
 

            
REACHING  OUT   FOUNDATION 
A NOT-FOR-PROFIT CORPORATION 
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12-16-20 

 

Kính thưa quý ân nhân 

 

Corona Virus xuất hiện như ma, lúc ẩn, lúc hiện, lúc rầm lúc rộ 

nhưng không làm sờn lòng từ thiện của ROF. Chiến thuật biến 

xuất tài ba của Đại Diện ROF bên nhà rất tài tình, lúc nào thuận 

tiện Bộ y tế nới lỏng thì vội vàng giúp các bệnh nhân tại các bệnh 

viện đang Thân đau, Tâm khỗ.  

ROF rất vui nên chia sẻ với quý anh ân nhân việc làm từ thiện ẩn 

hiện của ROF. 

Kính mời xem lời Tường Trình của nhân viên của bệnh viện: 

 

 Kính gửi Ông Bà Phạm Đăng ROF Khải và Sư Cô Tuệ Dung, 
 

Em gửi Danh sách bệnh nhân nghèo của Khoa Cột Sống A ngày 

18/11/2020: 
 

1/ Đào Thị Tuyền, 1963, nội trợ (Phòng 1.42) 

    Địa chỉ: Ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. 

    Chẩn đoán: Mất vững cột sống thắt lưng 2-3, 3-4, 4-5. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

2/ Trương Văn Thắng, năm sinh 1981, nội trợ (Phòng 1.42) 

    Địa chỉ: Ấp Phú, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

    Chẩn đoán: Áp xe cơ thăn T. Hẹp ống sống thắt lưng TL4-5, liệt 

một phần hai chân. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

3/ Tạ Thanh Tùng, năm sinh 1969, công nhân (Phòng 1.41) 
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    Địa chỉ: Ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau 

    Chẩn đoán: Gãy chéo di lệch ngang Ngực 11-12 liệt  hoàn toàn hai 

chân bí tiểu. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

4/ Tăng Rê, năm sinh 1982, làm mướn (Phòng 1.40) 

    Địa chỉ: Ấp Nhuệ Tứ A, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh 

    Chẩn đoán: Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ 4-5, cổ 5-6, liệt 1 phần tứ 

chi. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

5/ Nguyễn Thị Ngọc Hân, năm sinh 1979, nội trợ (Phòng 1.40) 

    Địa chỉ: Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

    Chẩn đoán: Bướu trong màng cứng ngoài tủy ngang cột sống  

Cổ 1- 3, liệt một phần tứ chi. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

6/ Võ Thị Duyên, năm sinh 1968, nội trợ (Phòng 1.35) 

    Địa chỉ: Ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau 

    Chẩn đoán: Lao cột sống Ngực 7-8, liệt một phần hai chân. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

7/ Lê Văn Hòa, năm sinh 1988, công nhân (Phòng 1.35) 

    Địa chỉ: 963/1/4 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân 

    Chẩn đoán: Lao cột sống Thắt lưng 4-5, liệt một phần hai chân. 

    Cô gửi bồi dưỡng 01 triệu đồng. 

 

  Chân thành cảm ơn Ông Bà Phạm Đăng ROF Khải và Sư Cô Tuệ 

Dung,    

 

 

Kính thưa quý ân nhân, 

Không phải dể dàng để chụp được nhiều hình để trình bày, trong 

văn phòng phỏng vấn thì không chụp được, tại giường bệnh thì bị 

giới hạn thời gian thăm viếng tuy nhiên cũng xin gửi đến quý ân 

nhân  vài tấm hình xem chơi và để thông cảm cho bệnh nhân khổ 

tâm. 



Kính mời xem 

    
   

     
 



 
 

 

 

 

Danh sách bệnh nhân khoa Vi Phẩu 

 
 



 

 
Đỗ văn Lâm 



 

 
Đoàn Thị Ngân 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

Lời cám ơn của nhân viên  khoa Vi Phẩu- Trung Tâm Chĩnh Hình 

 

Kính gửi Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI 

Tại khoa Vi phẫu Tạo hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có 

bệnh Nguyễn Văn An  43 tuổi  đang nằm điều trị tai phòng 318 

Bệnh nhận nhập viện  với chẩn đoán: vết thương hoại tử lộ xương 

cẳng tay (P)  

Bệnh nhân khai bị máy cuốn rơm cuốn vào tay.  Bệnh nhân nghèo và 

bệnh nhân còn mổ nhiều lần. 

Xin ông bà và cô hỗ trợ tiền phẫu thuật  cho bệnh nhân là 3 triệu đồng 

triệu đồng. 

Xin cảm ơn ông bà và Sư cô đã hỗ trợ bệnh nhân. 

 

Kính gửi Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI 

Tại khoa Vi phẫu Tạo hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có 

bệnh  Đoàn Thị Ngân 34 t đang nằm điều trị tai phòng 320 

Bệnh nhận nhập viện  với chẩn đoán: vết thương dập nát  chân trái + 

phải 

Bệnh nhân khai  bi xe tải cán qua hai chân. Bệnh nhân nghèo và bệnh 

nhân còn mổ nhiều lần. 

Xin ông bà và cô hỗ trợ tiền phẫu thuật  cho bệnh nhân là 3 triệu đồng 

triệu đồng. 

Xin cảm ơn ông bà và sư cô đã hỗ trợ bệnh nhân. 

 

Kính gửi Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI 

Tại khoa Vi phẫu Tạo hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có 

bệnh Trần Văn Út 28 tuổi  đang nằm điều trị tai phòng 318 

Bệnh nhận nhập viện  với chẩn đoán: vết thương hoại tử da cơ cẳng  

bàn tay  (P).Bệnh nhân khai  bị kiếng cắt vào tay phải, nhiễm trùng  

hoại tử cơ cẳng tay . Bệnh nhân nghèo và bệnh nhân còn mổ nhiều 

lần. 

Xin ông bà và cô hỗ trợ tiền phẫu thuật  cho bệnh nhân là 3 triệu đồng 

triệu đồng. 

Xin cảm ơn ông bà và sư cô đã hỗ trợ bệnh nhân. 



 

Kính gửi Ông Bà PHẠM ĐĂNG ROF KHẢI 

Tại khoa Vi phẫu Tạo hình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình có 

bệnh Đỗ Văn Lâm 40t đang nằm điều trị tai phòng 322 

Bệnh nhận nhập viện  với chẩn đoán: vết thương hoại tử da cổ bàn 

chân (T). 

Bệnh nhân khai đi bắt cá bị cá trê đâm vào chân trái, do vì không có 

kinh tế nên bệnh nhân đi bó thuốc nam  dẫn đến nhiễm trùng  hoại tử 

da cổ chân. Bệnh nhân nghèo và bệnh nhân còn mổ nhiều lần. 

Xin ông bà và cô hỗ trợ tiền phẫu thuật  cho bệnh nhân là 3 triệu đồng 

triệu đồng. 

Xin cảm ơn ông bà và sư cô đã hỗ trợ bệnh nhân. 

 

 

Cám ơn Đoàn Sứ Giã Từ Bi –Sư Cô Tuệ Dung- đã nhiệt tâm hợp 

tác với và  giúp ROF đem niềm an ủi đến cho một số ít bệnh nhân 

có thuận duyên với ROF. Người Khỗ thì quá đông nhưng Sức của 

ROF thì quá nhỏ. Than ôi!!!!!! 

 

Thành thật cám ơn tất cả 

Trân trọng kính chào 

 

ROF Kha ̉i 

 


