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7 March, 2019 
 
Kính Thưa quý ân nhân, 
 
Hình ảnh tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019, lần lượt trào về cùng một lúc, ROF tuần tự, từ 
từ cha sẻ đến quý ân nhân những việc làm đầy ý nghĩa chủa ROF chúng ta. Kính 
mời quý ân nhân xem 
Đoàn Sứ Giả Từ Bi-Sư Cô Tuệ Dung Đại Diện ROF an ủi bệnh nhân tại Bệnh Viện 
Chợ Rẩy. 
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BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

TT HỌ TÊN NS HÌNH ĐỊA CHỈ KHOA CHẨN ĐOÁN HOÀN CẢNH
ĐIỆN 

THOẠI

SỐ 

TIỀN 

HỖ 

TRỢ

TRỰC 

TIẾP

1 Cao Tiến Dương 1990

Thượng Hóa - 

Minh Hóa- Quảng 

Bình

 Chấn 

thương 

chỉnh hình

Gãy xương cánh tay (T), tổn 

thương đám rối cánh tay (T), 

dập tủy cột sống D1, liệt 2 chi 

dưới.

Hướng điều trị: Chăm sóc vết 

loét cùng cụt, kết hợp xương 

cánh tay + cẳng tay trái.

Hoàn cảnh khó khăn

BN từ Quảng Bình vào TP 

HCM làm công nhân, vợ ở 

quê làm mướn, có 1 con 

nhỏ 6 tuổi.

em ruột: 

0395188414
8.000.000

2 Phan Văn Cồng 1960
Lương Bình - Bến 

Lức- Long An

 Chấn 

thương 

chỉnh hình

Gãy kín đầu trên xương cánh 

tay phải /đái tháo đường type 

II/ viêm phổi

Hướng điều trị: Mổ kết hợp 

xương cánh tay phải bằng nẹp 

vít

Gia đình thuộc hộ nghèo

Vợ mất đã 6 năm, bệnh 

nhân nuôi 4 con nhỏ, gia 

đình không ruộng đất canh 

tác.

con ruột : 

0387756131
6.000.000

3 Phạm Văn Viên 1983
Khánh An-  An 

Phú - An Giang

 Chấn 

thương 

chỉnh hình

Nhiễm trùng sau mổ thay khớp 

háng nhân tạo bên phải (đã 

thay khớp háng 2 lần)

Hướng điều trị:  cắt lọc khớp 

háng phải, đặt dụng cụ hút dịch 

khớp háng phải (lâu dài)

Bệnh nhân là lao động 

chính, có 3 con nhỏ (12t - 

8t - 4t), vợ bn làm mướn 

(bẻ ớt, làm cỏ) 

vợ bn 

:0977819153
5.000.000

4 Lê Thành Lũy 1988
 Long An-  Long 

Hồ - Vĩnh Long

 Chấn 

thương 

chỉnh hình

Gãy xương đùi 2 bên , gãy 

xương cánh tay phải, chấn 

thương đầu (tai nạn giao thông)

Hướng điều trị: Mổ kết hợp 

xương 3 nơi (2 xương đùi và 1 

xương cánh tay phải) đã mở 

hậu môn nhân tạo và bàng 

quang ra da.

Hoàn cảnh khó khăn, đã li 

dị vợ hơn 1 năm, một mình 

làm mướn nuôi 2 con nhỏ 

(lớp 3- lớp lá)
chị ruột: 

039259564

8

8.000.000

5 Trần Thị Thúy 1970

 TT. Quảng Phú - 

Cư M'gar- Đắk 

Lăk

 Hồi sức 

Phẫu thuật 

Tim

Kẹt van 2 lá cơ học do huyết 

khối

Hướng điều trị: Mổ thay van 2 

lá
Bệnh nhân và chồng bán 

bún riêu dạo, đã phẫu thuật 

2 lần  nên không còn khả 

năng.

chồng bn : 

038946314

6

8.000.000

6
Nguyễn Thị Loan 

Trâm
1979

 Phước Lý - Cần 

Giuộc- Long An

 Hồi sức 

Phẫu thuật 

Tim

Choáng nhiễm trùng, viêm nội 

tâm mạc nhiễm trùng, thông 

liên nhỉ, suy tim/mổ bắt con 35 

ngày.

Hướng điều trị : Vá thông liên 

nhỉ, sửa thay van động mạch 

phổi.

Bệnh nhân ở nhà giữ trẻ, 

chồng  làm công nhân, có 

3 con nhỏ (9 tuổi, 4 tuổi, 

và bé 5 tuần tuổi đang nằm 

viện tại BV. Hùng Vương) 

chồng BN 

:090261744

4

10.000.000 1.000.000

7
Hồng Thị Kim 

Ngọc
1979

khóm 8- phường 1- 

Tp Bạc Liêu - Bạc 

Liêu

Nội thận

Viêm phổi - Viêm thận Lupus - 

suy thận đang tiến triển.

Hướng điều trị: kháng sinh, 

chạy thận nhân tạo, truyền 

huyết tương

Chồng bn làm phụ hồ , bn 

có 2 con nhỏ (12 tuổi học 

lớp 6 - 5 tuổi), bệnh nhân 

bệnh 6 tháng nay không 

làm gì được.

chồng bn : 

094912358

3

6.000.000

51.000.000 1.000.000

Trưởng phòng

                                    ThS. Lê Minh Hiển

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ
Ngày 29 tháng 01 năm 2019

Nhà hảo tâm: Ông Bà Pham Đang ROF Khải

                                                                                                                                                                                          Tổng cộng:

 



 
 

 
 



 
 
 

 



 
 

 
Sư cô Tuệ Dung đang phỏng vấn gia đình của bệnh nhân để quyết định số tiền  
Giúp đỡ. 
 
 



 
 
 

 
Sư cô Tuệ Dung đang phỏng vấn gia đình của bệnh nhân để quyết định số tiền 
Giúp đỡ. 
 

 
Sư cô Tuệ Dung đang phỏng vấn gia đình của bệnh nhân để quyết định số tiền giúp 
đỡ 



 
 
 

 
 
 
ROF xin đưa một số hình tượng trưng để quý ân nhân biết có chuyến thăm bệnh nhân tại 
Bệnh Viện Chợ Rẩy, của Đại Diện ROF, trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. 
 
Nhiều hình thì cũng như nhau, cái đau như nhau, cái khổ như nhau, chỉ có cái mặt bệnh 
nhân  là khác nhau. 
 
Thành thật cám ơn quý ân nhân đã tiếp tục triền miên ủng hộ ROF để hầu mang lại một 
niềm vui cho người kém may mắn và trong tình trạng ngặt nghèo. Sông có khúc, người có 
lúc, chẳng lẽ họ phải khỗ mãi ...... 
 
Thành thật cám ơn quý ân nhân, 
 
Trân trọng kính chào, 

 


