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2020 là một năm cực kỳ đặc biệt với Newborns Vietnam, cả trên phương diện các thách thức phải đối mặt cũng như những 
tác động tích cực đã đạt được. Chúng tôi đã được truyền nguồn cảm hứng tuyệt vời từ đội ngũ nhân viên, các bệnh viện đối 
tác, các đơn vị đồng hành, và quan trọng nhất là đội ngũ chuyên gia y tế tại Anh Quốc cũng như Việt Nam trong quá trình đối 
mặt và vượt qua những thách thức chưa từng có tiền lệ.

Mọi ưu tiên của chúng tôi đã thay đổi chỉ sau một đêm khi việc giảng dạy trực tiếp của các giảng viên Anh Quốc phải dừng 
lại đột ngột. Chúng tôi đã nhanh chóng chuyển sang đào tạo trực tuyến xoay quanh các ca lâm sàng hàng ngày và kết quả 
đạt được vượt trên cả kỳ vọng. Trong thời gian tới, phương pháp Học tập Kết hợp sẽ tiếp tục mang lại sự phong phú và đa 
dạng cho các chương trình khi kết nối được với các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực hơn để chia sẻ kiến thức và các nghiên 
cứu. Chúng tôi thực sự cảm kích khi các bác sĩ và giảng viên điều dưỡng tại Anh Quốc đã tiếp nhận các phương thức giảng 
dạy mới với sự tận tâm và hăng say. 

Mặc cho những thách thức do đại dịch COVID gây ra, tại các bệnh viện trọng điểm của chúng tôi, tỉ lệ tử vong vẫn tiếp tục 
giảm, minh chứng rõ ràng cho tính bền vững của những can thiệp giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi đã hân hoan chào đón 
sự ra mắt của Mạng lưới Sơ sinh Hà Nội, đây là kết quả hợp tác của chín bệnh viện cùng chia sẻ chuyên môn và kiến thức để 
cải thiện chất lượng chăm sóc tại tất cả các bệnh viện trong khu vực mạng lưới và giúp mọi trẻ sơ sinh đều nhận được dịch vụ 
chăm sóc phù hợp đúng lúc đúng chỗ. 

Các chương trình đào tạo của chúng tôi đã hỗ trợ thúc đẩy đội ngũ nhân viên y tế và điều dưỡng triển khai thay đổi thực 
hành nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn, nhất quán, có sự gắn kết cao với các bậc cha mẹ. Chúng tôi đã phối hợp với 
các đối tác về công nghệ để kiến tạo hệ thống dữ liệu nhằm xác thực các kết quả lâm sàng, những cải thiện trong công tác 
chăm sóc và sự hài lòng của cha mẹ. 

Chúng tôi đã phối hợp cùng các bệnh viện đối tác phát triển quy trình hỗ trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh bị nhiễm hoặc có nguy 
cơ nhiễm COVID trong quá trình sinh nở và ngay sau khi sinh. Chúng tôi đã phát động chương trình gây quỹ khẩn cấp nhằm 
hỗ trợ các sản phẩm vệ sinh tay cũng như thiết bị để thiết lập cơ sở vật chất an toàn cho phòng sinh tại Bệnh viện Phụ Sản – 
Nhi Đà Nẵng, chúng tôi thực sự xúc động với tấm lòng nhân ái và sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm. 

Trong năm qua, khi hầu hết các sự kiện gây quỹ của chúng tôi buộc phải huỷ bỏ, chúng tôi đang từng bước thích nghi và 
phát huy các sáng kiến mới tại địa phương để duy trì động lực tiến về phía trước. Tuy tương lai luôn mang tính vô định, nhưng 
niềm tin kiên định của chúng tôi vẫn không hề phai mờ, chúng tôi tin rằng cùng với sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác, 
chúng tôi có thể đạt được sứ mệnh của mình – không còn các ca tử vong sơ sinh có thể phòng ngừa được ở Việt Nam.

