
 

Thông cáo báo chí 

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NAM H ỌC VÀ HI ẾM MUỘN HÀ NỘI TRI ỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH  “TU ẦN LỄ VÀNG ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC - HÀNH ĐỘNG HÔM 

NAY, CHA M Ẹ NGÀY MAI” 

Tuần lễ 08-20/08/2016 

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016 

Từ ngày 08/08 – 20/08/2016, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình 
Tuần lễ vàng Ươm mầm hạnh phúc với chủ đề “Hành động hôm nay, cha mẹ ngày mai!” . 
Đây là hoạt động thường niên của Bệnh viện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vô sinh 
hiếm muộn cũng như cách phòng tránh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhờ các tiến bộ trong 
kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. 

Chương trình ưu tiên dành tặng 500 suất tư vấn, khám miễn phí tại Bệnh viện trong suốt thời 
gian diễn ra chương trình. Các cặp vợ chồng đang mong con và quan tâm đến việc điều trị hiếm 
muộn cũng như có nhu cầu khám, điều trị hiếm muộn có thể chọn 1 trong 4 hình thức sau để 
đăng ký: 

- Điện thoại hotline Bệnh viện 090 222 1268 hoặc (04) 3634 3636. 
- Đăng ký trực tiếp tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội  

Địa chỉ: số 431 Tam Trinh (Lô 01 - 8A, cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng), Quận 
Hoàng Mai - Hà Nội. 

- Gửi email đăng ký vào địa chỉ: tuanlevang@afhanoi.com. 
- Đăng ký qua website: www.namhoc-hiemmuon.vn | www.afhanoi.com  hoặc fanpage: 

www.facebook.com/afhanoi/. 

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình, nhằm giúp đỡ bệnh nhân giảm bớt gánh nặng tài chính 
trong hành trình tìm kiếm tiếng cười con trẻ, ngoài việc được hỗ trợ khám và tư vấn miễn phí, 
các cặp vợ chồng đến khám còn có cơ hội tham gia vào chương trình bốc thăm may mắn vào 
ngày 20/08/2016 để nhận các gói hỗ trợ gồm: 

- 01 gói hỗ trợ đặc biệt điều trị thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí tương đương 60 triệu 
đồng 

- 02 gói hỗ trợ vàng, trị giá 20 triệu đồng/gói 
- 05 gói hỗ trợ bạc trị giá 10 triệu đồng/gói 
- 10 gói hỗ trợ đồng, trị giá 5 triệu đồng/gói 
- 30 gói hỗ trợ cơ bản, trị giá 2 triệu đồng/gói 

 



 

Tổng giá trị tài trợ thăm khám miễn phí và các giải thưởng trong thời gian diễn ra sự kiện lên đến 
hơn một tỷ đồng. Trong đó, một phần kinh phí được một số đối tác của Bệnh viện hỗ trợ như: 
Merck (bộ phận sinh dược phẩm của Merck KGaA -Darmstadt – CHLB Đức); công ty dược 
phẩm Hướng Việt; văn phòng đại diện Ferring Pharmaceutical; văn phòng đại diện MSD Việt 
Nam; công ty TNHH công nghệ Biovagen; công ty cổ phần phân phối dược Sài Gòn; công ty 
TNHH một thành viên Mai A Việt Nam; công ty TNHH thương mại AT-T; văn phòng đại diện 
Abbott Việt Nam; công ty TNHH Thương mại quốc tế Cysina Việt Pháp … . 

Mặc dù so với các nước trên thế giới, chi phí cho một ca hỗ trợ sinh sản tại Vi ệt Nam thấp hơn 
rất nhiều. Ví dụ tại Mỹ là trên 14.000 USD; Singapore trên 10.000 USD, Thái Lan  trên 9 000 
USD; và thậm chí Campuchia khoảng 6.000 USD so với 3.000 USD tại Vi ệt Nam. Tuy nhiên, so 
với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam thì con số này vẫn là gánh nặng của hầu hết các 
cặp vợ chồng hiếm muộn. Do đó, kể từ khi thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản vào năm 2012 tới nay, 
hàng năm, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đều tổ chức các chương trình hỗ trợ bệnh 
nhân hiếm muộn dưới nhiều hình thức như: Tháng trợ giá thuốc cho bệnh nhân nghèo, miễn phí 
dịch vụ lưu trú và dành tặng bệnh nhân những gói thăm khám miễn phí có giá trị… 

Tính đến nay đã có hàng nghìn cặp vợ chồng được nhận hỗ trợ từ các chương trình này của Bệnh 
viện. Triển khai Tuần lễ vàng lần này, Bệnh viện hy vọng tiếp tục đồng hành cũng như tiếp sức 
cho các cặp vợ chồng hiếm muộn bằng việc hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, phần nào giảm bớt 
gánh nặng tài chính cho họ. 

Bs CkII. Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện cho biết: “K ể từ khi triển khai lần đầu tiên, 
chương trình Tuần lễ vàng đã đón nhận sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Và quan trọng là, 
thông qua chương trình, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ, 
giảm được gánh nặng tài chính trong quá trình điều trị. Với ý nghĩa nhân văn đó, chúng tôi quyết 
định đưa Tuần lễ vàng trở thành hoạt động thường niên của Bệnh viện với mong muốn tiếp sức 
cho các cặp vợ chồng trong hành trình tìm kiếm đứa con của mình. Năm nay, chương trình kéo 
dài hơn (2 tuần) so với năm ngoái (1 tuần) và chắc chắn, số lượng bệnh nhân mà chúng tôi tiếp 
nhận hỗ trợ có thể nhiều hơn so với dự kiến là 500 cặp vợ chồng.” 

