
Tổng Kết cho năm 2017 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 

 
Thưa quí Bạn-Đạo cùng các Ân-Nhân, 

 
 

Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (của Đức Thầy thành lập từ năm 1998) xin được báo cáo Tổng Kết về hoạt 
động cho năm 2017 như sau :  

 
Sự mở lòng từ-bi cứu-giúp của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui, đã và đang cho những người Già-nua bệnh-tật 

được cơm ăn áo mặc chạy-chũa thuốc-thang, các Trẻ em nghèo túng được tiếp-tục ăn học. 
 

Và năm 2017 này có 22 người già-yếu bệnh-tật được cấp-dưỡng và có 23 con em gia-đình nghèo khó 
được ăn học trong đó có 5 con em được lên học Cao-Đẵng, 3 con em lên học Đại-Học và có 2 con em được 
đỗ Bằng Đại-Học TP. HCM :  

- Phạm Thanh-Tùng (Đại-Học Kinh-Tế Xây-Dựng) 
- Trần Thanh Viên (Đại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh)  
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Sv Phạm Thanh Tùng 
Đại-Học Kinh-Tế Xây-Dựng 

 

 

 
 

Sv Trần Thanh Viên 
Đại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh 

 
 

 

1. Tỉnh Qui-Nhơn (Xả CT), Tỉnh Gia-Lai (Xả DB) : 
 

A) Dưỡng Nuôi Con Em Nghèo Túng Ăn Học và Cấp-Dưỡng Người Già Bệnh-Tật : 
Mỗi tháng cấp-dưỡng  bốn danh-sách : 

- Danh-Sách 01 : 6 người 
- Danh-Sách 02 : 13 người 
- Danh-Sách 03 : 12 người 
- Danh-Sách 04 : 15 người  

 
B) Dưỡng-nuôi con em nghèo khó học lên Đại-Học : 



 
Hai con em học tại TP Qui-Nhơn : 

- LÊ Văn Khang, Đại-Học Sư-Phạm Toán-Học Năm Thứ IV ; 
- TRẦN Thị Bích-Như, Đại-Học Quốc-Gia Hành-Chính Năm Thứ IV ;  
- LƯƠNG Đức Hưng, Cao-Đẳng Công-Nghiệp Ô-Tô. 
 
 
 

2. Thành-phố Đà-Nẵng :  
 

Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó học lên Đại-Học : 
 
Một con em học tại TP Đà-Nẵng : 

- LÊ Văn Khương, Đại-Học Kiến-Trúc Năm Thứ III. 
 

 
3. Thành-phố HCM : 
 

Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó học lên Đại-Học : 

 
Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV, đến cuối năm 2017 này : 
 
A) Hai con em đã được tốt-nghiệp Đại-Học ở TP HCM là : 
 
.  TRẦN Thanh Viên – Tốt-nghiệp Đại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh ; 
 
.  PHẠM Thanh Tùng – Tốt-nghiệp Đại-Học Kinh-Tế Xây-Dựng. 
 
 
B) Ba con em đang được học ở TP HCM là : 
 
.  TRẦN Thị Chi – Đại-Học Dược-Khoa HUTECH ;  
 
.  TRẦN Thị Ngọc Kiều – Cao-Đẳng Công-Nghệ Kế-Toán Thủ-Đức ;  
 
.  LÂM Diệu Uyên – Đại-Học Sinh-Ngữ (Môn Hoa-ngữ và Anh-ngữ) ; 
 
.  TRẦN Thị Ngọc Hân – Cao-Đẳng  Công-Nghệ Ngôn-Ngữ hủ-Đức (Môn Hàn-ngữ và Anh-ngữ). 
 

3. Giúp đồng bào dân tộc tại Tỉnh Kontum :   

Hỗ Trợ các con em gia dình người phong nhà rất nghèo, hay mồ côi có phương tiện 
ăn uống và học nghề hay học chữ, và cũng có 4 em sinh viên lên được đại học 

Giúp một trạm phát thuốc miễn phí cho người nghèo khoảng 150 người hàng tháng 

Phát gạo và nhu yếu phẩm cần thiết cho đồng bào dân tộc nghèo hàng tháng 



 

 



 

 

4.  Tặng Hòm cho những gia đình nghèo có người chết không có hòm  

Bố thí hòm cho gia đình nghèo có người chết không có tiền mua hòm tại Niệm Phật đường HQ ở 
TP HCM (nơi chăm sóc  người già lúc cuối đời)  và ở  tỉnh Tiền Giang.  

Năm 2017 chúng tôi cũng tiếp tục tặng  hòm cho những gia đình nghèo có người chết không tiền 
mua hòm và hỗ trợ mai táng cho nhiều gia đình nghèo. 

 



 

 

5.  Gíúp Ðồng Bào ở đồng bằng Sông Cửu Long 

Sau đây là báo cáo cứu trợ trong năm 2017 cho Đồng bằng sông cửu long 
Số người cao tuổi được hỗ trợ ls2 54 người già neo đơn và 64 em (hỗ trợ học phí). 

Sau đây là báo cáo cứu trợ trong năm 2017-2018 cho ĐBSCL và một số hộ nghèo khác: 
 
- Số người cao tuổi được hỗ trợ là 54 người: 

1 Đỗ Thị Lệ Thủy 19 Huỳnh Văn Hai 37 Bùi Văn Sắc 

2 Nguyễn Thị Hên 20 Lê Văn Giái 38 Nguyễn Thị Giáp 

3 Lê Thị Nghĩa 21 Trương Văn Xinh 39 Nguyễn Thị Mai 

4 Nguyễn Chí Thừa 22 Quách Thành Vạng 40 Võ Văn Tuấn 

5 Châu Văn Đùm 23 Đoàn Văn Lăng 41 Võ Thị Loan 

6 Võ Văn Tuôi 24 Trần Văn Nhiệm 42 Hà Thị Thắm 

7 Nguyễn Thị Tư 25 Trương Văn Lìa 43 Đỗ Thị Quít 

8 Võ Thị Sậu 26 Phạm Thị Điện 44 Dương Thị Phùng 

9 Lê Thị Tám 27 Nguyễn Long Hồng 45 Huỳnh Thị Hiệp 

10 Nguyễn Văn Phát 28 Nguyễn Thị Lụt 46 Bùi Văn Phước 

11 Trần Thị Ngọc Anh 29 Nguyễn Thị Út 47 Huỳnh Thị Phượng 

12 Trần Văn Hiếu 30 Lê Thị Hiểu 48 Nguyễn Văn Dưỡng 



13 Nguyễn Thị Đối 31 Vương Thị Lâu 49 Bùi Văn Thọ 

14 Võ Thanh Hải 32 Lê Văn Tèo 50 Qua Thị Bạch Nhạn 

15 Nguyễn Văn Qua 33 Lê Văn Hải 51 Trần Văn Chấn 

16 Giảng Văn Dứng 34 Qua Thị Ny 52 Trương Thị Lẳng 

17 Giảng Văn Biếu 35 Thường Nguyên 53 Đoàn Văn Nhẫn 

18 Ngô Văn Phồi 36 Ngô Văn Nuôi 54 Võ Thị Tiền 

 

- Số các em được hỗ trở học phí là 64 em: 