Kính gửi các Đối tác của Newborns Vietnam,

Cosimo Jencks 
Chủ tịch

Suzanna Lubran
Giám đốc Điều hành



Thách thức – Kết nối – Thích nghi

Trong năm qua, chúng tôi đã đạt được những thành tựu ấn tượng mặc cho 
những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra. 

Để cải thiện những hạn chế trong việc di chuyển, đội ngũ giảng viên Anh 
Quốc của chúng tôi đã phát triển nền tảng học tập trực tuyến và nhanh 
chóng nâng cao kỹ năng giảng dạy qua mạng. Thách thức đặt ra là cần cung 
cấp không chỉ các bài giảng lý thuyết. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào 
các tình huống lâm sàng do các bác sĩ Việt Nam trình bày cho các chuyên 
gia Anh Quốc, cung cấp nền tảng phong phú để đánh giá việc ra quyết định 
lâm sàng, chỉ ra những khoảng trống trong kiến thức, và duy trì công tác học 
tập đi kèm với kiểm tra chất lượng. Mặc dù rất bận rộn trong thời kỳ COVID, 
nhưng các bác sĩ Anh Quốc vẫn triển khai được tổng số ấn tượng 2.000 giờ 
giảng dạy.  

Việc tạm dừng giảng dạy trực tiếp đã giúp cho nhóm đào tạo tại Việt Nam/
Anh Quốc của chúng tôi có thời gian rà soát quá trình giảng dạy tính đến 
hiện tại và xây dựng kế hoạch để mở rộng triển khai thêm cho các bệnh viện 
tuyến dưới. Cấu trúc phân bổ theo mô-đun cho chương trình đào tạo sơ sinh 
cấp quốc gia mới cũng sẽ được hình thành. 

Như vậy, mặc cho tính chất phức tạp của đại dịch, công tác đào tạo vẫn được 
thực hiện và tỉ lệ tử vong vẫn tiếp tục giảm.

“Việc tiếp tục đào tạo chuyên khoa sơ sinh trực tuyến trong suốt 
đại dịch giúp chúng tôi duy trì kết nối với các Giáo sư, chúng tôi đã 
thuyết trình và thảo luận rất nhiều ca bệnh phức tạp, nâng cao kiến 
thức, và áp dụng trong công tác chăm sóc trẻ sơ sinh. Chúng tôi 
luôn sẵn sàng đón chờ sự trở lại của các thầy cô tới giảng dạy trực 
tiếp để chuẩn bị cho bài thi cuối khoá theo tiêu chuẩn Anh Quốc.”

Bs. Lê Thị Vân Anh
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

222.000+
Bác sĩ tại 3 bệnh viện được 
đào tạo sau đại học theo 
chương trình Anh Quốc.

Giờ đào tạo trực tuyến của 
các bác sĩ và giảng viên 
điều dưỡng Anh Quốc.



Giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và  
giảm 15% tỷ lệ nhiễm trùng là  

nguyên nhân gây tử vong tại Bệnh viện 
Nhi Trung Ương, Hà Nội.

25%

~100
Gia đình không phải chịu đựng  

nỗi đau mất con.

Trẻ sơ sinh ổn định được chuyển từ chăm 
sóc tích cực sang phương pháp Chăm sóc 
Kangaroo, giảm chia tách giữa mẹ và bé 

và nâng cao hiệu quả.

Các Tác động điểm nhấn năm 2020



Ra mắt Mạng lưới Sơ sinh Hà Nội

chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm để 
cải thiện chất lượng chăm sóc tại tất cả 
các bệnh viện và mọi trẻ sơ sinh đều 
được hưởng dịch vụ chăm sóc phù hợp, 
đúng lúc, đúng chỗ, chuẩn hoá dịch vụ  
chăm sóc qua chia sẻ hướng dẫn và  
đào tạo.

9 Bệnh viện



Trẻ sơ sinh sẽ có kết quả phát triển tốt nhất trong dài hạn nếu  
cha mẹ được tham gia vào quá trình chăm sóc cho bé.

