
Tổng Kết cho năm 2015 về quỹ Cứu Khổ Ban Vui 
 

Thưa quí Bạn-ðạo cùng các Ân-Nhân, 
 

Quỹ Cứu Khổ Ban Vui (của ðức Thầy thành lập từ năm 1998) xin ñược báo cáo Tổng Kết về hoạt 
ñộng cho năm 2015 như sau :  
 
1. Tỉnh Qui-Nhơn (Xả CT), Tỉnh Gia-Lai (Xả DB), TP ðà-Nẵng : 
 

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 : 16 người 
- Danh-Sách 03 : 13 người 
- Danh-Sách 04 : 16 người  
Sự mở lòng từ-bi cứu-giúp của Quỹ Cứu Khổ Ban Vui, ñã và ñang cho những người Già-nua bệnh-tật 
ñược cơm ăn áo mặc chạy-chũa thuốc-thang, các Trẻ em nghèo túng ñược tiếp-tục ăn học, khỏi phải bị 
cực-khổ lam-lũ trong những việc làm quá sức của tuổi thơ.  

 
B) Dưỡng-nuôi con em nghèo khó Học Nghề :  

 
Một con em học tại TP Qui-Nhơn : 

- TRẦN Thị Lệ-Duyên, ngành Uốn Tóc và Trang-ðiểm Cô Dâu.  
 

C) Dưỡng-nuôi con em nghèo khó học lên ðại-Học : 
Và hiện-tại ñã có 18 con em gia-ñình nghèo khó ñược ăn học, và có 3 con em ñược lên học ðại-Học :   
 

Ba con em học tại TP Qui-Nhơn : 
- LÊ Văn Khang, ðại-Học Sư-Phạm Toán-Học Năm Thứ II ; 
- TRẦN Thị Bích-Như, ðại-Học Quốc-Gia Hành-Chính Năm Thứ II ; 

 
Một con em học tại TP ðà-Nẵng : 

- LÊ Văn Khang, ðại-Học Kiến-Trúc Năm Thứ I.  
 
 
2. Thành-phố HCM : 
 

A) Nuôi-Dưỡng con em nghèo khó học lên ðại-Học : 
 

Nhờ sự cấp dưỡng của quỹ CKBV, ñến cuối năm 2015 này : 
 
Năm con em ñược học ðại-Học là : 
 
.  TRẦN Thanh Viên – ðại-Học Quản-Trị Kinh-Doanh Năm Thứ IV 
 
.  PHẠM Thanh Tùng – ðại-Học Kinh-Tế Xây-Dựng Năm Thứ IV ;  
 
.  TRẦN Thị Chi – ðại-Học Dược-Khoa năm Thứ I ; 
 
.  TRẦN Thị Ngọc Kiều – Cao-ðẳng năm Thứ II ; 
 
.  LÂM Di ệu Uyên – ðại-Học Sinh-Ngữ Năm Thứ III. 

 
B) Giúp con em nghèo khó phương-tiện ñi tới tr ường ðại-Học ở TP HCM :   



Vì phòng trọ xa trường học và lúc tan học buổi chiều tối ra lại không còn xe Bus chạy nữa, nên con 
em TRẦN Thị Chi ñược Quỹ CKBV giúp phương-tiện ñi tới trường ñi học. 
 

3. Giúp Người Phong Cùi tại Tỉnh Kontum  :   

Giúp cac sơ phụ trách người bị Cùi ở Kontum phát gạo, nước mắm, muối bốt ngọt, thuoc men 
cho những người phong cùi tại ñây  

 

  

  



 

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 

Sau dây là bức thư của sơ A.N: 

Toi la sr A N thuoc Dong Phaolo- 
Da Nang, hien toi dang phu trach 
cac em noi tru nguoi dong bao o 
nha tho giao xu Kon Hring- Kon 
Tum. 
Hang nam, co khoang tren duoi 
60 em hoc sinh tu tuoi 12 tro len, 
tu cac lang xa xoi ve day o de tiep 
tuc duoc di hoc cap 2, cap 3, vi 
gia dinh ngheo, dong con khong 
co dieu kien o nha di hoc. 
Vi the, chung toi tao moi dieu 
kien de giup do cac em, nhung vi 
kinh phi cung han hep nen cac em 
cung thieu thon. Nhat la ve mat 
an uong, chung toi duoc cha so ho 
tro gao, con tien an thi tu lo (moi 
em gop 100ngan dong/1 thang, 
nhung co nhieu phu huynh cung 
khong co ma dong nua). 
Cac em phai trong them rau de co 
cua an, co khi di be mang tre 
 nua. 
 