1 Phan Thị Bảo Châu 23 Bùi Hoàng Bách 45 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 

2 Nguyễn Bùi Viễn Phương 24 Bùi Văn Phú 46 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 

3 Trần Thị Ngọc Lắm 25 Lê Thị Hồng Thắm 47 NGUYỄN HOÀNG THÁI 

4 Võ Minh Khoa 26 Nguyễn Thị Kim Hoa 48 ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN 

5 Phạm Đăng Triều 27 Phạm Thị Minh Hồng 49 ĐOÀN THỊ THU HiỀN 

6 Phạm Huyền Trân 28 Nguyễn Thị Kim Hoa 50 LÂM TÂN TÀI 

7 Qua Đình Tiểu Chiêu 29 Nguyễn Thị Hương 51 TRẦN NGUYỄN NHI 

8 Qua Đình Chàng 30 Châu Văn Lin 52 TRẦN NGUYỄN LONG 

9 Bùi Kim Phụng 31 Nguyễn Thị Kiều Diễm 53 HỒ NGỌC TÍNH 

10 Lê Thị Thu 32 Đoàn Thanh Quan 54 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 

11 Huỳnh Thanh Tâm 33 Nguyễn Thị Anh Thư 55 LÊ THỊ HỒNG GẤM 

12 Nguyễn Thị Tứ Nở 34 Nguyễn Thị Hồng Vân 56 LÊ BÙI THÀNH ĐẠT 

13 Bùi Văn Long 35 Nguyễn Thị Hồng Vân 57 NGUYỄN THỊ THUỲ AN 

14 Bùi Anh Phương 36 Bùi Thị Anh Đào 58 QUÁCH KHẢ ÁI 

15 Bùi Thế Thanh 37 Tạ Thị Trúc Thủy 59 HUỲNH LƯƠNG KIỆT 

16 Bùi Khánh Linh 38 Đoàn Thị Bắc 60 Thien Thu 

17 Lư Thị Ngọc Nhanh 39 Đoàn Thị Bắc 61 Thien Quymh 

18 Bùi Minh Phong 40 Đàng Thị Ngọc Tuyết 62 Do Ly Minh Kiet 

19 Qua Cao Cường 41 ĐẶNG TRƯƠNG MINH TUẤN 63 Tang Van Truong 

20 Thường Lâm Tuyễn 42 MAI HUỲNH LÂM 64 Nguyễn Hữu Hoàng Phong 

21 Bùi Minh Quang 43 NGUYỄN LÊ AN BÌNH    

22 Vũ Đình Song Toàn 44 NGUYỄN TRỌNG NHẤT SỸ   

 



 

 



 

6. Giúp các Em Câm Điếc Tỉnh Bình-Dương    

Na-m 2017 chúng tôi vẫ tiếp tục hỗ trợ cho Trung Tâm các em câm điếc ở Lái Thiêu Bình Dương 
nhất là một số em mồ côi 

Nơi đây đã được Thầy hỗ trợ lúc còn tại thế 

 

 

7.Bảo trợ 20 em khuyết tật ở Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 

Tiếp tục bảo trợ 20 em nghèo khuyết tật ở Hà Tĩnh 

8. Tỉnh Cần Thơ 

Năm 2017 Tiếp tục giúp các em tiền sữa tiền ăn và tiền học cho các em bị bỏ ở cổng 
chùa 

9. Tỉnh Kontum : Giúp trẻ em nghèo ăn học  

Qua 1 linh muc tai địa Phương tiếp tục giúp 9 em học sinh nghèo ở Kontum, có gia đình trong hoàn 
cảnh khó khăn, có điều kiện đến trường hàng năm .  

DANH SÁCH các em : 
1- Phạm Thị Hường lớp 6 
2- Vũ Thị Thơm lớp 6 



3- Trần Thị Lan lớp 6 
 
5- Hoàng Đức Huy  lớp 10 
6 - Dương Thị Hiền lớp 4 
7- Vũ Văn Cửu lớp 6 
8- Vũ Thị Bình , sư phạm tiểu học 
 

10.  Giúp đỡ Bạn Đạo nghèo, bệnh tật hay gặp hoàn cảnh khó khăn, bị bão lụt  

- Trong năm 2017 do sự giới thiệu của bạn đạo dịa phương chúng tôi có giúp được khoảng 15 bạn 
đạo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cử dột nát, 

tai nạn hay bị bão lụt (miền trung), bệnh tật, gia đình có người thân mất cần hỗ trợ mai táng, tại 
nhiều tỉnh như Sóc Trăng, Phan Thiết, Mỹ Tho, Cà Mau, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, 
Bình Dương, Saigon .. 

 

11. Bảo trợ 50 em khuyết tật ăn học tại Đà Nẵng 

Tù đầu năm học 2015-2016  bảo trợ cho 50 em khuyết tật (khiếm thính, bại não,thiếu 
năng trí tuệ, tự kỷ) có hoàn cảnh gia đình nghèo được cơ hội theo học nghề nghiệp 
(làm bánh, trồng rau sạch,làm vườn May Thêu ..) và phục hồi chức năng  tại trường 
chuyên biệt Đà Nẵng 

 

 



 

13.  Giúp nuôi các chú Tiểu mồ côi Chùa DT – Saigon 

Một năm 1 hay 2 lần chúng tôi giúp chùa này nuôi các em mồ côi tu học.  
 

14.  Giúp Chùa L.Q. và Trường nuôi dạy trẻ em mồ côi L.H. SAIGON 

Giúp chùa Lam Quang nuôi dưỡng các cụ già neo đơn 1 năm 1 hay 2 lần, và hàng tháng cho trường 
nuôi dạy trẻ em mồ côi LH ở Saigon tùy theo có bạn đạo về đem đến tận nơi. 
 

15.  Bảo trợ 4 em nghèo tại Sapa 

 Mỗi 3 tháng gửi giúp 4 em nghèo hay mồ côi tại Sapa được ăn học. Với 25US$ /1 tháng có thể 
giúp được 1 em ăn học. 

 

16.  Giúp người nghèo không có tiền trị bệnh 

Qua sự phát tâm của bạn đạo muốn giúp những người có hoàn cảnh nghèo không tiền trị bịnh, hàng 
tháng chúng tôi có giúp nhiều bệnh nhân nghèo: 

STT Tháng Địa chỉ Bệnh nhân/ người được hỗ trợ  Hỗ trợ 

tiền mặt  

 Trị 
giá 

quà 

(sữa,

gạo, 

mì, 

dầu 

ăn, 

nước 

tươn

g…)  

1 18-Feb  Khoa 
Thận BV 
Chợ Rẫy  

Lì xì đầu năm cho 10 hoàn cảnh khó khăn nhất đang chạy thận tại 
khoa, mỗi bệnh nhân 500 ngàn, số tiền cũng quá ít ỏi chỉ đủ chi phí 
cho 1 lần chạy thận duy nhất. 
Đối với bệnh nhân cần phải chạy thận, thì việc chạy thận lọc máu là 
suốt đời, bệnh nhân khi đã có bảo hiểm thì mỗi tháng chi phí chạy 
thận cũng mất từ 5.5 - 6 triệu. Đó là chưa kể chi phí tàu xe, ăn uống 
mỗi tuần 3 lần từ quê lên Sài Gòn cũng mất thêm vài trăm/ lượt. 
Thương nhất là ca chạy thận đầu tiên trong ngày, thường băt đầu từ 
4h sáng, vì sau 4 tiếng lọc máu, có nhiều người còn phải vội vã rời 
bệnh viện để còn kịp mưu sinh vất vả bán buôn cho 1 ngày mới. 
Trong số 10 bệnh nhân này, hầu hết đều có thâm niên chạy thận xấp 
xỉ 10 năm :-( & trong số họ, có nhiều người không còn khả năng tàu 
xe lên xuống thì ở luôn trong hành lang, lấy bệnh viện làm nhà và 
tranh thủ bán dạo vé số, phụ giúp việc lặt vặt cho khu dân cư gần đó 
để kiếm tiền điều trị 

         
5,000,000  

  



