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7-27-21 

Kính thưa quý ân nhân, 
 
ROF làm việc, xoay sở, thay đổi phương cách tùy từng hoàn cảnh địa phương để 
làm sao giúp được cho Người Ngặt Nghèo một cách hiệu quã, không mẽ đồng tiền 
mà lại có kết quã thiết thực. ROF phải thay đổi chiến thuật hằng ngày, xin mời quý vị 
xem. 
 
Trước hết Xin thưa: Trong bài tường trình dưới đây, Sư Cô Tuệ Dung có nêu tên 
ông Nguyễn Quang Hiển, tôi xin nói một chút về ông Hiển, ông Hiển là người trẻ 
khoảng trên/dưới 50. ROF có làm việc với ông N.Q. Hiển, Giám Đốc Phòng Xã Hội 
BV Chợ Rẩy  8 lần, trong suốt 16 năm  giúp bệnh nhân tại BV Chợ Rẩy. Ttheo sự 
quan sát của tôi,  ông Hiển là người biết lo cho bệnh nhân, có nhiều kiến thức về Y 
khoa, Tâm lý, và Hành chánh Tài chánh, và có lương tâm nghề nghiệp mà tôi thấy 
đươc. Tôi  tin tưởng và có thể làm việc được với ông Hiển.. 
 

Vì Đại nạn Covid-19 hoành hành khăp Việt Nam , Sư Cô không thể nào vô bệnh viện 
được để làm việc trực tiếp với bệnh nhân như trước đây, Sư Cô xin phép tôi cho Sư 
Cô làm việc với ông Hiển qua điện thoại, nghĩa là giúp bệnh nhân nhận tiền qua 
trung gia ông Hiển, Tôi đồng ý. 
 
Và bây giờ Xin mời quý vị xem thư của Sư Cô Tuệ Dung, Jul 22 at 12:29 AM 
 
Anh chị kính, 
 

Tuệ Dung đang đợi thư cám ơn của bv Chợ Rẫy để gửi cho anh chị thì anh chị hỏi 
thăm. 
 

Thứ bẩy vừa rồi Tuệ Dung nói chuyện với Hiển thì được biết các bệnh nhân truyền 
hóa chất ở khoa ung bướu bv Chợ Rẫy đang gặp khó khăn. Họ ở các tỉnh, thành 

phố khác, cứ 21 ngày là đến đợt vô hóa chất thì vào bệnh viện. 
 

Bệnh nhân phải xét nghiệm Covid ở tỉnh nhà, có giấy âm tính rồi mới được lên 
đường từ quê đến bv Chợ rẫy. Đến nơi người nghèo phải mướn chỗ nghỉ trong bv 
(50.000 đ/ngày), ở đêm đầu, sáng hôm sau vô hóa chất rồi nghỉ lại thêm đêm hôm 

ấy cho lại sức, đến ngày thứ 3 lại phải xét nghiệm Covid trong bv, có giấy âm tính 
rồi mới được lên xe trở về quê nhà. Đó là trường hợp của những bệnh nhân có đủ 
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sức, còn bệnh nhân  nào yếu thì phải ở lại thêm mấy ngày cho lại sức mới được 
xuất viện. Cũng có trường hợp bệnh nhân lên đến nơi bị lây nhiễm, thời gian điều trị 
lại kéo dài. 
 

Tiền xét nghiệm mỗi lần là 240.000 đồng/người (hơn 10 USD), thân nhân đi kèm 

cũng phải xét nghiệm, nên mỗi lần truyền hóa chất họ phải tốn tiền xét nghiệm đến 
hơn 1 triệu cho 2 người lượt đi lượt về, là số tiền không nhỏ đối với người nghèo (vì 
bị phát sinh trong thời dịch bệnh).  
 

Ngoài ra bệnh nhân vô hóa chất hay bị shock thuốc, mệt, nên bv thường phát nước 
chanh, bánh, trái cây cho bệnh nhân dùng trong khi đang truyền thuốc, nhờ vậy 

giảm các cas shock nhiều. Tuệ Dung cũng đóng góp 5 triệu cho bệnh viện mua 
nước cho bệnh nhân. 
 

Tổng cộng Tuệ Dung đã xuất 10 triệu ghi tên anh chị. Hiển nhiều việc quá nên quên, 
mới gửi 1 thư cám ơn tiền hỗ trợ xét nghiệm, Tuệ Dung gửi trước để anh chị xem. 
 
Vài hàng kính chúc anh chị mạnh khỏe, bình an. 
 
Tuệ Dung 
 

 
 



 
 

 



 
 

ROF bảo trợ thức ăn bồi dưỡng cho bệnh nhân nghèo bị yếu sức . 
 
Nhận những Thư Cám ơn của bệnh viện, là một vấn đề rất nhạy cảm, tôi phải cân 
nhắc giửa nhạy cảm và bằng chứng phải có,  ROF bắt buộc phải có bằng chứng để 
gửi báo cáo. Xin quý bà con khắp năm châu bốn bể hiểu cho hoàn cảnh “ăn xin” 
của ROF. 
Mục đích của chúng ta là giúp người Việt Nam nói riêng và con người nói chung qua 
cơn khỗ nạn. 
 
Thành thật cám ơn sự ủng hộ, thông cảm và thương mến của quý vị 
Trân trọng, 
 

ROF Kha ̉i 