 

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

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

Năm 2015 chúng tôi cũng tặng khoảng 25 cái hòm cho những gia ñình nghèo có người chết không 
tiền mua hòm. 

 



5.  Gíúp Ðồng Bào ở ñồng bằng Sông Cửu Long 

Sau ñây là báo cáo cứu trợ trong năm 2015 cho ðồng bằng sông cửu long 
Số người cao tuổi dược hỗ trợ la 53 nguoi. 

1 
ðỗ Thị Lệ Thủy (Phạm 
Quang Tỏi) 

15 Trương Văn Xinh 29 Võ Văn Tuôi 43 Lê Văn Tèo 

2 Nguyễn Thị Hên 16 
Quách Thành 
Vạng 

30 Lê Văn Hải 44 Lê Văn Giái  

3 Lê Thị Nghĩa 17 ðoàn Văn Lăng 31 Qua Thị Ny 45 Phạm Thị Năm 

4 
Nguyễn Chí Thừa (Nguyễn 
Văn Lâm) 

18 Trần Văn Nhiệm 32 Thường Nguyên 46 Nguyễn Thị Liễu 

5 Châu Văn Lung 19 Trương Văn Lìa 33 Ngô Văn Nuôi 47 Phạm Ngọc 
6 Nguyễn Thị Tư 20 Phạm Thị ðiện 34 Lê Quang Lệ 48 Nguyễn Thị Kiên 

7 Lê Thị Tám 21 
Nguyễn Long 
Hồng 

35 Phạm Xuân Hào 49 Trần Thị Nên 

8 Nguyễn Văn Phát 22 Nguyễn Thị Lụt 36 Bùi Văn Sắc 50 Trương Thị Lẳng 

9 
Trần Văn Hiếu (Trần Văn 
Chẩu) 

23 Nguyễn Thị Út 37 
Nguyễn Văn 
Chuyên 

51 ðoàn Thị Ba 

10 Nguyễn Thị ðối 24 Giảng Văn Dứng 38 Nguyễn Thị Giáp  52 Nguyễn Thị Ẩn 

11 
Võ Thanh Hải (Huỳnh Thị 
Năm) 

25 
Trần Thị Ngọc 
Anh 

39 Nguyễn Thị Mai 53 Ngô Thị Trắc 

12 Nguyễn Văn Qua 26 Giảng Văn Biêu 40 Võ Văn Dũng   
13 Ngô Văn Phồi 27 Võ Thị Sậu 41 Lê Thị Hiểu   
14 Huỳnh Văn Hai 28 Võ Thị Năm 42 Vương Thị Lâu   

 
- So cac em nghèo dược hỗ trợ học phí là 44 em: 
 