2 18-Feb  khoa 
Phỏng BV 
Chợ Rẫy  

Trương Lê Hồng Dy Đam- chàng sinh viên năm nhất khoa Điện- 
quê ở Phú Yên, gặp tai nạn phỏng xăng & gaz do nấu ăn bằng bếp 
gaz mini trong phòng trọ. Bếp gaz phát nổ, bắt cháy luôn với can 
xăng trong phòng trọ khiến người em như ngọn đuốc sống. 
Em được chuyển viện từ BV xã Tây Hòa- Phú Yên vào thẳng Chợ 
Rẫy từ ngày 11.02 vừa qua. Dy Đam vừa trải qua ca phẫu thuật đầu 
tiên để lóc bỏ các phần da bị hoại tử. Bác sĩ cho hay do tình trạng 
quá nặng nên em bị cháy luôn cả phần hô hấp khiến em rất khó thở, 
chỉ có thể uống chút sữa để duy trì sức khỏe, ước tính chi phí điều 
trị lên đến vài trăm triệu trong khoảng từ 3-4 tháng, trong khi cha 
mẹ ở quê chạy ăn từng bữa để nuôi 3 đứa con ăn học 

         
3,000,000  

  

3 18-Feb  khoa 
Phỏng BV 
Chợ Rẫy  

Ha Thên, 26 tuổi là người dân tộc Trinh . Cả gia đình 7,8 anh chị 
em ở Đà Lạt đều làm rẫy mướn. Ha Thên bị tai nạn phỏng xăng khi 
đi mua xăng để mang lên rẫy sử dụng.  
Gia cảnh quá nghèo, mấy anh chị em và mẹ già còn chẳng đủ tiền đi 
xe vào thăm ở bệnh viện. Hiện chỉ có vợ chồng của người chị gái 
chăm sóc em từ hôm mùng 4 Tết đến nay. Gương mặt họ cũng hằn 
lên vẻ khắc khổ và mệt mỏi khi họ cũng phải bỏ 5 đứa con ở nhà 
nheo nhóc mà lên SG với em trai. Y tá nói em đang nợ viện phí đến 
mấy chục triệu, không còn khả năng thanh toán. Tình trạng sức 
khỏe rất nguy kịch và không có khả năng điều trị. 

         
3,000,000  

  

4 18-Feb  BV Chợ 
Rẫy  

Bà Huỳnh Thị Ánh, 74 tuổi, từ hồi khuya đã ngồi xe đò từ dưới Gò 
Công Tây lên Chợ Rẫy để khám và điều trị bệnh thiếu máu phổi. 
Gặp bà trong lúc bà đang chờ đươc gọi tên để đóng tạm ứng viện 
phí nên tặng bà chút đỉnh tiền để đi xe về quê 

            
500,000  

  

5 16-
Mar 

huyện 
Châu 
Thành 
- Tây Ninh 
sát biên 
giới với 
Campuchia 

Bà Nguyễn Thị Cưỡng 87 tuổi, nhà sát biên giới Tây Ninh- 
Campuchia. Con cái mưu sinh lập nghiệp ở Nam Vang, 1 mình bà 
sống cô quạnh, không người thân & nhiều bệnh tật. 

         
1,500,000  

            
300,0
00  

6 16-
Mar 

huyện 
Châu 
Thành 
- Tây Ninh 
sát biên 
giới với 
Campuchia 

Ông Cao Văn Nóc 72 tuổi, sống neo đơn, không vợ con & người 
thân, sống trong căn nhà tình thương của địa phương xây dựng, bị 
tai biến liệt nửa người nhiều năm. 

         
1,500,000  

            
300,0
00  

7 16-
Mar 

huyện 
Châu 
Thành 
- Tây Ninh 
sát biên 
giới với 
Campuchia 

Ông Phạm Văn Nàng & vợ đều gần 80, không con cái & người 
thân, sống neo đơn trong căn nhà tạm bợ ở khu rừng cao su gần biên 
giới. Ông bà bị rất nhiều chứng bệnh tuổi già & di chứng tai biến 

         
1,500,000  

            
300,0
00  



8 20-
Mar 

BV 115 Trần Hoài Thanh SN 1960, quê ở Đức Hòa Long An.Cô Thanh là 
bệnh nhân rất nặng được bác sĩ của khoa nhờ hỗ trợ dù nhìn vào thì 
thấy không có vẻ gì là thê thảm hoặc nặng nề cho lắm. Tuy nhiên, 
theo bệnh án của bác sĩ ghi nhận, cô bị hàng loạt những triệu chứng 
rất nguy hiểm, tình trạng rất nặng "suy tĩnh mạch nông ở chi dưới, 
viêm tắc huyết khối, nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm 
trùng khớp gối kèm biến chứng của thuốc"  
Cô bán vé số mưu sinh ở Long An kiếm ăn qua ngày, chỉ có 1 người 
con trai duy nhất làm công nhân. Sau gần 1 tháng nuôi mẹ ở bệnh 
viện, anh đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải vì công ty không cho 
phép công nhân được nghỉ quá lâu. Trong gia đình cũng chẳng có gì 
là đáng giá, tất cả đều được mang đi cầm cố, vay mượn khắp nơi để 
điều trị cho cô, chi phí hơn 3 triệu/ ngày 

         
2,500,000  

  

9 21-
Mar 

BV Nhi 
đồng 2- 
khoa ung 
bướu huyết 
học 

Lê Tuấn Bửu, SN 2006, 11 tuổi, quê ở Châu Đức, Bà Rịa. Ung thư 
máu, dòng bạch cầu cấp lympho. 
Ba mẹ Bửu làm rẫy thuê cho người ta ở quê. Thu nhập từ việc trồng 
tỉa bắp, lúa, khoai mì thuê cũng phải dè sẻn lắm mới chắp vá nuôi 2 
đứa con độ tuổi ăn học. Giờ vợ vừa sanh thêm đứa thứ 3 vì vỡ kế 
hoạch, gia đình lại thêm phần túng thiếu. Bửu là con thứ, là học sinh 
giỏi 5 năm liền nhưng giờ đành phải bỏ ngang để tiếp nhận các đợt 
hóa trị liên tục gần 1 năm nay, gia đình hoàn toàn khánh kiệt. 

         
2,000,000  

  

10 21-
Mar 

BV Nhi 
đồng 2- 
khoa ung 
bướu huyết 
học 

Ngô Tuấn Kiệt, quê ở Hậu Giang, SN 2014, con chưa đầy 3 tuổi. 
Do khi mang thai, mẹ ở vùng quê nghèo quá không có điều kiện 
thăm khám thai, ăn uống tẩm bổ, đến khi sinh ra mới biết con bị hội 
chứng Down kèm hở van tim bẩm sinh, từ nhỏ sinh ra đau bệnh 
suốt. Vào cuối năm ngoái lại phát hiện thêm bệnh ung thư máu dòng 
tủy sau nhiều cơn bệnh nóng sốt li bì. 
1 mình mẹ con trồng rau, nuôi gà vịt nuôi 3 anh em & bà ngoại 79 
tuổi. Ba con mê cờ bạc, chán cảnh nghèo khó nên bỏ đi thỉnh thoảng 
mới ghé về nhà. Gia đình thuộc dạng nghèo nhất xã và khó khăn 
của khoa Ung bướu huyết học. 

         
2,000,000  

  

11 6-Apr  BV Từ 
Dũ- Khoa 
ung bướu 
phụ khoa  

Cô Huỳnh Thị Hồng Ngọc, quê ở Tiền Giang, sau khi mãn kim năm 
2015, cô phát hiện mình bị u nang buồng trứng. Sau khi phẫu thuật, 
thực nghiệm sinh thiết thì khối u đã là u ác tính. Điều trị hóa chất 
sau đó 1 năm cô lại phẫu thuật lần thứ 2 để cắt luôn tử cung, các 
mạch máu lớn nhỏ và tái khám định kỳ theo lịch. 
Đến năm nay thì vết cắt tái phát khối u, di căn vào ruột và các ổ 
dịch trong bụng lúc nào cũng chảy ướt hết quần, phải dùng băng vệ 
sinh suốt ngày đêm. 2 người con của cô đều làm công nhân nên 
cuộc sống cũng rất chật vật. 2 năm nay từ khi bị bệnh lại thêm 1 lần 
bị đột quỵ nên sức khỏe của cô rất yếu, dù biết cô không thể chữa 
được, nhưng chia sẻ với cô để phần nào trang trải những khó khăn 
bức bách trước mắt. 

