Ñoaøn y baùc só TP Hoà chí Minh

Thu Vân Nguyễn ghi nhanh
Có Câu nói: “Có sức khỏe là có tất cả, sức khỏe
quý hơn vàng” quả là không sai chút nào. Sức
khỏe chính là một trong những tài sản vô giá của
con người mà mỗi chúng nên biết trân trọng và giữ
gìn. Nhưng cuộc sống mỗi người lại đựơc kết tạo
với hoàn cảnh khác nhau: sinh ra đã mang bệnh
tật, sau một giấc ngủ ngày mai đã không còn được
khỏe mạnh như hôm qua nữa, vì khoảng cách địa
lý hay vì tiền bạc nên việc khám bệnh định kỳ của
con người ở các vùng sâu vùng xa chưa được chú
trọng. Vì thế cuộc sống vẫn cần lắm những tấm
lòng yêu thương từ các y bác sĩ và nhân viên y tế
từ các thành phố đến các vùng nông thôn để khám
bệnh, kê đơn và phát thuốc miễn phí.
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Thật may mắn biết bao khi trường Trương Vĩnh Ký
Đăk Mil vào ngày 24 tháng 04 năm 2021 được đón
đoàn y bác sĩ từ Thành Phố hồ Chí Minh và từ Thành
phố Đà lạt, Nha Trang đến khám chữa bệnh và phát
thuốc miễn phí cho Học sinh, Giáo viên-Nhân viên
trong trường, cùng với bao bệnh nhân đến từ Bon Đăk
Săk, Bon Đăk mâm, Bon Mpool cùng các bệnh nhân
trong khu vực… Đây là cơ hội cho bệnh nhân được
thăm khám tổng quát, tầm soát tim mạch và chỉ định
làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết như: đo
điện tim, siêu âm bụng tổng quát, khám phụ khoa,
khám mắt , sau đó được bác sĩ tư vấn về kết quả cũng
như hướng điều trị, nhận thuốc miễn phí và nhận
quà tặng từ chương trình.
Chương trình khám tổng quát, tầm soát còn mang
mục đích và ý nghĩa rộng hơn chính là giúp cho bà
con của địa phương có điều kiện y tế khó khăn sớm
phát hiện bệnh để từ đó có hướng điều trị bệnh kịp
thời. Hơn hết, chương trình còn mang mục đích
truyền thông, giáo dục sức khoẻ sâu sắc, thiết thực
cho cộng đồng, nhằm nâng cao ý thức về việc bảo
vệ, chăm sóc sức khỏe cá nhân và gia đình, hướng
đến nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện, đặc
biệt là các khu vực vùng sâu, vùng xa. Đây thật sự
là mục tiêu quan trọng và chính yếu của đoàn.
Có lẽ vì lần đầu được đón tiếp đoàn y Bác sĩ
và bệnh nhân nên khâu chuẩn bị được lên kế
hoạch chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Từ chiều ngày
23 tháng 04 thì các phòng được lựa chọn để
khám bệnh đã được điều chỉnh sao cho phù
hợp để làm phòng khám như: Bắt thêm bóng
đèn sáng, phủ màn che để bảo đảm sự kín
đáo, Ghi chú phòng khám để giúp bệnh nhân
dễ tìm được phòng bệnh, chuẩn bị nước uống
cho bệnh nhân… Cõ lẽ phải nói rằng có sự
cộng tác và phối hợp từ Ban giám hiệu, Giáo
viên nhân viên cùng các em Học Sinh nên
khâu chuẩn bị có phần nhanh gọn lẹ hơn rất
nhiều.
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Theo kế hoạch nhận được từ FR Nguyễn Văn Tân là
phái đoàn từ Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ có mặt tại
trường khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 04 nhưng Phái
đoàn lại đến vào lúc 4h30 sáng. Cả đêm ngồi xe vất vả
nhưng sau khi ăn sáng và uống cà phê thì Bác sĩ nói
không mệt tí nào cả. Có lẽ vì lòng nhân ái đã giúp Cô
Chú vượt qua mệt nhọc và buồn ngủ chăng? Nhưng
người được giao trọng tránh đón tiếp phái đoàn và
hướng dẫn chỗ nghỉ nghỉ như Bác Nguyễn Ngọc
Thiêng và Frère phạm Minh Lý, phải nói là cả đêm thấp
thỏm đợi khách nên không dám ngủ ngon luôn.
Sau khi ăn sáng thì lúc 6h30 tất cả các bác sĩ đều xuống
trường để săp xếp lại khu khám bệnh cho phù hợp. Các
khu vực tiếp nhận bệnh nhân, đo huyết áp, khám bệnh
tổng quát, nhi, tai mũi họng được phân chia từng khu vực tại sảnh trường.
Có những phòng khám riêng biệt như phòng khám phụ khoa, phòng siêu âm kết hợp điện tim, phòng
khám mắt, phòng khám nha khoa, phòng cấp phát thuốc.
+ Hành trình điều chỉnh lại sảnh khám bệnh:

Gian hàng quần áo dành cho người khám bệnh cũng
được khai trương cùng lúc:
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Theo uy định của Trung tâm y tế dự phòng
huyện Đăk Mil thì các bệnh nhân tới khám
chữa bệnh để phòng trách dịch bệnh Covid.
Đội ngũ Giáo viên xinh đẹp chia nhau trực bàn
hướng dẫn Cô Chú và các em nhỏ khi tới
trường, Ngoài ra không quên nhắc nhở rửa ray
bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi
vào khu vực khám bệnh.

Thật vui và đậm tình gắn kết khi tất cả mọi việc chuẩn bị cho ngày “ thiện nguyện” đều có sự góp
mặt của các FR, Các cô Chú trong đoàn , Giáo viên nhân viên cùng các em học sinh trong trường.
Và Khi mọi việc hoàn tất thì cũng không quên lưu lại hình ảnh kỉ niệm
Có lẽ sáng đó thì phải nói là mọi
người vừa đi vừa chạy để chuẩn bị
và ổn định học sinh vừa hướng dẫn
bệnh nhân đến các khu vực khám
bệnh. Học sinh có mặt từ lúc 7h00
để ổn định và nghe Gíao viên chủ
nhiệm hướng dẫn. Sau khi ổn định
thì ngoại kẹo thì mỗi em được nhận
thêm một suất ăn sáng nữa. Có em
học sinh hài hước nói đi khám bệnh
được no bụng , được khám mắt cho
sáng được khám tai mũi họng nghe
cho rõ mà lại không tốn tiền thì lời
quá.
Vì thời gian khám bệnh không phân chia thời gian cụ thể nên các bệnh nhân và người già cùng
lúc nên Học sinh, Giáo viên nhân Trương Vĩnh ký luôn ưu tiên, nhường cho các cô chú,
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các người đồng bào đến khám trước.
Cũng may mắn là thời tiết không mưa
gió nên việc khám bệnh không bị ảnh
hưởng nhiều
Ngày khám bệnh thì phòng làm việc
của Hội đồng quản trị và Ban Gíam
Hiệu đều mất đi sự tĩnh lặng của ngày
thường mà được dùng ưu tiên cho Bác
sĩ và bệnh nhân nhí khóc vì đau khi bị
nhổ mất cái răng sâu.
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Tại mỗi khu vực khám
chữa bệnh thì luôn có
các Giáo viên đồng
hành để hướng dẫn
Bệnh nhân tới khu vực
siêu âm, khám mắt
hoặc nhận thuốc.

Khu vực nhận thuốc
đông đúc nhất:

Sau khi nhận thuốc thì nhiều em nhỏ và
các Cô chú đồng bào được tới gian hàng
lựa chon quần áo, giày giáp và sách vở
trước khi ra về:

Gian hàng quần áo và dày dép được Frère Vũ Chí cường phụ trách. Với tính cách thích chỉnh
chu và ngăn nắp nên quần áo sau mỗi lần bị đảo lộn xộn thì FR lại âm thầm xếp lại cho gọn và
tách ra quần riêng, áo riêng và đồ trẻ em riêng.
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Mỗi khu vực sân trường luôn được trang bị nước uống, ly cũng như tại các phòng khám của bác sĩ
luôn sợ bác sĩ mệt mỏi và đói nên đội hậu cần “ văn phòng” luôn tiếp tế bánh kẹo và một chút trái
cây đề tiếp thêm năng lượng cho mọi người
trong trường.
Hình ảnh đọng lại sau một buổi sáng là cùng
ngồi bên nhau chuyện trò và nạp năng lượng:
Thức ăn ngon có được là nhờ sự hỗ trợ từ Hội
phụ nữ Giáo họ Vinh Đức. Các mẹ rất vui vẻ
nhiệt tình khi hỏi thức ăn ngon và hợp khẩu
vị không? Tuy lần đầu tới nhà ăn của nhà
trường nhưng các mẹ thật cởi mở và thật ấm
tình sẻ chia.
Sau giờ ăn thì mọi người tranh thủ nghỉ ngơi
và hành trình khám bệnh bắt đầu lại từ lúc 13h30.
Các khu vực dưới trường có chia luân phiên để bảo
đảm mọi thứ được ổn định khi Người khám bệnh đến
sớm.
Có phải vì làm việc tốt nên mệt nhưng không mệt
không nhưng sau khi ăn thì FR Vũ Chí Cường lại tiếp
tục sắp xếp lại gian quần áo cho người nghèo. Rất sợ
FR Cường xuống mất mấy kg nên hỏi thăm FR có mệt
và buồn ngủ không thì FR nói ngày mai Chủ Nhật ngủ
bù kg lại lên chứ không xuống nổi đâu nhé!
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Đến 13h45 thì Bác sĩ lại về và khám
bệnh bình thường. Buổi chiều bệnh
nhân đến ít hơn nhưng chương trình
khám chữa bệnh vẫn tiếp tục và kết thúc
vào lúc 15h45 phút. Sau khi phát thuốc
và bệnh nhân ra về thì mỗi ngưới chung
một tay thu dọn lại bàn ghế, giúp Bác sĩ
đưa máy móc thiết Bị ra xe để kịp về
sớm ngày Chủ Nhật.
Cuối ngày sau khi hỏi Cô Tứ và Cô Loan
phụ trách đoàn thiện nguyện hôm nay có
bao nhiêu bệnh nhân đến khám và nhận
thuốc thì được nhận con số 950 người
bao gồm Học sinh, nhân viên ,người đồng bào và các bệnh nhân thuộc địa phương. Một con số khủng
so với tưởng tượng nhưng vẫn thấy vui vì mọi việc
diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.
Và điều ngạc nhiên là trong khâu chuẩn bị chút
quà để bác sĩ biết hương vị cà phê Đức Minh thì
cũng có đông hơn: phái đoàn bác sĩ từ Đà Lạt đến
12 người và phái đoàn Bác Sĩ từ Sài Gòn đến 45
người. Lâu lắm rồi trường Trương Vĩnh ký Đăk
Mil mới có cơ hội đón tiếp đông người đến thế và
hy vọng việc khám chữa bệnh cho Học sinh, Giáo
viên, Nhân viên và người địa phương vẫn được
duy trì.
Hành trình của một ngày làm việc thiện với bao
cộng việc diễn ra song hành nên cần lắm những con
người chịu đổ mồ hôi. Có ai nói là m việc tốt và
giúp đỡ người khác là dễ không nhỉ? Khi mình cho
đi điều đầu tiên mình phải nghĩ đến là sự hy sinh,
hy sinh thời gian của ngày nghỉ , hy sinh tiền bạc
nếu ta không sẻ chia người kém may mắn hơn thì
của cải đó vẫn mãi là của ta. Nhưng sự giúp đỡ sẻ
chia thì cái mỗi người nhận được là niềm vui trong
tâm hồn dù toàn thân có rệu rã tí xíu.
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Làm từ thiện có thể giúp đỡ người khác và giúp bản
thân người làm từ thiện cảm thấy thanh thản vui vẻ
tâm hồn. Nếu ta nói “có làm thì mới có ăn” thì câu
tục ngữ chỉ mới nói đúng về khía cạnh của sự chăm
chỉ thôi , Bạn hãy đi ra thật nhiều để được nhìn thấy
bao hoàn cảnh éo le chính ngay bản thân họ muốn
lành lặn, muốn khỏe mạnh để có thể đi trên đôi chân
và tự có thể làm việc nhưng họ cũng không bao giờ
có cơ hội…Vì thế sự giúp đỡ, sự san sẻ, sự cho đi
của cải vật chất và cho cả tình thương yêu là những
hành động đẹp cần được lan tỏa tích cực đến với mỗi
người nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Nếu đúc kết đánh giá để nhận xét Nhà trường làm tốt
hay chưa trong hành trình khám chữa bệnh thì điều
quan trọng nhất là sự chung tay của mỗi người của
team Trương Vĩnh ký. Mặt chưa đạt được lần này có
thể không trách khỏi nhưng nếu có cơ hội tổ chức lại
thì chúng ta sẽ cố gắng hơn nữa và gắn kết hơn nữa
thì chúng ta sẽ làm tốt hơn. Nhưng điều thành
công nhất trong hôm nay là tinh thần trách
nhiệm, sự phối hợp và sự cộng các của tất cả
mọi cá nhân. Hy vọng Trường Trương Vĩnh
ký để lại được ấn tượng đẹp đối với đoàn Bác
sĩ và người khám bệnh.

Chuyến đi rất ý nghĩa và rất vui
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Mọi
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