1 Huỳnh Nguyễn Trung Tín 12 Nguyễn Minh Lợi  23 Bùi Thế Thanh 34 Trần Nghĩa Tín 

2 Qua Tiểu Phụng 13 Nguyễn Thành ðạt 24 Bùi Khánh Linh 35 
Trần Ngô Thanh 
Trúc 

3 Huỳnh ðặng Thanh Phong 14 Võ Thị Thảo Hiền 25 
Trần Thị Ngọc 
Lắm 

36 
Nguyễn Hữu 
Hoàng Phong 

4 Bùi Hữu Hiệp 15 
Trần Xuân Ngự 
Uyển 

26 Võ Minh Khoa 37 
Phan Thị Huỳnh 
Nhu 

5 Nguyễn Mạch Phụng Tiên 16 
Phan Thị Bảo 
Châu 

27 
Qua ðình Tiểu 
Chiêu 

38 Huỳnh Quế Ngọc 

6 Trương Thị Thanh Huyền 17 Phạm ðăng Triều  28 
Qua Nhất Quý 
Chiêm 

39 
Trần Thị Kỳ 
Duyên 

7 Lê Thị Trúc Như 18 
Qua Qua Nhị Chí 
Chinh 

29 
Nguyễn Bùi Viễn 
Phương 

40 Tăng Văn Trường 

8 Nguyễn Thị Khánh Hòa 19 
Nguyễn Thanh 
Danh 

30 
Bích Thị Hồng 
Văn 

41 ðổ Lý Minh Kiệt 

9 Phạm Huyền Trân 20 
Lê Hoàng Thiên 
Ngân 

31 Nguyễn Uyên Linh 42 Thiên Thư 

10 Bùi Kim Phụng 21 
Bùi Thị Quỳnh 
Như 

32 
ðặng Trương 
Minh Tuấn 

43 Thiên Quỳnh 

11 Nguyễn Trọng Nghĩa 22 Bùi Thế Vinh 33 Phạm Hoàng Kim 44 
Trần Thị Thanh 
Thảo 

 

  



    

6. Tổ chức nấu và phát cơm cho Bệnh Nhân nghèo ở bệnh viện ung bướu và tâm 
   thần 

Hàng tháng chúng tôi gửi tiền ñể giúp 1 tổ từ thiện nấu và ñem phát trực tiếp ñến bệnh nhân nghèo 
những phần ăn ñầy ñủ dinh dưỡng thích hợp với những bệnh nhân ñang ñược ñiều trị bệng ung 
bướu (trẻ Em và người lớn) 

Mỗi tuần 1 lần vào ngày chủ nhật nơi ñây ñã phát cho ñến 520 phần ăn (300 người lớn 220 trẻ em). 

  

                 

8. Giúp các Em Câm ðiếc Tỉnh Bình-Dương    

Na-m 2015 tại ñây nuôi dưỡng có tất cả 382 em học sinh từ 3 -25 tuổi, và có 14 người câm ñiếc lớn 
tuổi mô côi. Có 184 nữ và 198 nam  

Chúng tôi giúp 1 sơ ở ñây có tiền mua hóa chất ñể làm núm tai cho các em ñiếc còn nhỏ ở Bình 
Dương và giúp các em câm ñiếc hàng tháng cải thiện bữa ăn va giúp các sơ có tiền sửa chữa phòng 
tắm & vệ sinh 

(Nơi ñây ñã liên tục nhận ñược sự giúp ñỡ hàng tháng từ nhiều năm nay từ lúc Thầy còn tại thế). 

 
 

 



9. Tỉnh Kontum : Giúp tr ẻ em nghèo ăn học  

Qua 1 linh muc tai dia Phuong tiếp tục giúp 9 em học sinh nghèo ở Kontum, có gia ñình trong hoàn 
cảnh khó khăn, có ñiều kiện ñến 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 ðức Huy  lớp 10 
6 - Dương Thị Hiền lớp 4 
7- Vũ Văn Cửu lớp 6 
8- Vũ Thị Bình , sư phạm tiểu học 
9- Nguyễn Ngọc Ánh Duyên , hoc nghề uốn tóc ở Sàigon 
 

10.  Giúp ñỡ Bạn ðạo nghèo và bệnh hay gặp hoàn cảnh khó khăn  

- Trong năm 2015 do sự giới thiệu của bạn ñạo dịa phương chúng tôi có giúp ñược khoảng 30 bạn 
ñạo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cử dột nát, 

tai nạn, bệnh tật, gia ñình có người thân mất cần hỗ trợ mai táng, tại nhiều tỉnh như Só Trăng, 
Phan Thiết, Mỹ Tho, Cà Mau, Long An, Ninh Thuận, Quảng Nam, Bình Dương, Saigon ... 

