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Đơn vị Hỗ trợ Sinh sản Mỹ Đức (IVFMD), Bệnh viện Mỹ Đức, 4 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2016, 

1. Chương trình ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC lần II, 2015-2016 - Chương trình làm thụ tinh trong ống 

nghiệm miễn phí vui mừng thông báo kết quả thành công của chương trình. Trong 30 trường hợp 

tham gia, đã có 20 trường hợp có thai, 2 trường hợp vẫn chưa chuyển phôi trữ lạnh. 

2. Chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc lần III, năm 2016-2017 sẽ chính thức công bố thông tin đến 

cộng đồng vào ngày 10.10.2016. 

“Ươm mầm hạnh phúc” (UMHP) là chương trình làm thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) miễn phí dành 

cho 30 trường hợp có chỉ định Thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa 

thực hiện được. UMHP dự kiến diễn ra định kỳ vào quý IV hàng năm. 

Chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc lần II, năm 2015-2016 đã thực hiện điều trị cho 30 trường hợp đủ các 

điều kiện tham gia. Cho đến nay, trong 30 trường hợp tham gia, đã có 20 trường hợp có thai (1 trường 

hợp có thai tự nhiên sau chọc hút trứng làm TTTON), vẫn còn 2 trường hợp chưa thực hiện chuyển phôi. 

Cả 19 trường hợp điều trị thành công, thai nhi đang phát triển khỏe mạnh, tuổi thai lớn nhất là 32 tuần. 

Như vậy, tính đến ngày 30.09.2016 tỉ lệ có thai sau TTTON của chương trình UMHP lần II là hơn 60% và 

một số trường hợp vẫn còn phôi đông lạnh.  

Chương trình UMHP lần II, 2015-2016 đã diễn ra vào tháng 11/2015 với tổng kinh phí tính đến thời điểm 

hiện tại là gần 3 tỷ đồng. Ngoài đơn vị tổ chức là Bệnh viện Mỹ Đức, kinh phí thực hiện chương trình còn 

nhận được sự đóng góp của của tập thể nhân viên Bệnh viện và các đối tác trong lĩnh vực TTTON. 

Chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc lần III, năm 2016-2017 sẽ chính thức công bố thông tin đến bệnh 

nhân qua các cổng thông tin của Bệnh viện Mỹ Đức từ ngày 10.10.2016. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 

14.11 đến 24.11.2016. Ba mươi (30) hồ sơ đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ chính thức bắt đầu quá 

trình điều trị từ ngày 12.12.2016. Các cặp vợ chồng tham gia UMHP được miễn phí toàn bộ chi phí liên 

quan đến TTTON (thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng 

thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi-nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi trữ). 

(Vui lòng xem tiếp trang sau) 

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
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Tài liệu gửi kèm thông cáo báo chí: 

1. Nội dung chương trình và các tiêu chuẩn tham gia UMHP lần III, năm 2016-2017 

2. Mẫu đăng ký tham gia chương trình 

3. Mẫu tóm tắt bệnh án 

 

Thông tin báo chí, vui lòng liên hệ: 

Chị Nguyễn Kim Hoàn  

Bộ Phận Tiếp thị Truyền thông - Bệnh Viện Mỹ Đức 

T: 090 756 1917       E: hoan.nk@myduchospital.vn 

 