Ths.Bs. Lê Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh 
viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cũng lưu ý thêm các cặp vợ chồng: “Yếu tố kinh tế là rào 
cản lớn khiến các cặp vợ chồng e ngại đi khám, nhiều người nghĩ rằng điều trị hiếm muộn là phải 
tốn tiền, phải đi đến những trung tâm lớn mới có hiệu quả. Những suy nghĩ này ảnh hưởng 
không nhỏ đến kết quả của quá trình điều trị. Trên thực tế, chi phí trung bình cho một ca hỗ trợ 
sinh sản tại Vi ệt Nam là khoảng 60 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và 
trên thế giới. Nếu đến khám sớm và được điều trị sớm, khả năng thành công thường cao hơn do 
người vợ còn trẻ tuổi, số lượng và chất lượng noãn còn tốt, khi bước sang tuổi 35 số lượng và 
chất lượng noãn giảm rất nhanh.” 

 



 

 

 

Thông tin thêm: 

Lịch sử hình thành, phát triển: 

Tiền thân của Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là Trung tâm Nam học và Hiếm 
muộn Hà Nội tại Phố Hoàng Quốc Việt – Hà Nội. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng 
và đáp lại sự tin tưởng của đông đảo bệnh nhân trên cả nước, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm 
muộn được thành lập vào năm 2009 với thế mạnh mũi nhọn là điều trị bệnh lý Giới tính và Vô sinh – 
Hiếm muộn (cho cả nam và nữ).  

Đầu năm 2012, Bệnh viện thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Trung ương 
triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi thực hiện 20 chu kỳ Thụ tinh trong ống nghiệm với 
sự giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn và chuyển giao công nghệ của Bệnh viện Phụ sản trung ương với  kết 
quả khả quan ngay từ ca đầu tiên, Bộ Y tế đã chính thức cấp giấy phép số 136 ngày 14 tháng 01 năm 
2013 công nhận Bệnh viện là cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản. Bệnh viện là cơ sở y 
tế ngoài công lập đầu tiên ở Mi ền Bắc được cấp phép chính thức hiện Kỹ thuật Thụ tinh trong ống 
nghiệm. 

Từ ngày thành lập đến nay, Khoa Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện đã đón nhận hàng chục nghìn lượt bệnh 
nhân tới khám, chữa bệnh trong đó có hàng nghìn cặp vợ chồng thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm với tỷ lệ thành công rất cao (tương đương với tỷ lệ của các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm 
lớn trong nước và quốc tế).  

Cùng với đội ngũ Y Bác sỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm khám, chữa bệnh; Bệnh viện đã đầu tư cơ sở hạ 
tầng khang trang, thiết bị đồng bộ hiện đại cho các phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng mổ, phòng Lab 
thụ tinh trong ống nghiệm và các khoa phòng chức năng… Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn chú trọng và 
không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để mang đến sự hài lòng cho người bệnh. Tháng 6/2016, bệnh 
viện cũng đã đưa vào sử dụng máy điều trị rối loạn cương dương RENOVA đầu tiên tại Vi ệt Nam (ứng 
dụng công nghệ sóng xung kích, phát minh và sản xuất bởi Israel) nhằm giúp liệu trình điều trị hiệu quả, 
đem lại kết quả tích cực đến với người bệnh. 

Những thành tựu nổi bật: 

Tại Bệnh viện, các trường hợp vợ chồng bị hiếm muộn rất đa dạng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, có 
thể do vợ, do chồng hoặc do cả hai. Với người vợ nguyên nhân hay gặp nhất là tắc 2 vòi tử cung, hội 
chứng buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung…Với người chồng thường do bất 
thường số lượng, chất lượng tinh trùng trong đó nguyên nhân hay gặp nhất là giãn tĩnh mạch tinh hoặc 
không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của các cặp vợ chồng 
khi điều trị hiếm muộn tại Bệnh viện cũng khá cao nhờ áp dụng phác đồ điều trị và can thiệp y khoa thích 
hợp. Cụ thể:  

+ Tỷ lệ có thai trong bơm tinh trùng vào buồng tử cung ( IUI ): 31% 
+ Tỷ lệ có thai trong chuyển phôi tươi: 42 %, chuyển phôi đông lạnh: 63 % 



 

Ngoài ra, bệnh viện cũng đã đạt được một số thành tựu nổi bật trong phương pháp thụ tinh trong ống 
nghiệm 

- Thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của người đã mất 
- Thụ tinh trong ống nghiệm cho bệnh nhân nam bị liệt nửa người 
- Thụ tinh trong ống nghiệm cho bệnh nhân nữ có bất thường tử cung như tử cung đôi 
- Thụ tinh trong ống nghiệm cho bệnh nhân nam ung thư tinh hoàn 
- Thụ tinh trong ống nghiệm cho bệnh nhân 18-19 năm có thai lần đầu. 
- Nhiều cặp vợ chồng thụ tinh trong ống nghiệm thành công cách đây 3-4 năm và quay trở lại 

chuyển phôi trữ còn lại đã có thai. 

Những em bé sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm đều khỏe, đẹp, hạnh phúc và phát triển bình thường. 

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ : 
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội 
431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 
Tel: 04 3634 3636 
Hotline: 090 222 1268 
Email: tuanlevang@afhanoi.com 
Website: www.namhoc-hiemmuon.vn | www.afhanoi.com 
Fanpage: www.facebook.com/afhanoi 

 