Bảo trợ 50 em khuyết tật 

 

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

Tù ñầu 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 ñình nghèo ñược cơ hội theo học nghề nghiệp 
(làm bánh, trồng rau sạch,làm vườn May Thêu ..) và phục hồi chức năng  tại trường 
chuyên biệt ðà Nẵng 



 

 

12. Tiếp tục phát Học Bổng cho trẻ em nghèo tại vùng di dân Gò Vấp Hốc Môn 

Chúng tôi ñã cấp học bổng 2015-2016 cho : 

31 EM NGHÈO từ lớp 4 ñến ñại học vùng  di dân – Gò Vấp – Hốc Môn – Saigon   

 

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

Một năm 2 hay 3 lần chúng tôi giúp chùa này nuôi các em mồ côi tu học.  
 

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

Giúp chùa LQ nuôi dưỡng các cụ già neo ñơn 1 năm 4 lần, và hàng tháng cho trường nuôi dạy trẻ 
em mồ côi LH ở Saigon. 
 

15.  Bảo trợ 4 em nghèo tại Sapa 

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



 

16.  Giúp người nghèo không có tiền tr ị bệnh 

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

janv-15  Xã Hòa Khánh Tây- 
ðức Hòa ðức Huệ  

50 phần quà Tết, (1phần gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, ñường, muối, dầu ăn, bột ngọt, tương, mắm) 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Thạch Thị Hường chồng mất vì tai nạn xe, làm biển, trồng hành,  
chăm sóc cha chồng là Trần Lắc 87 tuổi, cụt 1 chân, liệt, lãng tai, 1 con trai 15 tuổi cùng làm biển 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Lâm Thị Khiên 5 ñứa con, 35 tuổi, hư 1 con mắt vì trồng hành, vợ chồng ñi biển, cào nghêu 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Trần Thị Sanh 87 tuổi, cả nhà sống trong căn chòi rách nát, cháu gái bị câm, 
 bị cưỡng hiếp có con vô thừa nhận, cả gia ñình kiếm sống bằng cào nghêu 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Tăng Thị Hên 70 tuổi, 3 con trai chết bất ñắc kỷ tử trong cùng năm ngoái,  
người con còn lại thần kinh không bình thường, thường xuyên tiêu ra máu nhưng không có tiền ñi khám chữa trị 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Thạch Pho Chích vợ chồng sống trong căn nhà rách nát không có vách, làm hành mướn & cào nghêu biển, 1 con 
nhỏ. 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Thạch Thị Thiệu 86 tuổi, neo ñơn, nhổ cỏ, làm mướn sống qua ngày 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Lâm Thị Thu Thanh 24 tuổi, 7 năm trước, ñang bình thường, bỗng nhiên không nói ñược, 
 liệt, tiêu tiểu 1 chỗ, giường phải khoét lỗ ñể vệ sinh tại giường. Mọi người nói em bị bùa ngải trù ếm 

mars-
15 

 Vĩnh Châu- tỉnh Sóc 
Trăng  

Thạch Thị Xiêm 83 tuổi, con trai Triệu Sươl, 65 tuổi, 2 mẹ con sống cùng nhau,  
ñều bị mất 1 chân trong chiến tranh loạn lạc. 

2015-
03-28 

 xã Tân Trạch Huyện 
Cần ðước  

ðôi vợ chồng khuyết tật vận ñộng nặng- Vũ Thị Kim Hoa & Nguyễn Hữu Tuyết. Chồng bị sốt bại li ệt từ nhỏ nên 
chân teo, ñi lại khó khăn, vợ cũng bị khuyết tật vận ñộng yếu nửa thân người bên trái, hạn chế khả năng ngôn 
ngữ,  cùng mồ côi, lớn lên ở trường khuyết tật & ñược trường se duyên. 
Sanh ñứa bé gái bụ bẫm, dễ thương ñược gần 3 tuổi nhưng bé bị ñộng kinh nặng, thường xuyên ngất tím tái  
nên không thể gửi người chăm sóc, mẹ ở nhà chăm con & nội trợ.  
Chồng học nghề chạm khắc gỗ nhưng không tìm ñược việc làm, hàng ngày ñi mua lại ít cá  
& rau ñể bán ở chợ nhỏ của xã, thu nhập chỉ 30-40 ngàn/ ngày. 
 