Không còn Chia tách  
không cần thiết giữa mẹ và bé

Mạng lưới – Mô hình Thay đổi

“Sau khoá đào tạo, chúng tôi đã triển khai kẹp cắt dây rốn 
chậm, sử dụng túi nilon trong phòng sinh cho các trẻ sinh 
non và dùng máy CPAP để trợ thở cho trẻ sơ sinh, chúng tôi 
muốn gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia Anh Quốc đã tham 
gia giảng dạy cho chúng tôi.”

Bs. Phạm Thị Thu Phương
Phó Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội



Thay đổi Thực hành

Tất cả 9 bệnh viện trong Mạng lưới đều 
đang cố gắng để đạt được danh hiệu 
Bệnh viện Thực hành nuôi con bằng  

sữa mẹ xuất sắc của Bộ Y tế.

Thay đổi thứ 1

Thân thiện với 
Trẻ sơ sinh

Da kề da khi sinh làm giảm tỷ lệ nhiễm 
trùng, sử dụng kháng sinh, giảm số ca 

nhập khoa sơ sinh, tử vong sơ sinh,  
và gia tăng việc cho bú sữa mẹ kéo dài.

Thay đổi thứ 2

Sử dụng Máy thở áp lực dương liên tục 
(CPAP) trong phòng sinh để giúp trẻ  
suy hô hấp được hỗ trợ CPAP trong  
quá trình tiếp xúc da kề da với mẹ.

Thay đổi thứ 3



Truyền cảm hứng Thay đổi

Mới
Bộ phận chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ 
cân theo phương pháp Kangaroo 
(KMC) tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.



Kết hợp chăm sóc từ gia đình



Lời hứa
với bệnh nhân
Các bệnh viện trong Mạng lưới 
cam kết thực hiện ‘Lời hứa với 
bệnh nhân’

Chăm sóc tôn trọng khách hàng

Một trải nghiệm sinh con 
thoải mái

Chăm sóc da kề da và hỗ 
trợ nuôi con bằng sữa mẹ

Môi trường sạch sẽ,  
an toàn và dễ chịu

Cơ sở vật chất và  
trang thiết bị phù hợp

Nhân viên thân thiện và 
hỗ trợ chuyên nghiệp



Đào tạo các Bệnh viện trong Mạng lưới

255
Bác sĩ, Điều dưỡng, 

Nữ hộ sinh

Được đào tạo về hồi sức sơ sinh tại 
phòng sinh, nhận biết, ổn định và  

quản lý điều trị trẻ sơ sinh bị bệnh.

Được đào tạo cách thức quản lý điều trị 
các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh.

Chương trình hợp tác giữa Newborns 
Vietnam và Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Nhiều trẻ sơ sinh tử vong ngay từ 
những phút đầu tiên sau khi sinh chỉ 
đơn giản do trẻ không thể tự thở được. 
Chương trình đào tạo của chúng tôi 
phát triển các nhóm đa ngành để xử lý 
thuần thục các ca cấp cứu sơ sinh và từ 
đó thay đổi các thực hành lạc hậu hoặc 
có hại ở các bệnh viện tuyến dưới.



“Nhờ có các chương trình đào tạo của Newborns và các thiết bị 
mới, giờ đây chúng tôi đã có thể điều trị và chăm sóc cho các 
cháu sơ sinh mà trước kia phải chuyển tuyến lên bệnh viện trung 
ương, đã có thêm nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh nhận được dịch vụ 
chăm sóc cần thiết gần nhà hơn.”

Bs. Nguyễn Quốc Tiến
Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh

Thiết bị Cứu sinh

thiết bị cơ bản cho 7 bệnh viện để hỗ trợ thở  
và giữ ấm trẻ sơ sinh

Đã cung cấp



Kêu gọi chống COVID

“Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến 
Newborns Vietnam và các nhà tài trợ quý báu đã luôn 
luôn nhiệt tình hỗ trợ các bác sĩ và điều dưỡng của 
chúng tôi trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.”

