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Đoàn Y - Bác sĩ thiện nguyện về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho giáo viên, nhân viên, học
sinh trường Trương Vĩnh Ký và bà con nghèo tại xã Đức Minh, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

Một buổi sáng mát mẻ, trong lành cuối tháng 4 năm 2021, thầy và trò trường
THCS_THPT Trương Vĩnh Ký đã hân hoan tiếp đón đoàn y,bác sĩ thiện nguyện. Nhằm
giúp cho giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường được thăm khám và tầm soát
bệnh tật. Đặc biệt là giúp đỡ cho bà con
đồng bào dân tộc thiểu số, bà con trong
địa bàn xã có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn.
Đoàn gồm 45 y, bác sĩ đến từ TP HCM,
TP Đà Lạt, TP Nha Trang...Qua thăm
khám, các bác sĩ đã kịp thời phát hiện
và tư vấn cách phòng và điều trị một số
nhóm bệnh chủ yếu mà người dân
thường gặp, đó là: tăng huyết áp, bệnh
lý dạ dày, bệnh lý tim mạch, bệnh về
răng, mắt, tai – mũi – họng, … cho tổng
cộng hơn 750 (?) bệnh nhân và cấp
phát hàng ngàn đơn thuốc miễn phí.
Bệnh nhân tập trung từ khá sớm và rất đông,
nhưng nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của nhà
trường như sắp xếp phòng khám, khu vực cấp
thuốc, nước uống, thức ăn, quà từ thiện cho
bệnh nhân nghèo...cùng tinh thần cho đi là
còn mãi các y,bác sĩ đã làm việc liên tục với
cường độ cao với mong muốn giúp cho thật
nhiều bệnh nhân được khám bệnh.
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Bà con sau khi khám bệnh, nhận thuốc còn
được đoàn tặng sách, vở, quần áo, đồ ăn
nhanh và một số nhu yếu phẩm cần thiết
khác.
Toàn bộ chi phí do đoàn thiện nguyện tài trợ. Ngoài ra trong quá trình khám bệnh, có những bệnh
nhân bị bệnh nặng, hoàn cảnh quá khó khăn các y, bác sĩ chủ động dùng tiền cá nhân của mình để hỗ
trợ bệnh nhân đi khám bệnh ở tuyến trên. Hành động này đã khiến cho những người chứng kiến và
bản thân người được giúp đỡ vô cùng cảm động và
biết ơn.
Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
thật sự là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc,
phát huy tinh thần nhân văn và sống đẹp trong cộng
đồng. Đặc biệt qua hoạt động này nhà trường cũng
đã giáo dục cho các em về tầm quan trọng của việc
giữ gìn sức khỏe, tình yêu thương đối với những
người kém may mắn xung quanh và giúp cho bà con
nghèo, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh. Nhìn
lên thì có lẽ không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì
mình cũng còn khá hơn rất nhiều người. Đây cũng
là một cơ hội để Anh Chị em giáo viên và kể cả phụ
huynh mở to đôi mắt để có thể nhìn thấy nhiều hoàn
cảnh khó khăn khác nhau của những người kém may mắn hơn
hấu thông cảm và giúp đỡ họ khi cần thiết .
Lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh
trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký tại Đăk Mil xin được bày
tỏ lòng biết ơn chân thành và kính chúc đoàn y bác sĩ thiện
nguyện có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những cuộc hành trình
yêu thương, lan tỏa những điều tích cực, góp phần chung tay cùng
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, và vì một thế giới tràn đầy tình
yêu thương - tràn đầy lòng nhân ái. (Lê Tuyết Trinh)
Mình vừa đi 1 chuyến Đakmil theo đoàn từ thiện khám chữa bệnh
cho dân ở đó sau chuyến đi mình cảm thấy thật là ý nghĩa . Mình
mong sẽ có những chuyến đi như vậy. (Cô Lan)
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Kính Chào Frère Hưng,
Con cám ơn Frère đã cho con được tham gia
chuyến công tác nhiều ý nghĩa tại trường
Trương Vĩnh Ký, Các Frères và các Thầy, Cô
của trường chu đáo quá, con cần gì qua văn
phòng hỏi là có liền, nhanh lẹ vui vẻ, sẵn sàng
đáp ứng.
Sau thời gian lâu quá con được "trở lại" - cảm
giác tuyệt vời ghê luôn. (Một chút cảm nhận
của con).
Mong Frère luôn bình an vui khỏe trong Chúa
Ki-tô . Con - Vân Trúc
P/S - Con cũng đọc được bài ghi nhanh, phải
nói là "ghi như thiệt" mới đúng, Frère tác
nghiệp từ xa kiểu này thì chắc luôn không ai có cơ hội qua nỗi.
Con xin chúc mừng trường THCS
Lasan, Chúc mừng tỉnh dòng Lasan luôn trung kiên vì Sứ mạng Giáo dục.
Trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa, con
xin hiệp ý nguyện chúc Sức khỏe và
Bình an Chúa Ki -tô đồng hành cùng
Frère luôn luôn. Con Vân Trúc.
Hay quá Frère ơi!
Làm gì mà đọc cho vui. Rất ngưỡng
mộ và cảm kích các tấm lòng hy sinh
vì tha nhân của các vịi bác, nha, dược
sĩ và các Frère, người xã thân tổ chức
giúp đỡ người thiếu thốn, nghèo khổ.
Cám ơn những tấm lòng và sự hy sinh.
Nguyện xin Ơn Trên ban nhiều Phước
Lành cho những người Thiện Tâm.
Chúc Fr. luôn chân cứng đá mềm, nhiều sức khoẻ để đem niềm vui đến những nơi nghèo khó. Chúa
và Mẹ luôn gìn giữ Frère mãi mãi. Thanh-Hải (SF)
TẠ ƠN CHÚA
BAO NHIÊU CÔNG TRÌNH KỲ DIỆU (Anê Tâm)
Đúng là đọc cho vui, đọc để vui, để mừng, để cảm phục!
Hoan hô!
Cám ơn Lão! Nai nhớ nguồn
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F. Hưng kính mến,,
Cám ơn F đã gửi cho xem chương trình ngày công tác xã hội ytế. Thật là thành công tốt đẹp . Hy vọng trong tương lai sẽ tiếp
tục thường xuyên như vậy.
Lâu nay F vẫn khỏe chứ ? F vẫn ở Dalat à ? Ở HL (Hòa Lan) cô-vi
chiếu cố mạnh lắm , hơn cả Bỉ rồi; mỗi ngày 7, 8 ngàn người bị và
vài chục mạng cô ấy đưa đi ...tình trạng này không biết chừng
nào mới chấm dứt ! Cũng hên cho VN bị cô ấy chê nên bị lai rai
cho có....các F sinh hoạt ở Dalat cũng thành công lắm, hướng đi
tương đối hợp thời trang trong xã hội hiện tại.
Kính chúc F. luôn an mạnh trong Chúa và Mẹ Maria.
Điền Joel
PS. cho mình gửi lời thăm F. Ba và quý F tất cả nha.