Cách ñây vài tháng, căn nhà mái lá ñổ sâp nên ñược nhóm mạnh thường quân của trung tâm khiếm thị  
vận ñộng quyên góp ñể giúp xây nhà tình thương. Chính quyền ñịa phương thấy 
 vợ chồng có ñược căn nhà tươm tất nên ñã xóa tên trong danh sách hộ nghèo nên 
 vợ chồng anh chị không còn ñược hưởng chế ñộ dành cho hộ nghèo, 
chỉ hưởng trợ cấp người tàn tật dành cho 2 vợ chồng 540,000ñồng/ tháng. 

2015-
03-28 

 ấp Thuận Tây, xã 
Thuận Thành, huyện 
Cần Giuộc  

Chị Trần Thị Thu- mẹ của 2 bé Lê Thị Ngọc Trang 14tuổi & Lê Thành ðược 13tuổi- bị phát bệnh tâm thần nặng  
sau khi sinh ñứa con trai  ñược vài tháng. Chị ñã từng xô con xuống ao, cầm dao rượt ñánh mẹ chồn 
g, thần trí lúc mê lúc tỉnh. Mỗi tháng chị ñựoc chính quyền trợ cấp 180,000ñồng dành cho người bị tâm thần. 
 
Chồng thì bị hư hết 1 con mắt do ñau mắt không có tiền chạy chữa. Hàng ngày ñi bán vé số nuôi vợ tâm thần  
& 2 ñứa con ăn học. Cách ñây 4 tháng, khi ñi bán  anh bị xe tông gãy chân rồi bỏ chạy, do cũng không có tiền 
 ñể ñi bệnh viện, tự dùng nẹp tre rồi tự mua thuốc uống nên chân trái giờ thường xuyên bị ñau nhức. 
Hôm gần Tết con ñựơc người bạn giới thiệu hòan cảnh này, khi ñó gia ñình hãy còn ở trong căn nhà tranh ọp ẹp, 
 không có tiền ñể câu ñiện nên cả nhà chỉ sử dụng ñèn dầu, hôm nào không có tiền mua dầu thì 2 ñứa nhỏ  
phải ñi ngủ sớm vì không thể học bài. Tuy hoàn cảnh khó khăn, vất vả nhưng bé Trang- 



 con gái lớn của anh chị rất chịu khó học tập với mong ước lớn lên trở thành bác sĩ ñể chữa bệnh tâm thần 
 cho mẹ. Hai anh chị em Trang - ðược nói chuyện rất lễ phép, ngoan ngoãn.  
 
Giờ trở lại thăm thì rất vui khi hoàn cảnh của gia ñình 2 bé Trang- ðựoc nhờ tòa soạn báo Giác Ngộ  
chia sẻ thông tin nên ñược nhóm tình nguyện ở Quận 7 xuống vận ñộng xây nhà tình thương, vì căn nhà mái lá 
quá tả tơi.  
Con chia sẻ 1 ít tiền ñể cho 2 bé  ñóng nợ học phí ở nhà trường cùng 10kg gạo, thùng mì và ít bánh kẹo. 

2015-
04-04 

 BV Quân y 175,  Gò 
Vấp  

Nguyễn Thị Thúy Liễu-ung thư vú quê ðồng Tháp. Từ khi mắc bệnh ñã hơn 3 năm  
nhưng do ở quê nghèo khó, không có tiền khám chữa trị, chỉ hốt thuốc nam, thuốc bắc uống cầm cự qua ngày.  
ðến khi khối u sưng to làm cả cánh tay trái cũng sưng to ñau nhức.  
ðược hàng xóm hỗ trợ chút tiền lên Sài Gòn chữa trị thì khối u ñã vỡ ra, máu mủ chảy suốt ngày  
phải dùng tã lót sơ sinh ñể thấm hút. 
 
ðôi vợ chồng nghèo chỉ sinh sống bằng nghề chăn vịt mướn ở quê, con cái cũng lập gia ñình rồi nghèo khó 
 không giúp gì ñược cho cha mẹ nên giờ vợ chồng chị thui thủi cùng nhau ở nơi xa xứ ñể lay lắt qua ngày cho  
hành trình chữa trị của chị. 

