
 

                                            -ROF 
Tue Dung  
To  
Khai D. Pham   
Today at 2:42 AM   
4/6/16 
 
Anh chị kính, 

Tuệ Dung gửi hình ảnh và danh sách các bệnh nhân ở Chợ Rẫy và Trung tâm Chỉnh 

hình. Riêng bệnh nhân TTC H, do Tuệ Dung bị ho quá lâu (trên 1 tháng) nên khi chị 

điều dưởng Hạnh, khoa vi phẫu viết email xin trợ cấp cho 2 bệnh nhân ngặt nghèo 

(đính kèm thư của chị Hạnh), Tuệ Dung đã nhờ cô Tuệ Nguyên vào đưa tiền và chụp 

hình 2 bệnh nhân đó chứ bản thân không dám vào tiếp xúc với các bệnh nhân như 

thường lệ. 

Chân thành cảm niệm công đức anh chị đã tạo điều kiện cho Tuệ Dung được cơ hội 

giúp người cần đến mình. Kính chúc anh chị và quý quyến vạn sự an vui. 

Tuệ Dung 

 

                                                     

Chào Cô 

Em, Hạnh khoa Vi phẫu mong nhờ cô giúp cho 2 bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó 

khăn : 

1.   BN Nguyễn Đăng Thành 48 tuổi ở Daklak bị xe tải cán nhập viện 30/4/16 đến nay 
bị đa thương : 
Chân P : dập nát cẳng chân, gãy xương, mất da lộ xương cổ chân chờ mổ ghép da lại 
Chân T : trật khớp háng, dập nát cẳng chân -> cắt cụt cẳng chân 
Tay P : chấn thương bàn tay 
BN điều trị 2 tháng, quá tốn kém, hết khả năng, không có BHYT. Hiện còn chờ mổ ghép 
da  lần nữa. 
 

2.  Huỳnh Văn Pháp  16 tuổi ở Đồng tháp, nhập 28/5/16, bn dậm chân trên lúa đang 

xây, bị trợt chân té vào máy xây lúa cắt đứt lìa cả 2 chân. Gia đình nghèo khó, không 

BHYT. Hiện truyền máu, nâng tổng trạng cho khỏe để mổ ghép da tiếp 

Kính mong Cô trợ giúp. Chân thành cảm tạ. 



 

 

 



 

 

 



  

   

 

 



  

 

 

 



 