Kiều duy Sơn, fsc
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Về tổ chức tại trường Trương Vĩnh Ký

+ Nói tắt một lời: thật chu đáo.
+ Thầy Đoài đón đoàn tại nhà thờ Vinh An rồi dẫn vào
trường.
+ Thầy Hiệu Trưởng và các Fr, Thầy cô tiếp đón đoàn và chỉ
dẫn đoàn đến nơi vệ sinh, nghỉ ngơi..
+ Có nơi nghỉ ngơi, vệ sinh tốt.
+ Chuẩn bị phòng ốc khám bệnh, phòng siêu âm, đo điện
tâm đồ chu đáo. Nơi này không phải là phòng chuyên dùng
cho y tế nên cũng còn chút hạn chế.. (Siêu âm cần phòng tối)
+ Ẩm thực thật ngon cho cả 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều.. .
Có cả thực
phẩm người
ăn
chay. Trong
đoàn ai cũng khen ngon.
+ Quà đặc sản cao nguyên cho mỗi người trong đoàn..
+ Tất cả đoàn đều vui vẻ và khen tổ chức chu đáo...
+ Chỉ có điều trong đoàn phần lớn là người lớn tuổi mà phải
leo lên quá cao...
2. Nhân viên phục vụ.
+ Các y bác sĩ và nhân viên y tế vui vẻ và làm việc hết mình.
+ Thầy Hiệu Trưởng, Thầy cô trong trường tích cực giữ trật tự
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và hướng dẫn các em học sinh, bệnh nhân thứ tự trong tiến trình
khám chữa bệnh. Từ theo số thứ tự, đo huyết áp, đến khám bệnh, siêu
âm, đo điện tim, khám răng, khám mắt.. (nếu cần) cho đến nhận
thuốc. Tất cả đều trong trật tự..
3. Đối tượng được phục vụ.
+ Học Sinh và nhân viên trong trường tất cả 350 người
+ Người kinh khoảng 70 người, phần lớn là người già và người
nghèo.
+ Người Dân tộc (lớn) khoảng 100 người.
4.Nhận định
Vùng cao nguyên đất
đỏ, màu mỡ mà
người dân tộc sinh
sống ở nơi đây chưa biết khai thác thế mạnh của miền đất
này, nên vẫn nghèo hoài. Nhận thức của họ hạn chế.

Tại sao con số người dân tộc ít vậy ?
Họ tranh thủ đi hái tiêu mướn, 200k - 250k một ngày
công; mặt khác họ thiếu phương tiện di chuyển từ
buôn làng của họ ra đến nơi khám chữa bệnh . Nên
họ không đi khám bệnh. Mặc dù đã đăng ký lấy
phiếu, lấy số trước rồi (Đây là ý của một người con
gặp). Tuy trong chương trình dự kiến, La San Đà-lạt
đi đến bằng xe 16 chỗ, sẽ dùng xe nầy để đi vào làng
đón người dân tộc ra khám bệnh, nhưng có lẽ vì sự
phối hợp không được khớp nên không thực hiện
điều nầy. Vì vậy, đối tượng đáng được phục vụ nhất
nơi đây là người Dân Tộc thì con số đến khám bệnh
khá khiêm tốn. Đây có thể coi là một thất bại khá
trầm trọng trong khâu tổ chức, vì không biết linh
động.
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Một đoàn bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế hùng hậu
như thế cho chuyến công tác lần nầy vì con số
khủng người xin khám do ban tổ chức đưa ra đến
1050 người, vì vậy phải kêu gọi tăng cường thêm
bác sĩ từ Đà Lạt, Nha trang phối hợp với nhóm y
bác sĩ từ Tp Hồ Chí Minh,... nhưng chỉ làm việc cật
lực buổi sáng, còn buổi chiều thưa thớt bệnh nhân
chỉ khoảng 70-80 người. Đây là một kinh nghiệm
cần khắc phục vì phải biết rằng, để đưa một đoàn
y bác sĩ đến địa phương xa lạ như thế không phải
là chuyện đơn giản. Có thể nói được đây là lần đầu
tiên con số đến khám bệnh ít hơn con số dự trù, mà
lại là thành phần ưu tiên số một đoàn nhắm đến thì
lại vắng. Một điều gì đó luyến tiếc còn vướng mãi
trong tâm hồn ….
Đối tượng học sinh, ít học sinh có bệnh, phần lớn
chủ yếu là cho thuốc bổ. Đây cũng là một điều
đáng mừng cho sức khỏe của trường nhà...
5. Đúc kết.
Một lần đi là một lần khó, vì vậy, Đối tượng đáng
được phục vụ nhất, ưu tiên một thì chúng ta cần
tính toán tạo mọi thuận lợi để họ có thể đến khám
bệnh mà không mất quá nhiều giờ của họ...
Trên đây chỉ là cái nhìn chủ quan, xin chia sẻ cùng
Anh Chị em.
Fr. Kiều Duy Sơn

MỘT ƯỚC
MƠ TỐT ĐẸP
CHO CÁC
TRUNG TÂM
HƯỚNG
NGHIỆP ĐÁP
ỨNG NHU
CẦU CỦA
NGƯỜI TRẺ
HÔM NAY…

THÁNG 5 TUYỆT VỜI
MUÔN HOA KHOE SẮC
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