2015-
04-04 

 BV Quân y 175,  Gò 
Vấp  

Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1963 quê Bình Phước, bị ung thư xương mặt, thời gian từ lúc phát bệnh rồi chữa trị  
ñến nay dài ñằng ñẵng 16 năm trời. 
 
Gia cảnh của cô trước khi mắc bệnh cũng ổn ñịnh cuộc sống nhờ nghề trồng ñiều, trồng cao su ở Bình Phước.  
Thế nhưng với quá trình ñiều trị ung thư ñằng ñẵng 16 năm trời, ñất ñai, vườn tược cũng lần lượt ñược bán tống 
bán tháo,  
ñổ hết vào tiền thang thuốc cho cô, cùng với chi phí sinh hoạt hàng ngày của cô chú ñã lấy bệnh viện ở Sài Gòn 
 ñể  làm nhà mười mấy năm nay.. 

2015-
04-04 

 BV Saint Paul Q3  Bé Kim Gia Hân 11 tháng, ung thư mắt phải múc bỏ 1 bên nhãn cầu.  Ba mẹ của con còn rất trẻ,  
chỉ vừa có bé Hân là con ñầu lòng, ba mẹ con nói chuyện chân hiền lành. Ba bé Hân kiếm sống bằng việc làm 
thuê  
cho hãng bánh pía ở quê nhà Sóc Trăng, mẹ con thì ở nhà nội trợ chăm sóc con nên thu nhập cũng ñã thiếu thốn.  
Do ñiều kiện sống khó khăn nên ñiều kiện về y tế cũng thấp, thấy con bé thường xuyên bị ñau mắt, nổi ghèn, 
 gia ñình cứ ngỡ là con bị ñau mắt ñỏ, sau nhờ vay mượn hàng xóm, bạn bè mới có tiền ñưa bé Hân lên SG 
khám. 
 
Do Gia Hân ñã không ñược phát hiện sớm hơn nên chỉ vừa nhập viện Mắt thì con ñã ñược  
chỉ ñịnh phẫu thuật ngay vào ngày 03.04, hiện gia ñình ñang chờ ñợi kết quả xét nghiệm, nếu di căn,  
con sẽ ñược chuyển tiếp sang BV Ung Bướu 

28,04 BV Nhân dân 115 Nguyễn Thị Phụng, SN 1976, bệnh nhân bướu não. 2 vợ chồng ở Tây Ninh ñi làm rẫy mướn, 
 nhổ cù mì nuôi con. Mấy năm nay thường xuyên bị nhức ñầu, chỉ mua thuốc Panadol uống qua loa không có 
ñiều kiện ñi BS. 
 Thời gian gần ñây thừơng xuyên lên cơn ñộng kinh, sùi bọt mép, gia ñình vay mượn bà con,  
bạn bè và cầm cố cả giấy tờ nhà mới có tiền xuống SG khám. BS chỉ ñịnh phải phẫu thuật gấp vì khối u ñã lớn, 
 nguy hiểm ñến tính mạng 

30,04 BV chấn thưong 
chỉnh hình Q5 

Lưu Thị Phượng, 33 tuổi, quê ở Bình Thuận, chồng làm thợ hồ, bị tai nạn sập giàn giáo chết khi em mang thai 
ñứa con 
 ñầu lòng ñược 6 tháng . Gia ñình bên nội không nhận cháu vì là con gái, nên Phượng phải 1 mình nuôi con 
. ði làm thuê công nhật, ñóng kiện thanh long vào thùng, bị tai nạn khi bi xe nâng (forklift) tông vào và cắt rớt 
gót chân trái. 
 Cả gia ñình ñã nghèo, phải vay mượn ñể vào SG chữa trị. 

30,04 BV chấn thưong 
chỉnh hình Q5 

Cô Huỳnh Thị Kiều, 59 tuổi, quê ở Ba Chúc, An Giang, 2 vợ chồng ngòai 60 tuổi kiếm sống bằng nghề 
 bán cóc ổi mía ghim, nuôi mẹ già 91 tuổi và 1 ñứa con 15 tuổi còn ñi học. Bị người hàng xóm tâm thần, trời 
nắng  
quá lên cơn, cầm cưa máy qua nhà chém. Cô bỏ chạy và giơ tay lên ñỡ thì bị cưa máy xắn 1 ñường dài ñứt hết 
gân tay.  
Gia ñình không có 1 xu ñi bệnh viện. Các BS ở BV Long Xuyên phải gom cho ít tiền dằn túi và hỗ trợ  
miễn phí xe cứu thương lên SG ñể nối gân. 