         
3,000,000  

  

12 6-Apr  BV Từ 
Dũ- Khoa 
ung bướu 
phụ khoa  

cô K'Long người dân tộc Chinh, ở vùng rừng núi sâu của tỉnh Lâm 
Đồng. Con cái 6 người toàn đi khai hoang mở đất, sống du canh du 
cư nên mãi nghèo đói. Cô cũng mang căn bệnh ung thư buồng trứng 
từ năm 2010, đã phẫu thuật 2 lần, nay cũng đã di căn lên phổi & cột 
sống. 
Nghe cô kể chuyện mà thương, gia đình vay mượn gom góp mãi 
mới đủ 400 ngàn, cô đi xe lên Sài Gòn chữa bệnh 1 lượt cũng đã hết 
270, vì đau đớn quá nên nhập viện trước rồi mọi việc tính sau. Cô 
nói con cái không ai đi theo vào BV được, vì không đủ tiền đi xe, 

         
3,000,000  

  



vào đây cũng đói vì không có tiền đâu mà ăn, toàn phải nhờ các suất 
cơm từ thiện qua ngày. 

13 14-Apr  BV Nhi 
đồng 2- 
khoa ngoại 
tổng hợp  

Nguyễn Duy Khang, chưa đầy 2.5 tuổi. Từ khi sinh ra, thời gian 
nằm viện còn nhiều hơn thời gian con ở nhà, thể trạng ốm yếu, thần 
kinh chậm phát triển nên đến giờ thằng bé chưa biết nói, chưa biết 
đi và thậm chí chưa thể tự ngồi dậy 1 mình. 
Khi chỉ 1 tháng tuổi, con đã điều trị ở Khoa sơ sinh vì chứng hụt 
canxi gây hoại tử phần thit ở bắp tay, thường xuyên co giật. Đến 3 
tháng thì nằm trường kỳ ở Khoa tim mạch để nông stent rồi trải qua 
phẫu thuật tim do thông liên thất, gián đoạn động mạch chủ, nhà 
quá nghèo nên chi phí phẫu thuật do phòng trợ giúp xã hội và các 
MTQ hỗ trợ cho con. Sau đó thì thể trạng yếu ớt, thằng bé lại trường 
kỳ ở Khoa hô hấp vì viêm phổi nặng. Rồi giờ thì đang điều trị ở 
Khoa ngoại tổng hợp và vừa trải qua phẫu thuật mổ túi mật do phát 
hiện có nang trong ống mật chủ, hiện các ổ dịch trong bụng vẫn 
chảy nước, nghi ngờ bị viêm tắc ruột. 

         
2,300,000  

  

14 14-Apr  BV Nhi 
đồng 2- 
khoa ngoại 
tổng hợp  

Châu Thị Thanh Tuyền- 7 tuổi- quê ở Quảng Nam, teo thực quản vì 
uống nhầm axit khi 15 tháng tuổi. Nhà nghèo, ba làm công nhân ở 
mỏ khai thác đá, mẹ nội trợ. Hơn 5 năm trời, con bé không thể ăn 
uống như người bình thường và định kỳ mỗi tháng phải từ Quảng 
Nam vào SG 10 ngày để nông ống thực quản. Đây được xem là giải 
pháp duy nhất cho con bé từ đây cho đến lớn. Thế nhưng đợt này, 
do ống thực quản bị lủng, tràn mủ màng phổi, rất nguy kịch nên 
phải trải qua cuộc đại phẫu thuật để cứu tính mạng. 

         
2,300,000  

  

15 12-
May 

 khoa hồi 
sức ngoại 
thần kinh 
Chợ Rẫy  

Ka Dát, người dân tộc, ở Lâm Đồng. Cô bị tai nạn giao thông. Gia 
đình thuộc hộ nghèo của buôn, không rành tiếng Việt, không thẻ 
bảo hiểm. Quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, 
quần quật với nương rẫy chỉ để có cái ăn. Hiện tình trạng tiên lượng 
xấu, phần chân bị gãy nhiều khúc phải bắt ốc vít, thở máy. Nếu 
huyết áp trong 1-2 ngày nữa vẫn xuống thấp, bác sĩ sẽ báo người 
nhà để lo hậu sự. 

                
4,000,000  

  

16 14-
May 

 Bv ung 
bướu   

Nguyễn Ngọc Diệp- 14 tuổi- Đồng Tháp, con bị sarcoma xương 
cánh chậu (ung thư xương). Con đã mắc bệnh từ khoảng 4-5 tuổi 
nhưng gia đình không biết. Có những đợt con bị nhức mỏi chân, ba 
mẹ chỉ biết ra chợ mua thuốc giảm đau và bóp dầu, khi con bớt thì 
nghĩ do con chạy nhảy nhức mỏi bình thường. Đến hôm gần Tết vừa 
rồi, khi đang học tiết thể dục, con bị ngã quỵ, đưa vào BV tỉnh cấp 
cứu thì được chuyển thẳng lên Ung Bướu. Giờ tình trạng bệnh đã di 
căn khối u lên não. Ba con ở quê làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ. Gánh 
nặng mưu sinh oằn vai khi nuôi con bệnh ở SG, đứa em gái mới 2.5 
tuổi & ông ngoại già nay đã 90. 

                
1,500,000  

  

17 14-
May 

 Bv ung 
bướu   

Nguyễn Bảo Hoài An- 4 tuổi- bướu nguyên bào màng phổi. Con ở 
Bình Định, mẹ là giáo viên mầm non. ba là công nhân, con đang 
vào hóa trị đợt 3. Từ khi con mắc bệnh đến nay, ba mẹ phải nghỉ 
làm, đưa con vào SG để điều trị nên cũng chẳng còn thu nhập. Đứa 
em kế cũng gần 5 tháng, được gửi cho nhà ngoại chăm sóc 

                
1,500,000  

  



18 20-
May 

 BV Nhi 
Đồng 2  

Trần Phạm Anh Vũ khoa chấn thương chỉnh hình, con ở huyện Bến 
Cầu, Tây Ninh, đã 15 tuổi mà thân hình ốc tiêu, nhỏ xíu, chỉ nhỉnh 
hơn những bé tiểu học ở SG. Gia đình nghèo không lo nổi học phí, 
con phải thôi học hơn 1 năm, phụ ba mẹ gánh vác kinh tế gia đình 
với nghề hái ớt thuê, tiền công 4-5 ngàn/kg,con chịu khó lắm, mỗi 
ngày hái được cũng cả chục kí lô, lúc rãnh rỗi thì lại cắt cỏ, chăn bò. 
Ba đi làm công nhân bốc vác, mẹ mù chữ, làm nội trợ & bị bướu da. 
Bị 1 kẻ say rượu tông thẳng vào người khi đang ngồi trên xe bạn 
chở, cú tông quá mạnh làm con bị gãy kín xương đùi trái, xương 
cẳng chân gãy hở 2 đoạn nghiêm trọng, trong đó có 1 đoạn là mất 
hẳn 1 khúc xương, không tìm thấy, chấn thương phần mềm xây xát 
khắp người. Trao đổi với BS thì được biết do con không có bảo 
hiểm mà tai nạn lại quá nghiêm trọng nên chi phí dự trù sẽ rất là 
cao. Hiện vết thương được xuyên đinh, đóng nẹp và con đang được 
điều trị để tránh nhiễm trùng. Về lâu dài, chi phí cho các ca phẫu 
thuật ghép xương chắc cũng phải vài chục triệu, trong khi gia cảnh 
của con thì rất khó khăn. 

