
  
 

 

 
                      

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

TẬP ĐOÀN KIDO CÙNG HỘI BTBNN CHUNG TAY THỰC HIỆN PHẨU THUẬT 

CHO BỆNH NHI MẮC BỆNH TIM BẨM SINH 

 

Mỗi năm, Việt Nam có hơn 12.000 trẻ em sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, nhiều em trong số đó đã phải chấp nhận số 

phận xấu nhất trong khi chờ đợi để được giúp đỡ, nhiều em khác thậm chí chưa bao giờ được chẩn đoán bệnh vì hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện để chữa trị. 

Đồng cảm với những nổi đau mà các gia đình đang phải chịu đựng cũng như mong muốn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh 

khó khăn có cơ hội được phẫu thuật tim miễn phí, Tập đoàn KIDO, VinaCapital cùng Quỹ hiều về trái tim đã cùng chung 

tay tài trợ cho các trường hợp trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội được mổ tim và điều trị miễn phí tại Bệnh 

viện ĐH Y Dược TP.HCM. Đây là chương trình do Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tổ chức hằng năm với chi phí mổ tim và 

điều trị lên đến 170 triệu đồng/ca. 

Ngày 28/12/2017 vừa qua, Lãnh đạo Tập đoàn KIDO và đại diện Hội BTBNN đã cùng đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà 

cho các trẻ vừa trải qua ca phẩu thuật mổ tim thành công và đang trong quá trình điều trị tại Bệnh viện ĐH Y Dược 

TP.HCM. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tập đoàn KIDO cũng đã ân cần chia sẻ và gửi lời động viên đến gia đình, Tập đoàn 

KIDO mong muốn được sẻ chia và tiếp thêm niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực, vững tin vươn lên 

trong cuộc sống. 

 

Với tâm niệm phát triển kinh doanh phải gắn liền với các hoạt động hướng đến cộng đồng. Trong nhiều năm qua, Tập 

đoàn KIDO đã liên tục tạo ra hoặc tham gia rất nhiều hoạt động xã hội thiết thực, tạo nên hình ảnh đẹp của KIDO đối với 

cộng động. Đồng hành cùng UBMTTQ thực hiện các chương trình chăm lo cho các em ở các Trung tâm bảo trợ xã hội 

Thành phố. Trong giai đoạn 2001 – 2017, KIDO đã ủng hộ số tiền lên đến 6,3 tỷ đồng cho các chương trình như: Tặng quà 

tết Trung Thu, Tết cho người nghèo thành phố… tại các trung tâm, mái ấm nhà mở. Đặc biệt cũng trong giai đoạn 2001 – 

2017, KIDO đã phối hợp cùng Hội BTBNN thực hiện được 6.870 ca mổ mắt cho người có hoàn cảnh khó khăn bị đục thủy 

tinh thể và trao tặng hơn 1.185 thẻ BHYT cho người nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng. Ước tính tổng kinh phí tài trợ lên đến 

7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, KIDO đã tài trợ chương trình “Kiến tạo Nhịp cầu” do Quỹ Nam Phương sáng lập, xây dựng 05 cây 

cầu tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An cùng nhiều chương trình thiện nguyện hướng đến 

cộng đồng khác. 
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