyen 

nhàn. 

Do di truyn: 
MtsOtrLrng hgp 
mc TBS có lien 

quan dOn các yOu tO 
di truy'en, tuy nhiên ti 

l nay khOng cao. 

3 

Bnh Tm baTh snh là gl? 0 Nguyen nhCn c b•nh TBS 

Bênh tim bgm sinh (TBS) là nh0ng khiêm khuyêt v cä'u trucccja tim 
va di tuäri hoàn 06 ngay t1r khi tré mdi sinh ra va nhiêu khé näng dã 
xuä't hien trong thai gian du cCia thai kS'. Vi vy thu'äng chdc nàng và 
hot dng cCia tim bj énh hudng va lam cho tu'ân hoàn trong c th trd 
nên bá't thiiäng. 

TBS là mt tron nhng nguyen nhâri gay séy thai thai cht lLru cong 
nhtCrvong trong thai kS'  so sinh và tré nhO. Thea 1 s6 nghiên cdu cho 
thä'y t' l méc tim baTh sinh trang baa thai khoOng 2 — 3% và sau khi 
trésinh ra là 0.8-1%. 

° Thea th6ng kê cCia B Y té, hang näm nLrOc ta cO khong 1 0.000 
- 1 2.000 tie méc bênh tim bgm sinh nhu'ng chi cO 6.000 tré di.rqc 
phu thut, so cOn lal phOi chvà thm chItdvang trLrdc khi dt.rc phát 
hin bnh. Di'êu dáng nOi, bnh tim baTh sinh chidm dOn 90% trang 
tOng sO cáo bnh tim mach 6 tie và trong do cO dOn 50% triiäng hp 
bnh tim bOm sinh khOng xác dlnh  dLrqc nguyen nhân. 

2 Chinli sách ho ra phãu Iftlç I1 ti, Cho tie em b/ bnh tim bOrn s/nh 



• Ire Ian len thLrang côi cQc, chm 
các bnh nguy hiém khác. 

• Nêu khong drcic theo döi, ch[ra trj kip thai thl tie có th tt' vong rat 
scm giai doan si sinh và tré n ho. 

phát triê'n thâm chI mOc them môt sO 

Các triu ch(mg thuibng gap cüa TBS: 

MOts 
trléuchLrng khac 

daungcrckho 
h& mach ben yu 
hoc khong bth 

Hâu qua cüa bnh TBS: 

u 1_ d 

• Tie mOc TBS lam tang gánh nng ye kinh td cho gia dinh. 

5 



O Diêu trl/can thip ctöi và bnh TBS: 

Cáo tn.räng hcip m& TBS thi tüy theo tcrng loal bênh va 
mirc d t6n thi.xo'ng ma có các cách dièu trj khác 
nhau nhijsau: 

- Dieu nôi khoa: là cách diu trj không xâm In, tré 
se &xot uöig thuc hoc theo döi chà tang can hoc 
dn khi cO ch dinh can thiêp hoc pMu thut... 

- Can thip tim mach (Thông tim): là mt trong nhCrng 
phu'ng pháp diëu tn vLrclt tn)i vol nhiu t.ru dim nhti: 
Thai gian thO thut nhanh chOng, tré khong phi ciia 
xt.rang Oc nên khOng d al sço xu, thai gian nàm vin 
ngn... Tuy nhiên không phi tt cé các bnh lBS 5é 
duqc chOa tn bâi phL.rng pháp nay. 

- Phu thut tim much: Các dl tt TBS khOng th tn 
hoãn bang diu trl nci khoa hoäc khong có chi dlnh 
can thip thi sê CO các phrcing pháp phu thut ni soi hoäc 
phu thut ft xâm In giUp tré mau chOng phuc hôi sau phu thut. 

Phông ngirEi bnh TBS: 

Cha m nén chO dn sOc khóe con mthh. Hay dtra tré n gp bác si d 
thàm khám khi tré cO mQt trong cáo dàu hieu benh TBS sau day: 

• Chm tang can; 

• Viêm phi tái di tái Ii; 
• Tim môi, du chi lien tUc  hoäc khi gng sOt bO, khOc, ran,...  cáo ngOn 

tay, ngOn chân cO hinh dOi trc5ng; 

• LóngngcrcdO; 

• Nghe tim có ting th61; 

• Suy hO hp hoc tim ngay sau sinh; 

• Môt sótriêu chO'ng khác: dau nggrc, khO thâ, much ben yu hoäc khOng 
bat &rçlc. 

6 ?m tic vItd 1/u21 .'/to re em bi bnh tim barn siith 7 



  

  

  

Chuiih áth ho tc0' dLi tr/pu thut cho té 
em b bnh TBS (theo Quyêt cl/nh 55a/2013/QO-TTg) 

Các chircing trinh h8 tr phu thut tim bm sinh: 

Thuc hiën theo Quyat dinh sO 55a/201 3/QC-TTg ngày 04/10/2013 cCia 

ThCi tLrdng ChInh phCi ye chInh sOch hO trçj phOu thut tim cho trO em bj 

bnh tim bOrn sinh tr Qu9 bOo hiOm y té va ngãn sOch nhà nLrOc chi trO. 

 

 

 

Các d61 tLrçing tré em huóng Igi tü chmnh sách: 

Tré em Co the bOo hiê'm ytê thuc các di tqng sau cãy: 

- Thuc h gia dinh nghèo 

- Thuc h gia dinh cn nghèo 

Thuc din háng trq cap bOo trcl xã hi hang thOng theo quy dinh cOa 
phOp ut. 
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Các hinh thrc hO trçl dTêu trVphu thuât TBS: 

HO trcl mt In toàn b chi phi phOu thut tim, bao gm: Khám sang 
bc, chi phi an, 0, dl Ii và chi phi phu thuát tim (di vol các qu9 bo 
trci tré em, qu9 khOm ch0a benh  và câc nguôn hO tr khác) 

HO trqchi phi khrri bnh có lien quen dn phu thuâttim, chi phI phu 
thut tim: Qu9 BOo him y té thanh toOn chi phi khám, phOu thut tim 
thea quy dlnh  cCia pháp lut v bOo higm y tê; ngàn sách dia  phung 
thanh toán ph'an chi phi ma qu9 bOo higm y tê khOng thanh toán. 

HO tr tièn an, tin dl lai: 

+ Ngãn sOch da phLrang hO tr ti'ên an vol mrc 50.000 dng/tré 
em/n gay trong thai gian khOng qua 15 ngày 

+ Ngân sách d]a  phuting hO tr ti'ên dl li theo giá phLrang tien cong 
cngthOngthtiOng. 

o Ire em li ben, tim ham sir/i 

ötro'çj dápt iöng tr cho tré mk lBS 

SO lao dng thi.rang binh va xä hOi các trnh — thành ph 

Qu9 bOo tr tré em tai các dia  phLro'ng 

• T6ng ai dln thoi qu& gia bOo v trO em (T6ng ài 111) 

11 
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