                
4,000,000  

  

19 20-
May 

 Viện tim  Bé Hoàng Thuận 10 tuổi, sau ca phẫu thuật do suy tim hồi 5 tuổi, 
con đã bị sống thực vật đến nay đã 5 năm. Chân tay còng queo, nụ 
cười ngô nghê và luôn được gắn liền với nội khí quản hỗ trợ hô hấp, 
đàm nhớt rít từng hồi rất tội, giờ thì 2 mẹ con "định cư" luôn trong 
Viện tim, hỗ trợ con chút chi phí mua tã sữa. 

                   
500,000  

  

20 10-Jun  Ngoại 
thần kinh- 
Nhi đồng 2  

Sơn Phúc Hữu 5 tháng, người Khome ở Sóc Trăng, từ lúc 2 tháng 
con bị xuất huyết não, phải chuyển viện lên BV Chợ Rẫy để mổ cấp 
cứu. Sau đó được chuyển lại về BV tỉnh, rồi lại chuyển ngược lên 
Nhi Đồng để mổ lần 2 vì viêm màng não mủ, giờ lại thêm biến 
chứng não úng thủy. 
Sức khỏe con rất kém, ba mẹ làm nghề lột củ hành thuê ở Sóc 
Trăng, cái nghề mà được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các 
bệnh về mắt cho người dân Vĩnh Châu, mà mọi người thường gọi là 
làng mù Vĩnh Châu. 

         
1,500,000  

  

21 10-Jun  Ngoại 
thần kinh- 
Nhi đồng 2  

Long Thị Bảo Trâm 2 tuổi, ở Đắc Nông, ba bỏ đi khi mẹ đang mang 
thai con. Mẹ không biết chữ, làm thuê cuốc đất, trồng bắp ở quê. 
Chỉ mới hơn 2 tuổi đầu, con đã phải phẫu thuật não đến 6 lần vì 
những biến chứng hậu phẫu nhằm điều trị cho nguyên nhân được 
chẩn đoán ban đầu là viêm màng não mủ, xuất huyết. 
Phần sọ của con bé được gửi nuôi ở Đại học Y, giờ gia đình điều trị 
đến khi tình hinh ổn định, BS sẽ xem xét khả năng để phẫu thuật 
ghép sọ. 

         
1,500,000  

  

22 17-Jun  Khoa tim 
mạch- NĐ 
2  

Nguyễn Văn Quân- 5 tháng,Sinh ra chỉ khoảng 2 tháng là con đã 
nhập viện cho đến nay, được chuyển từ BV tỉnh Đắc Lắc và xuống 
Nhi đồng đều trong tình trạng thở máy. Tim bẩm sinh, nhiễm trùng 
máu, viêm phổi nặng, bạch cầu, phần đầu bị loét do thời gian nằm 
quá lâu mà không thể xoay trở, bụng trướng to, ba con không có 1 
đồng trong túi, toàn phải nhịn đói qua bữa để nuôi con trong bv. 

         
2,200,000  

  



23 17-Jun  Khoa tim 
mạch- NĐ 
2  

K' Xuyến, bé người dân tộc Mạ ở Lâm Đồng, gần 10 tháng. Ba mẹ 
con làm thuê với nghề nông tỉa cảnh, làm vườn, trồng trọt cho người 
ta, vay mượn mãi mới có đủ 1 triệu mang con vào Nhi đồng hồi 
tháng 2, BS khuyên nên mang con về BV tỉnh chỉ để điều trị viêm 
phổi, còn tim của con thì nặng lắm rồi, không chữa được. Nhưng 
chẳng đành lòng, ba mẹ vẫn mong 1 cơ hội cho con dù rất mong 
manh, con bị suy tim, nhiễm trùng máu, viêm phổi năng, gia đình 
thuộc diện nghèo nhất của xã. 

         
2,200,000  

  

24 17-Jun  Khoa tim 
mạch- NĐ 
2  

Lê Mộc Miên, con gái sắp đầy năm mà nhỏ xíu đến thương, trông 
chỉ như đứa trẻ 3-4 tháng tuổi, con sinh ra khỏe mạnh hồng hào cho 
đến khi 3 tháng, đi khám tiêu chảy ở BV tỉnh mới được chẩn đoán 
tim bẩm sinh. Con hở van 2 lá, nhiễm trùng máu, viêm phổi nặng, 
thiếu oxy não, hở ống động mạch, suy tim được chuyển vào SG cấp 
cứu, ba mẹ đều là giáo viên nghèo xã vùng sâu tỉnh Phú Yên. 

         
2,000,000  

  

25 17-Jun  Khoa tim 
mạch- NĐ 
2  

Nguyễn Ngọc Hà My, con vừa được ra khỏi phòng cấp cứu, gần 1 
tuổi. Ba mẹ đều là công nhân ở khu công nghiệp Long Thành, Bà 
Rịa.Bệnh lý về tim của con rất phức tạp khi động mạch chủ của tim 
và của phổi vắt chéo vào nhau, suy tim, viêm phổi nặng, hở động 
mạch chủ. Suốt gần 2 tháng trời trong BV, con liên tục sốt cao vì 
viêm nhiễm hiện BS phải hội chẩn mới có phác đồ điều trị mới 

         
1,500,000  

  

26 5-Jun  Q.Phú 
Nhuận  

Anh Trương Văn Hà, mấy mươi năm đội mâm bánh cam đi rao bán 
khắp các ngõ hẻm ở SG nuôi mẹ già hơn 80 tuổi. Do đi bộ quá 
nhiều, bàn chân anh các ngón giờ bị viêm khớp, dị dạng, ngón này 
ngoéo chồng vào ngón khác, gia đình thuộc diện xóa đói giảm 
nghèo, bản thân anh cũng tật bệnh đủ thứ. 
Giúp anh phần gạo & nhu yếu phẩm cùng ít tiền để mua thẻ bảo 
hiểm y tế, sẽ giúp được anh có điều kiện để khám chữa bệnh miễn 
giảm viện phí. 

            
900,000  

  

27 7/12/2
017 

 Nhi đồng 
2  

phát 300 phần ragu sườn non/ cơm chiên dương châu ốp la & kèm 
sữa tươi mỗi phần cho thân nhân- bệnh nhân Nhi đồng 2. 
Để đảm bảo phát đúng đối tượng thân nhân, bệnh nhân trong bệnh 
viện, con vào trước 1 ngày để phát phiếu mời, thông báo cho họ. 
Bên cạnh thức ăn phát phải ngon, vệ sinh, thì việc chọn đúng đối 
tượng như vậy sẽ tránh được tình trạng bệnh nhân bỏ thừa thức ăn 
vì thức ăn không ngon, và phát phiếu cũng để tránh 1 người nhận 
nhiều phần lãng phí. 
Trong quá trình đi chia sẻ ở BV thì con cũng tìm hiểu về cách thức 
phù hợp nhất cho việc phát thức ăn cho thân nhân bệnh nhân, vì số 
lượng BN nghèo, trông chờ vào những suất cơm từ thiện hàng ngày 
tại các BV là nhu cầu rất lớn.  

          
9,000,
000  

28 7/26/2
017 

 BV 115  Nguyễn Văn Hận, 33 tuổi quê ở Long An, bẩm sinh đã thiểu năng 
trí tuệ, thị lực kém, kém khả năng phát âm. Hoàn cảnh rất tội 
nghiệp, cha bỏ từ khi chưa lọt lòng, mẹ sau đó cũng bỏ Hận cho 
ngoại nuôi lập gia đình mới. 
Được ngoại cưu mang trong cảnh túng hụt, 5 năm trước lại gặp tai 
nạn giao thông, phải trải qua 2 lần mổ hộp sọ vì chấn thương sọ não 
rất nặng, mất 1 phần xương sọ phải,  tưởng không qua khỏi. Sau tai 
nạn thì mắt Hận gần như mù lòa & gần 1 năm nay, các ốc vít ở nơi 
ráp sọ hôm trước cứ nhô lên từ từ và giờ thì đâm ra khỏi phần 
xương sọ và nhô ra phía trên đầu, nhìn rất sợ. 
Chỉ có 1 mình bà ngoại 70 tuổi chăm sóc ở BV, mỗi ngày xếp hàng 

         
2,500,000  

  



đi xin cơm từ thiện để 2 bà cháu ăn qua bữa. Hỗ trợ chi phí để bệnh 
nhân đủ tiền phẫu thuật lấy ốc vít. 