Bs. Huỳnh Thị Bích Ngọc
Trưởng Phòng Đào tạo và Quan hệ Quốc tế, Bệnh viện 
Phụ sản – Nhi Đà Nẵng

Khi đợt dịch COVID thứ 2 khiến Đà Nẵng phải phong toả toàn thành phố, 
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã kêu gọi cứu trợ để giữ an toàn cho các 
bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngay lập tức, chúng tôi đã phát động chiến dịch kêu 
gọi, và chỉ trong 24 giờ, hàng trăm cuộn giấy lau tay và hộp cắt giấy đã được 
gửi đi để hỗ trợ vệ sinh tay trong tất cả các khu vực của bệnh viện, và cung 
cấp thiết bị cho một phòng sinh riêng biệt cho các bà mẹ bị nhiễm COVID. 

Kêu gọi Hành động



Kêu gọi chống COVID

Chúng tôi cung cấp thông tin 
và hỗ trợ cho những sản phụ bị 
nhiễm COVID theo tư vấn của Tổ 
chức Y tế Thế giới và hỗ trợ thực 
hành vắt sữa mẹ trong trường hợp 
mẹ không thể tiếp xúc với con.

Hỗ trợ các 
bà mẹ



Giống như tất cả mọi người, 
năm vừa qua, chúng tôi đã 
trải qua những thách thức 
vô cùng khó khăn khi thực 
tế khác xa rất nhiều so với 
kế hoạch, tất cả các sự kiện 
gây quỹ nửa đầu năm của 
chúng tôi đều bị huỷ bỏ. Dù 
vậy, chúng tôi đã phát động 
thành công chương trình Thứ 
Ba Trao tặng đầu tiên – việc 
bán bún ốc và bánh ngọt đã 
thu được kết quả tuyệt vời! 

Cũng là lần đầu tiên, chương 
trình Ngày hội Bơi lội được 
đăng cai tổ chức bởi Empire 
City – 8 đội bơi đã xuất sắc 
hoàn thành 250km đường 
bơi trong chương trình hỗ 
trợ đặc biệt cho Newborns 
để gây quỹ mua thiết bị. Các 
vận động viên chạy đường 
dài của chúng tôi cũng 
tham gia giải chạy Vietnam 
Mountain Marathon, đồng 
thời giải chạy UpRace cũng 
đã thiết lập kỷ lục mới – 
115.000 vận động viên đã 
chạy tổng cộng 3 triệu km và 
gây quỹ 3 tỷ đồng cho bốn 
tổ chức xã hội.

Chúng tôi muốn gửi lời tri ân sâu sắc tới tất cả các nhà  
tài trợ và các vận động viên đã vượt qua giới hạn của 
bản thân và sát cánh cùng chúng tôi trong một năm  
đầy thách thức vừa qua!

Tinh thần trao đi trong một năm khủng hoảng toàn cầu

60.000
Vận động viên đã tham gia vào 
các sự kiện thể thao để hỗ trợ 

Newborns Vietnam. 



Nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời của các đối tác doanh nghiệp KMS Solutions, Seedcom, 
và Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Ngân Hà, các hệ thống dữ liệu khác 
đang trong quá trình phát triển và sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2021:

 một cơ sở dữ liệu cho phép các bệnh viện chuyển bệnh nhân cung cấp 
thông tin cho các bệnh viện tiếp nhận, việc này cung cấp một bản ghi chép đầy 
đủ toàn bộ công tác chăm sóc cho một trẻ sơ sinh từ lúc sinh ra đến khi xuất 
viện, dữ liệu minh chứng các kết quả điều trị và hỗ trợ cải thiện chăm sóc,

 một khảo sát về “Trải nghiệm của Bệnh nhân” với các bà mẹ để họ chia sẻ 
và đánh giá trải nghiệm sinh nở, các dịch vụ và chăm sóc, giúp đánh giá xem 
liệu các bệnh viện trong mạng lưới có thực hiện đúng “Lời hứa với bệnh nhân”,

Công nhận Tác động của chúng tôi

Năm 2020, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu để:

xác định mật độ chăm sóc tại từng bệnh viện trong mạng lưới, 
số ca chuyển viện bệnh nhân sơ sinh đến hai bệnh viện tuyến 
trung ương tại Hà Nội từ các bệnh viện ở 28 tỉnh thành,
xem xét ảnh hưởng của số ca nhập viện, nhiều ca nhâp do 
các bệnh thông thường ở trẻ sơ sinh, đối với nguồn lực điều 
dưỡng cần chăm sóc cho những trẻ sơ sinh ốm yếu nhất.

