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Kính thưa quý ân nhân, 
Thời gian qua vừa lo gây quỹ, lo báo cáo. Lo cấp receipt cho quý ân nhân nên Báo 
cáo nầy trình hơi trể. Xin mời quý ân nhân đọc lời mở đầu của ROF trước khi đọc 
báo cáo. 
Thông Báo Những Việc Làm Từ Thiện Trong Suốt Năm Của ROF 
Trước khi xem việc làm của ROF, kính mời quý vị xem Lời Mở Đầu. 
 
“Lời Mở Đầu 
ROF  giúp đở người ngặt nghèo trong hoàn cảnh không lối thoát.  
ROF giúp Bệnh nhân,  đã nghèo mà còn lâm vào hoàn cảnh khó khăn thất vọng. 
Phương  thức giúp người ngặt của ROF: 
1./ ROF nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân, quyết định trường hợp nào được giúp. 
2./ ROF đóng tiền cho bệnh nhân đó để được lên ca mỗ,  
3./ ROF đưa biên nhận tận tay cho bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân. 
Mời quý vị xem biên nhận tại  bệnh viện để biết số tiền giúp của từng bệnh nhân 
như thế nào. 
ROF thăm viếng nhiều chuyến ũy lạo trong năm, với phương châm “Có tiền nhiều 
thì giup được nhiều bệnh nhân, có tiền ít thì giúp được ít bệnh nhân”. 
Mục đích Báo cáo tường trình của ROF chỉ là để cám ơn những người thật sự từ 
tâm, tin tưởng, cùng đồng hành với ROF, và giao trách nhiệm giúp người bất hạnh 
cho ROF hằng mấy chục năm qua, từ năm 1992. 
Ngoài ra ROF cũng muốn cho quý ân nhân thấy ROF không phụ lòng quý ân nhân, 
không làm quý ân nhân thất vọng. Đó là mục đích chánh của những báo cáo trên 
website. 
ROF làm việc từ thiện từ thập niên 90. Hằng chục năm trước Y2K, lúc xưa đó chưa 
có kỹ thuật điện tử tối tân, chưa có Email, chưa có truyền thông, không có báo cáo, 
chưa có website, chưa có cell phone, ROF tự lực cánh sinh giúp người ngặt trong 
hoàn cảnh eo hẹp, cám ơn Trời, cám ơn bạn bè, cám ơn ân nhân đã tin tưởng ROF 
một Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi chỉ giúp Người Ngặt. 
Hiện nay trong cái website nầy, ROF đã post lên khoảng gần 400 cái báo cáo.  
Chỉ tiếc một điều là, những việc làm từ thiện của ROF trước sự tiến bộ kỷ thuật I-
phone,  trong thời gian trên 10 năm chậm tiến, từ năm 1992 đến  năm 2002, ROF 
chỉ lưu lại được bằng những Bản Tin ngắng với vài trang giấy lỗi thời.”. 
Bây giờ mời tất cả quý vị xem báo cáo để biết ROF làm gì? Và cũng để kính trình. 
Kính chào 
ROF” 
 

http://reaching-out-foundation.org/
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    BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

TT HỌ TÊN NS HÌNH BN Địa chỉ KHOA CHẨN ĐOÁN HOÀN CẢNH HỖ TRỢ

1 Hà Thị Út 1975
Phú Mỹ, Phú Tân, 

An Giang

Phẫu 

thuật Tim

Hở van 2 lá nặng

Hướng điều trị: Phẫu thuật 

thay van 2 lá, điều trị sau 

mổ và dinh dưỡng.

Hoàn cảnh khó khăn.

Bệnh nhân phát hiện bệnh 8 

năm, không lao động nặng, 

chồng bơm gaz ống quẹt, có 3 

con (02 đang học nghề và lớp 

2).

Có BHYT

10,000,000

2 Thị Hạnh 1986
Phương Phú, Phụng 

Hiệp, Hậu Giang

Ngoại 

Thần kinh

U não thất

Hướng điều trị: Đã phẫu 

thuật 2 lần, hồi sức sau mổ, 

sử dụng kháng sinh, 

Gia đình Hộ nghèo.

Bệnh nhân người dân tộc 

Khơme, có 2 con nhỏ (5t, 4t), 

hai vợ chồng từ Hậu Giang lên 

Bình Dương làm công nhân.

Có BHYT 

5,000,000

3 Phạm Đức Hòa 1980

An Thạnh Nam, Cù 

Lao Dung, Sóc 

Trăng

Ngoại 

Thần kinh 

(3B3)

Dò động mạch cảnh xoang 

hang sau chấn thương/ tai 

nạn giao thông

Hướng điều trị: 

Can thiệp nội mạch (dùng 

bóng Coil để bích lỗ dò)

Gia đình Hộ nghèo.

Bệnh nhân là giáo viên dạy cấp 

2, đã li hôn. Hiện đang sống với 

mẹ già

Có BHYT

10,000,000

4 Ka Dẻoh 1943
Bảo Thuận, Di Linh, 

Lâm Đồng

Ngoại 

Tiêu hóa

U trực tràng

Hướng điều trị: 

Phẫu thuật, sử dụng kháng 

sinh và dinh dưỡng

Gia đình Hộ nghèo.

Bệnh nhân người dân tộc K' ho

BN lớn tuổi, sức khỏe yến 

không lao động, có 2 con đã lập 

gia đình. 

Có BHYT 

3,000,000

5 Hoàng Thị Tám 1974
Cư Klia, cư Jút, 

Đắk Nông

Chấn 

thương 

Chỉnh 

hình

Đứt lìa dập nát gối (T)/ 

TNGT

Hướng điều trị:

Bệnh nhân đã được phẫu 

thuật cắt 1/3 dưới đùi (T), 

sử dụng kháng sinh, dinh 

Hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình không có đất phải đi ở 

thuê, chồng mất 7 năm, có 3 

con (2 con lớn đi làm thuê và 1 

học lớp 9).

Không có BHYT 

5,000,000

6
Nguyễn Bá 

Thiên
1997

An Hòa, An Lão, 

Bình Định

Chấn 

thương 

Chỉnh 

hình

Nhiễm trùng sau kết hợp 

xương cẳng chân (P)/ tai 

nạn bị cây đề, đã mổ 2 lần

Hướng điều trị: cắt lọc 

nhiễm trùng, sử dụng 

kháng sinh

,

Gia đình Hộ nghèo.

Cha mẹ đã mất, ở với dì ruột. 

Vợ mới sinh được 1.5 tháng .

Có BHYT

8,000,000

7
Nguyễn Ngọc 

Đức
1959

Lê Minh Xuân, Bình 

Chánh, TP.HCM 

(bệnh nhân cung 

cấp)

Nội Phổi

Đợt cấp COPD, Suy hô 

hấp/ hạ kali máu.

Hướng điều trị: Dùng 

kháng sinh

Không thân nhân, không giấy tờ 

tùy thân.

Bệnh viện Q. Bình Tân chuyển 

đến

Không có BHYT 

5,000,000

46,000,000

Trưởng Phòng

ThS. Lê Minh Hiển

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ
Ngày 27 tháng 8 năm 2019

Nhà hảo tâm: Sư cô Tuệ Dung & Ông Bà Pham Đang ROF Khải

                                                                                                                                                                                                           Tổng 

cộng:

 
 
Trân trọng kính chào anh. 
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