29 8/17/2
017 

 BV115  Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình- Trần Doãn Thuận gãy cổ 
xương đùi. Chú bị sốt bại liệt hồi nhỏ nên chân phải bị teo,ngồi xe 
lăn bán vé số mưu sinh , sống trong căn nhà tập thể của chủ đại lý 
vé số cùng hội những người khuyết tật. 
Trong lúc đi bán, vì cơ thể đang suy nhược, lại bị hạ đường huyết vì 
đói nên chú xây xẩm mặt mày tông vào xe máy chạy ngược chiều, 
Xe lăn bị lật nghiêng, chú lọt thỏm xuống lòng đường, lăn thêm vài 
vòng, cũng may mắn là không bị xe lớn phía sau đụng phải nhưng 
chú bị gãy cổ xương đùi. Không người thân, không nhà cửa, hỗ trợ 
chú chi phí để phẫu thuật bắt ốc vít. 

                  
3,000,000  

  

30 8/17/2
017 

 BV115  Khoa cơ xương khớp-Thị Dạo- người Khome sống ở Kiên Giang, 
không rành tiếng Việt, nói chuyện chân chất thiệt thà, bệnh nhân 
nhập viện vì cơ thể đau nhức khắp người, không thể vận động tứ 
chi. Hiện bác sĩ đang nghi ngờ bệnh nhân mắc Lupus ban đỏ. Đây là 
căn bệnh gây nguy hiểm nhiều nhất cho tim, các khớp, da, phổi, các 
mạch máu, gan, thận, và hệ thần kinh. Dưới quê làm ruộng, đi cùng 
mẹ già lên SG cấp cứu, tiền vay mượn mang theo chỉ đủ tàu xe và 
đóng tạm ứng viện phí. Tặng họ chút tiền để làm chi phí sinh hoạt 
trong bv. 

                  
1,500,000  

  

31 8/17/2
017 

 BV115  Khoa Ung Bướu- Nguyễn Văn Hoàng ung thư túi mật, làm thợ hồ, 
vợ giúp việc nhà, nuôi con trai bị tâm thần & con gái nhỏ học cấp 2. 
Gần nửa tháng trước, đau bụng quằn quại anh cũng không dám nghỉ 
làm vì con gái sắp đến mùa tựu trường, phải đi làm để gom tiền 
đóng học phí cho con nên chỉ dám cắn răng làm đến khi ngất xỉu rồi 
được chuyển lên bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ thông báo, anh bị bướu 
ác túi mật thời kỳ cuối, đã di căn sang gan, dạ dày, và phẫu thuật 
cấp cứu vì tràn dịch. Cả gia đình bàng hoàng chưa thể tiếp nhận 
được tin sét đánh, vì chỉ mới đây thôi, anh hãy còn là người đàn ông 
trụ cột trong gia đình, giờ thì tính mạng như chỉ mành treo chuông. 
Biết anh không còn khả năng cứu chữa, nhưng giúp anh tiền viện 
phí cho đợt hóa trị sắp tới để vợ anh vơi phần nào lo toan. 

                  
4,000,000  

  

32 9/4/20
17 

 Quận Phú 
Nhuận  

Bà Đào Thị Loan 78 tuổi, bà đã bị đoạn 2 chi dưới vì rất nhiều căn 
bệnh: tiểu đường, tắc nghẽn mạch máu chi dưới, huyết áp, hở van 
tim, rối loạn tuần hoàn máu não... tưởng chừng bà đã không qua 
khỏi sau gần cả năm trời nằm viện. Giờ thì do nằm lâu ngày, ở phần 
mông của bà lở loét, căn phòng trọ nho nhỏ bề bồn áo quần, thuốc 
men và mùi người bệnh, vì bệnh tật, mệt mỏi nên bà chẳng quần áo, 
trần truồng trên giường với tấm chăn đắp hờ khi có khách ghé thăm, 
thật xót xa. 
Bà ở cùng người con trai duy nhất, cũng bị bệnh tâm thần, 2 mẹ con 
sống từ số tiền trợ cấp cho người tàn tật khoảng 1 triệu 6/ tháng để 
chi trả chi phí sinh hoạt, thuốc men và phòng trọ 

                  
2,000,000  

  



33 9/4/20
17 

 Quận 3  Cô Võ Thị Nga 55 tuổi, trong người rất nhiều bệnh, tim mạch, gan, 
rối loạn tuần hoàn não, rối loạn chuyển hóa...da dẻ vàng vọt, nói 
chuyện thì chỉ toàn thở hơi lên, rất mệt nhọc. Trước cô bán cơm 
tấm, cũng tạm đủ để lo cho người chồng bị tai biến nằm 1 chỗ, 
không còn sức lao động. 
Được 1 thời gian cô cũng đổ bệnh luôn, giờ chẳng làm nổi việc nhà 
nên cũng thôi buôn bán. 2 vợ chồng không con cái, không thu nhập, 
sống lay lắt bệnh tật trên căn gác nhỏ trong căn nhà của gia đình 
người anh cho tá túc qua ngày, tặng cô 10kg gạo cùng các nhu yếu 
phẩm và ít chi phí sinh hoạt 

                     
750,000  

  

34 9/5/20
17 

 Quận 3  Bà Hai bán vé số 79 tuổi, không con cháu, hàng ngày thuê ghế bố 
ngủ trọ qua đêm, giúp bà ít chi phí sinh hoạt 

                   
200,000  

  

35 10/9/2
017 

 Phòng hồi 
sức tích 
cực BV 
175  

Nguyễn Hồng Quang, SN 2001, chỉ mới 16 tuổi, gặp tai nạn giao 
thông nghiêm trọng bởi hung thần xe ben chở gạch cát. 
Tình trạng bệnh nhân rất nặng, bị dập cơ, tụ dịch, tổn thương đa cơ 
quan. Toàn bộ phần lưng, đùi phải do ma sát, bị xe ben  kéo lê dưới 
mặt đường, gây trợt da hoại tử thịt sâu bên trong. Ở các phần thịt bị 
hoại tử, các tế bào chết gây nhiễm độc vào máu làm suy thận cấp 
phải lọc thận, lọc máu. Ngoài ra còn bị dập phổi, trật khớp vùng 
chậu, gãy xương sườn, xương sống. Bác sĩ đang dùng kháng sinh 
liều cao điều trị cho các ổ nhiễm trùng đang tiến triển, hiện tiên 
lượng phải điều trị lâu dài từ 9-12 tháng vì tình trạng nghiêm trọng, 
mà bệnh nhân lại không có bảo hiểm nên viện phí hơn trăm triệu chỉ 
trong vòng 1 tuần lễ. 
Nhà khó khăn nên học hết lớp 9 Quang đã phải nghỉ học, phụ ba 
chạy xe ba gác thuê chở hàng hoặc phụ mẹ bán hàng cơm bình dân 
ở vỉa hè. Mẹ Quang đi nuôi con trong bv phải mang theo 2 đứa em 
gái, đứa 2 tuổi, đứa 9 tháng cùng vào viện sinh sống ở hàng lang vì 
không người trông coi. 