mangluoisosinh.vn  các bác sĩ tham gia đào tạo sau 
đại học chuyên khoa sơ sinh sẽ ghi 
lại các đánh giá năng lực của họ vào 
một hồi kí điện tử của Vương quốc 
Anh phiên bản Việt, một dạng ghi 
chép theo suốt cả hành trình đào 
tạo của một bác sĩ.  

Dữ liệu là một công cụ giúp hoạch 
định các nguồn lực cho các bệnh 
viện trong mạng lưới nhằm nâng 
cao năng lực của các chuyên gia y 
tế và sự tin tưởng của phụ huynh với 
bệnh viện địa phương nơi họ sống. 
Khi các bệnh viện trong mạng lưới 
áp dụng các phương pháp thực 
hành mới từ quá trình đào tạo, được 
hỗ trợ bởi thiết bị y tế mới và cơ sở 
vật chất được cải thiện, tỷ lệ tử vong 
sẽ tiếp tục giảm.

Chúng tôi rất coi trọng việc công nhận tác động của các can thiệp giáo dục 
đối với kết quả điều trị cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Dữ liệu được thu thập và 
phân tích cho tất cả trẻ sơ sinh trước và sau giai đoạn can thiệp. Điều này cung 
cấp cho chúng tôi bằng chứng chặt chẽ về những việc hiệu quả và chưa hiệu 
quả, để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện các chương trình của mình và báo 
cáo chính xác công việc của chúng tôi cho Bộ Y tế, các đối tác địa phương và 
nhà tài trợ.

Trang web Mạng lưới Sơ sinh Hà Nội (HNN) đã được phát triển bởi Công ty 
Cổ phần VNG, đây là một nguồn cho các bác sĩ và điều dưỡng truy cập tham 
khảo bộ hướng dẫn chăm sóc trẻ bị bệnh và cha mẹ có thể tìm thấy những 
thông tin bổ ích hỗ trơ trong thời gian con nằm viện.



Chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả các đối tác chiến lược, đội ngũ tình nguyện viên, giảng viên y tế và điều dưỡng Anh Quốc, các công ty, các vận động viên 
và hàng ngàn cá nhân đã hỗ trợ chúng tôi vượt qua một năm đầy thách thức!

Chúng tôi vô cùng tự hào vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau để hỗ trợ các bà mẹ và trẻ sơ sinh trong bối cảnh đại dịch, giữ an toàn cho các chuyên gia 
y tế và tiếp tục công việc để giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh.

Tất cả mọi khoản đóng góp đều tạo nên sự khác biệt mang lại cơ hội sống sót cho trẻ sơ sinh ở Việt Nam. 

Accor, AIP, AKA Asia, Alchemy Asia, Alan Grinceri, British Embassy Hanoi, CellphoneS, Classic Fine Foods (Da Nang), Cho Tot Company Limited, Chops, 
DK Engineering, Ecomobi Media Co. Ltd, Endurance Academy, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Frogs Legs, Galaxy Education and Training, Gene 
Friend Vietnam Company Limited, Giving Lunch, Greenhat Events, Got It, Haravan, Henry Boot & Friends, Hilton Hanoi Opera, Hoan My Corporation, 
HongKong Land, Hotel de L’Opera – Mgallery, Hyatt Regency Danang Resort and Spa, ICUC Hanoi, IDS Medical, iPOS.vn, Isla Climbing Challenge, Minh 
Long 1 Co. Ltd, Mobile World Investment Corporation (MWG), MoMo (M – Service JSC), MUDE, Payoo, Peter Bennet Foundation, Philips Vietnam, Phu Bao 
Group, Pmax, POPS Worldwide, Red Bridge Restaurant & Cooking School, Renaissance International School Sai Gon, Sam Wilson Visuals, Sofitel Legend 
Metropole, Techcombank HCM International Marathon, Tiki Corporation, Tek Experts, The Coffee House, Trusting Social, Un Available, Velo Vietnam, 
VietBay, VietMedical, Windsor Property Management Group Corp, Yola Education JSC, Zoomations.