             
5,000,000  

  

36 10/13/
2017 

 Khoa lồng 
ngực 
BV175  

Cô Trần Thị The, đã 62 tuổi, kiếm sống bằng công việc phụ rửa 
chén tại các quán cơm bình dân, giúp việc nhà. Chồng cô cũng 62 
tuổi, làm bảo vệ, lương tháng chỉ tròm trèm 3 triệu đồng, còn phải 
trả tiền thuê phòng trọ và chi phí sinh hoạt nên rất khó khăn. Cô The 
phát hiện phần ngực trái có khối u cũng gần cả năm, nhưng vì 
không có tiền đi khám, cũng chẳng dám nói với gia đình vìsợ họ lo 
lắng. Cho đến khi khối u gây đau nhức, vỡ ra thì mới đến khám thì 
quá muộn, BS chẩn đoán cô bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn. 
Khối u lở loét, xâm lấn toàn bộ phần ngực trái nên phải phẫu thuật 
đoạn nhũ. 
Chồng con vẫn phải đi làm để kiếm tiền trang trải viện phí, cô ở 
trong bv chỉ có 1 mình, toàn phải ăn mì gói, cơm trắng nước tương 
hoặc xin cơm từ thiện để ăn qua ngày. 

             
1,300,000  

  



37 10/19/
2017 

 Khoa 
ngoai thần 
kinh nhi 
đồng 2   

Danh Thiên Phú, con gần 6,5 tháng, quê ở Sóc Trăng, người 
Khơme. Thằng bé với gương mặt bụ bẫm rất dễ thương, nhưng con 
mang trong người rất nhiều căn bệnh: thoát vị tủy, viêm màng não, 
não úng thủy, viêm phổi, giờ thì đang điều trị thêm bệnh lao màng 
não. BS thông báo phác đồ điều trị lao màng não từ 6-8 tháng và 
con đã điều trị mới được 2 tháng. 
Vừa lọt lòng mẹ thằng bé đã được đưa vào mổ cấp cứu vì thoát vị 
tủy. Khi vừa đỡ bé ra, điều dưỡng phát hiện ở phần đốt xương cụt 
của thằng bé có cái lỗ nhỏ và não của bé bị chảy rò ra từ nơi đó. 
Được gần 1 tháng sau, sau những trận sốt cao liên tục, bé được 
chuyển lên Sài Gòn và đến ngày 18/10 là đã trải qua đến 6 ca phẫu 
thuật não vì viêm màng não có mủ, rồi đến não úng thủy, phải phẫu 
thuật để dẫn lưu các dịch não bị rò rỉ ra bên ngoài. 
Ba làm bốc vác ở các vựa lúa, mẹ đi lột tôm thuê ở ngoài chợ nên 
giờ thằng bé bệnh tật nghiêm trọng, ba mẹ lên SG nuôi con nên 
không có thu nhập, còn 2 đứa con ở quê phải nhờ ông bà trông nom. 
Hàng ngày 2 vợ chồng đi xin cơm từ thiện và xin sữa cho con bú. 

             
3,000,000  

  

38 10/19/
2017 

 Khoa 
ngoai thần 
kinh nhi 
đồng 2   

H Vũ BYĂ, bé gái người ÊĐê, gần 20 tháng, quê con ở Đắc Lắc. 
Con bé sinh ra với dị tật não. Căn bệnh thoát vị não, nói nôm na 
theo giải thích của BS là như cái vỏ bánh xe nó bị xì, có lỗ thủng 
nên phần não của bé bị rò ra ngoài, nó chảy dồn xuống phần mũi, 
nên mũi của bé biến dạng, phình to là do chứa phần não bị chảy 
ngược xuống dưới. 
Con sinh ra chưa đầy tháng, người cha chán cảnh nghèo khó, con lại 
bị bệnh tật nên đã bỏ đi lấy vợ khác. Mẹ con 1 mình làm rẫy thuê 
nuôi con và đứa anh trai 5 tuổi. Nay bệnh tình con chuyển biến 
phức tạp, được chuyển vào Sài Gòn để phẫu thuật não, mẹ con phải 
gửi anh con cho hàng xóm trông dùm, 1 mình mang con vào BV 
chữa bệnh, mà đi xe vào đến BV thì cũng không còn đồng nào để 
đóng vào viện phí.  

             
2,500,000  

  

39 13-
Nov 

Nhi đồng 
2- ngoại 
tổng hợp 

Nguyễn Thanh Tài mới 14 tuổi đầu mà đã trải qua đến 18 ca phẫu 
thuật ruột. Từ khi lọt lòng mẹ, con đã mang căn bệnh hội chứng tắc 
ruột và phình đại tràng bẩm sinh. Vừa lọt lòng đã được mang đi 
phẫu thuật cấp cứu để giúp bảo toàn tính mạng. Từ đó đến nay, 14 
năm, con đã trải qua 18 ca phẫu thuật. Các bệnh viện huyện, tỉnh ở 
Bình Định phẫu thuật 7 lần, Nhi đồng 1 phẫu thuật 3 lần, nhập viện 
Nhi đồng 2 đến nay gần nửa năm thì con mổ thêm 8 lần. 
Hiện vết mổ lại tiếp tục bị xì dò, phân và mủ máu cứ xì ra ở phần 
vết mổ và xuống hậu môn. Cứ sau mỗi lần phẫu thuật, con lại bị 
dính ruột, vết mổ nhiễm trùng...nên cứ phải mổ đi mổ lại. Con được 
dự kiến ca phẫu thuật lần thứ 19 vào ngày 04/12 để đặt hậu môn bên 
ngoài sử dụng suốt đời. Quê ở Bình Định, cơn bão số 12 vừa rồi đã 
thổi bay nhà cửa, gia cảnh kiệt quệ. 

             
3,500,000  

  

40 17-
Nov 

BV 
Nguyễn 
Tri 
Phương 

Thùy Linh sản phụ trẻ 29 tuổi, khi đang mang thai 28 tuần tuổi, em 
bị bị tai biến xuất huyết não diện rộng, phải mổ sọ não lấy máu tụ ra 
ngoài tiên lượng khả năng tử vong cao & tình trạng thai lưu. May 
mắn phẫu thuật sọ não thành công và sau gần 1 tháng Thùy Linh 
hôn mê sâu, em bé cũng được nuôi trong bụng mẹ & mổ cứu thành 
công. Vợ chồng em từ Long An lên SG thuê phòng trọ làm thuê để 
mưu sinh 
HIện phải tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động vì bị 
liệt bán thân, khi sức khỏe đảm bảo thì mới tiếp tục tiến hành ráp 

             
2,600,000  

  



hộp sọ.  

41 17-
Nov 

Quận 4 Bà Trần Thị Trà 90 tuổi, sống bằng nghề làm bánh tằm trong 1 túp 
lều tồi tàn ở quận 4 đã 27 năm, con gái bà thì bị tai biến, con trai thì 
lao phổi kháng thuốc.Từ nhỏ sức khỏe 2 người con đã chẳng tốt cứ 
đau bệnh suốt nên bà cũng phải bán nhà để chạy chữa thuốc thang 
cho con. Nhà bán xong, tiền cũng không đủ chữa bệnh, chẳng còn 
nơi nương thân nên 3 mẹ con cụ Trà phải ra vỉa hè, xin hàng xóm 
dựng tạm túp lều nhỏ để sinh sống qua ngày. 
Mỗi ngày công việc thường bắt đầu từ 2-3 h sáng, 3 mẹ con họ vo 
gạo, nhồi bột, se sợi bánh tằm rồi hấp cũng vài chục kg tùy theo 
người ta đặt hàng, thu nhập tầm hơn trăm ngàn sống qua ngày. 

             
2,400,000  

  

42 24-
Nov 

Chợ Rẫy Võ Thị Tuyết Nhung, sản phụ 23 tuổi, hiện nằm phòng hồi sức tích 
cực. Mang thai đến tháng thứ 8, em bị tiền sản giật nặng, phải mổ 
cấp cứu và không giữ được song thai là 2 bé trai. Sau phẫu thuật, 
em bị băng huyết sau sinh, suy đa cơ quan- phổi, thận, gan đều 
không ổn định, nhiễm trùng máu & đặt nội khí quản, được chuyển 
từ BV Hùng Vương sang BV Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu. Vợ 
chồng em quê ở An Giang lên SG thuê phòng trọ mưu sinh. Chồng 
em 25 tuổi làm bốc xếp, Nhung và bà nội 80 tuổi mỗi ngày bán 
bánh bò, bánh tiêu ở Khu công nghiệp Tân Tạo, nuôi đứa con trai 
đầu lòng 10 tháng tuổi. 

             
3,500,000  

  

43 8-Dec Khoa 
ngoại tổng 
hợp-Nhi 
đồng 2 

Nguyễn Thanh Tài mang căn bệnh hội chứng tắc ruột và phình đại 
tràng bẩm sinh, con đã thay nhóm Vô Vi chia sẻ cho bé trong đợt 
tiền 12.11, lúc đó bé vừa trải qua ca phẫu thuật ruột lần thứ 18. Đến 
đầu tháng 12, Tàiphải tiếp tục phẫu thuật lần thứ 19 và lần này phải 
này phải đặt hậu môn tạm ra ngoài ổ bụng và thằng bé phải sử dụng 
hậu môn tạm đến suốt đời. Các vết mổ cũ vẫn tiếp tục xì dò, thằng 
bé chẳng ăn được gì, chỉ dùng loại sữa thủy phân đặc biệt, dùng cho 
trẻ bị dị ứng đạm sữa và đường ruột. Loại sữa này rất đắng nên chỉ 
dùng truyền qua đường mũi. Sữa được truyền vào 1 bên mũi nhưng 
phân và máu mủ lại ra đến 3 nơi, hậu môn, hậu môn tạm và các ổ xì 
dò phẫu thuật. 
Thấy thằng bé quá tội nên con hỗ trợ thêm để mua hậu môn nhân 
tạo cho bé sử dụng, thằng bé năm nay chỉ mới 14 tuổi, quê ở huyện 
miền núi tỉnh Bình Định, ba làm thợ hồ, mẹ làm nội trợ nuôi 3 đứa 
con. 

         
2,950,000  

  

44 13-Dec Quận Tân 
Phú 

2 mẹ con cô Phạm Thị Hiền, 62 tuổi. Cô bị tai biến, nằm liệt 
giường, sống cùng người con trai 38 tuổi, bệnh tâm thần từ nhỏ.  3 
năm trước, sau 1 lần đột quỵ, cô bị liệt nửa người, không còn sức 
lao động, chỉ ở nhà nấu cơm nước, giặt giũ cho 2 mẹ con. Tuy 
nhiên, nửa tháng trước, cô lại bị lên huyết áp 1 lần nữa và lần này 
làm cô không còn thấy đường, nằm liệt giường, không tự chủ được 
vệ sinh. Vì không có tiền, cũng không có người chăm sóc nên sau 
lần tai biến này, cô chỉ nằm nhà, không có điều kiện nhập viện để 
được điều trị, chăm sóc. Người em gái thuê nhà gần đó, mỗi ngày 
qua giúp cô làm vệ sinh, cho ăn cháo rồi cô ấy cũng phải đi làm 
thuê giúp việc nhà cho người ta. 
Trợ cấp cho người tàn tật của 2 mẹ con cô Hiền chỉ đủ trả tiền thuê 
phòng trọ hàng tháng. Còn lại, tiền sinh hoạt, ăn uống, thuốc men 
đều từ thu nhập của người con trai bị tâm thần, mỗi ngày anh phụ 

         
2,000,000  

  



dọn dẹp, khuân vác trong chợ, kiếm được vài chục ngàn. 

45 14-Dec Khoa 
ngoại thần 
kinh-BV 
115 

Sa Vét Campuchia, trước đây cô đã từng phải phẫu thuật vì não ứ 
dịch, có nước. Hôm 14/12 cô vừa tiếp tục phẫu thuật não lần 2 để 
lấy khối u ra khỏi não. Hai vợ chồng không biết tiếng Việt, mọi trao 
đổi thông tin với bác sĩ đều nhờ vào 1 người quen phiên dịch lại. Ở 
Campuchia họ đều làm thuê, làm mướn và đến chùa nấu cơm làm 
công quả hàng ngày. Để về VN chữa trị, phải nhờ anh chị em trong 
gia đình vay mượn khắp nơi để có tiền tạm ứng viện phí làm phẫu 
thuật não. 

         
3,500,000  

  

46 14-Dec Khoa Chấn 
thương 
chỉnh hình, 
BV 115 

Dương Văn Đáng, điều trị căn bệnh loét lỗ đáo 2 chân, viêm xương, 
đã bị đoạn chi trái đến qua khỏi gối vì phần hoại tử không thể cứu 
được. Từ nhỏ anh đã mang trong người căn bênh phong nên 2 bàn 
chân thường xuyên xuất hiện những vết loét lỗ đáo, lại thêm bị viêm 
xương. “Loét lỗ đáo”, đây là một trong những tổn thương tàn tật hay 
gặp trong bệnh nhân phong. Bản chất loét lỗ đáo là một vết loét kéo 
dài, mạn tính xảy ra trên bàn chân mất cảm giác ở người bệnh 
phong do thương tổn thần kinh chày sau. Phẫu thuật làm sạch loét lỗ 
đáo có viêm xương là phương pháp điều trị lấy bỏ toàn bộ xương 
viêm, nạo vét các phần hoại tử, dầy sừng giúp thương tổn mau lành. 
Anh Đáng sống cùng mẹ già 72 tuổi ở Kiên Giang, lên Đồng Nai 
làm mướn ở trang trại nuôi gà, vì công việc dọn rửa vệ sinh chuồng 
gà, những chất dơ dây dính vào các vết loét mãn tính nên làm hoại 
tử thịt, không cứu chữa được. 

         
1,000,000  

  

47 31-Dec Ngoại thần 
kinh- Nhi 
đồng 2 

Trần Ngọc Nhã Phương- bé gái 6 tháng tuổi với khối u ở hốc mắt 
trái, hôm 25/12 con đã được phẫu thuật bóc tách khối u để xét 
nghiệm u lành tính hay ác tính, con là đứa con đầu lòng, ba mẹ chỉ 
mới 25-26 tuổi. Ở vùng quê Phú Yên, gia đình thuộc diện nghèo 
khó, mẹ làm nội trợ, ông bà làm nghề nhặt phế liệu, ba làm thợ hớt 
tóc, Suốt mấy tháng trời đưa con bé chạy chữa khắp các BV ở 
huyện, tỉnh rồi chuyển vào SG, gia đình đã kiệt quệ về tài chánh. 

         
2,000,000  

  

   sub-total       

105,600,0

00  

        

9,900,

000  

   TOTAL                                    
115,500,000  

 

TỔNG SỐ TIỀN HỖ TRỢ LÀ 115 TRIỆU 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

17 Phát xe lăn cho những người tàn tật nghèo 

Nhờ bạn đạo địa phương trực tiếp phát  xe lăn cho đồng bào nghèo tàn tật và xe đạp cho học sinh 
nghèo 



 

 



 

 

Ngoài ra còn nhiều công việc khác nữa mà giới hạn của chúng tôi không báo cáo hết được 

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn đạo đã trợ giúp để duy trì quỹ này cũng như một phần 

rất nhỏ trong những công trình Thầy đã xây dựng khi còn tại thế. 

Tất cả tiền mà chúng tôi nhận được có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát Triển Ðiện 

Năng (quỹ cứu khổ ban vui)và trên web site VOVI.ORG  và đều được xử dụng 100% cho 

người nghèo và đau khổ. 

Mọi sơ xuất hay thắc mắc xin vui lòng gửi đến người trách nhiệm ký tên sau đây. 

Những người nghèo khổ đã nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân xin cúi đầu cảm ơn 

Kính thư, 

Phan Cao Thăng 

Hội VôVi Canada 

2590 Allard St. Montreal – Quebec –H4E 2L4 –Canada 

Email: aphancao@videotron.ca 