Cám ơn!
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Quyên góp $298.021
Quyên góp bằng hiện vật $551.618
Sự kiện gây quỹ $164.553
Khác $6.883

Quản trị 6%
$61.556

Gây quỹ 6%
$61.334

Phát triển chương 
trình giảng dạy & 
mạng lưới 15%
$153.067

Chương trình
đào tạo 32%
$324.489

29%

54%

16%

1%

Thiết bị y tế 40%
$402.848

$1,050,973  Total Spend

Tổng thu nhập

Chương trình đào tạo
Thiết bị y tế
Phát triển chương trình giảng dạy 
& mạng lưới
Gây quỹ
Quản trị

$228.697
$166.043
$119.524

$12.654
$24.700

$95.792
$236.805

$33.543

$46.680
$36.856

Chi tiền Chi hiện vật

Tài chính 2020

$1.003.294  Tổng chi$1.021.075  Tổng thu nhập



Bộ Y tế đã đề xuất mục tiêu kỳ vọng giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh. Mục tiêu 
là giảm tỷ suất tử vong sơ sinh toàn quốc xuống dưới 8/1.000 trẻ đẻ sống, 
giảm 25%, và một phần của mục tiêu này là giảm tỷ lệ tử vong ở các tỉnh có 
tỷ suất tử vong sơ sinh trên 15‰, xuống dưới 12‰, giảm 20%.

Các quốc gia khác đã giảm tỷ lệ tử vong thông qua việc áp dụng các hệ 
thống mạng lưới trên toàn quốc. Newborns Vietnam đang phối hợp với các 
cơ quan y tế và bệnh viện tại Hà Nội để thử nghiệm hệ thống mạng lưới đầu 
tiên cho Việt Nam. Sau khi khởi động mạng lưới này tại Hà Nội, trong hai 
năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng ra ngoài thành phố, bao gồm các tỉnh 
Tây Bắc có tỷ lệ tử vong rất cao.

Với sự giúp đỡ của các bạn,
chúng tôi sẽ hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế công mang lại sự thay đổi bền vững trong 
chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. Cùng nhau chúng ta hãy chung tay chấm dứt tình trạng tử vong 
sơ sinh do những nguyên nhân có thể phòng ngừa được, tạo nên một nền tảng lâu dài cho các 
thế hệ gia đình trong tương lai.

Mong muốn

Mô hình mạng lưới hướng tới việc nâng cao năng lực cho các bệnh viện địa 
phương thông qua hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các bệnh viện chuyên 
khoa và địa phương, xây dựng năng lực và cung cấp trang thiết bị phù hợp 
cho tất cả các tuyến bệnh viện và đảm bảo rằng tất cả trẻ sơ sinh được chăm 
sóc gần nhà nhất có thể, và khi trẻ cần chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện 
tuyến trên, việc vận chuyển sẽ luôn kịp thời và an toàn.

Phương pháp tiếp cận hệ thống mạng lưới này sẽ giải quyết được vấn đề tồn 
đọng lâu nay là tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trung ương và bỏ qua 
các bệnh viện địa phương, cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho tất cả trẻ 
sơ sinh ở bất kỳ nơi nào trên cả nước. Can thiệp mạng lưới sẽ hỗ trợ đáng kể 
cho những nỗ lực của quốc gia trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh.



Số đăng ký Tổ chức từ thiện Anh Quốc: 1144562
Số đăng ký Công ty Anh Quốc: 7787718
Được cấp phép tại Việt Nam bởi PACCOM, số 92/BNG-HD

Văn phòng Newborns Vietnam
Bệnh viện Nhi Trung Ương
18/879 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại    +84 (0) 971 645 635
Email         info@newbornsvietnam.org

Trang web    www.newbornsvietnam.org
Facebook      Newborns Vietnam