6,05 BV Quân y 175 Bác Nguyễn ðình Thám 70 tuổi, ung thư bàng quan giai ñọan cuối di căn xương, gan & mật cũng bắt ñầu có 
những khối u  
do di căn. 
Nhà nghèo, vợ cũng mang bệnh khớp nặng ñiều trị ở BV Thủ ðức, 1 ñứa con trai duy nhất cũng làm công nhân,  
nuôi vợ và 2 con nên không có ñiều kiện chăm sóc bác. Bác chỉ có 1 mình mỗi khi nằm viện thậm chí trải qua 
các 
 ñợt hóa trị, xạ trị. Hằng ngày, nhờ các thân nhân bệnh nhân cùng phòng chia sẻ thức ăn hoặc ñi nhận cơm từ 
thiện ñể ăn. 

2015-
06-18 

Quận Tân Phú Vũ Thị Dung-  Gia ñình cô Dung trước ñây ở Hóc Môn, kinh tế cũng tương ñối ổn ñịnh, nhưng từ khi chồng cô 
mắc căn bệnh 
 ung thư ñại tràng rồi qua ñời, ñể chạy chữa thang thuốc cho chồng, gia ñình cô phải vay nợ lãi cao, tán gia bại 
sản, 
 ñến căn nhà cũng bị người ta xiết nợ. Giờ ñến cô, cũng phát hiện căn bệnh ung thư cổ tử cung, tiền không có, 
 nhà cũng không còn, con cái của cô cũng trôi dạt ñi làm thuê làm mướn mưu sinh. 
Lúc trước cô còn chạy chữa ñược vài ñợt hóa trị ở BV ung bướu, giờ không còn khả năng nên cô cũng ñành 
buông xuôi 
uống thuốc nam lay lắt qua ngày. ðã 57 tuổi lại mang căn bệnh ung thư nên cô cũng không có sức khỏe ñể ñi bán 
vé số, 
 làm thuê ñược vài ngày người ta cũng cho nghỉ vì yếu, làm việc không nổi, có người quen cũ ở Quận Tân Phú  
cho ngủ nhờ ban ñêm, ban ngày lay lắt ngoài công viên kiếm việc làm mưu sinh.  
Khi con ñến trao tiền lúc ñêm mưa, cô ñang ñứng trước mái hiên nhà người ta ở gần công viên ñể trú mưa 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 phát 180 phần thức ăn cho thân nhân bệnh nhân + người vô gia cư nhân dịp Tết ðoan Ngọ 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 ðặng ðỗ Tuấn Khanh, sinh năm 2004, quê Vũng Tàu. Ung thư máu- bạch cầu lympho.  
Nhà có 3 anh em, ba làm phụ hồ, mẹ nghỉ làm công nhân chăm con ở bệnh viện. Phòng 204 



2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 Ngô Quốc Huy, SN 2014- 16tháng, quê Bạc Liêu, ung thư máu, thiếu tiểu cầu, bạch cầu, phòng 204 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 ðỗ Lâm Hồ Trung, 13 tuổi, quê Phú Yên, ung thư hạch. Khi sờ vào bụng con thấy gồ ghề với rất nhiều hạch nổi 
cộm 
Ba con làm bốc vác, mẹ phụ hồ, mẹ ở nhà trông ñứa em nhỏ, chỉ mình ba con chăm con ở bệnh viện, phòng 202 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 ðặng Như Ngọc 2011, quê Vĩnh Long ung thư máu, gan, lá lách to. Ba mẹ bỏ nhau, mẹ ñi làm giúp việc nhà  
ñể kiếm tiền lo cho con, bà ngoại thay mẹ chăm lo cho con ở bệnh viện, phòng 208 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 ðặng Phương Anh, 21 tháng, ung thư máu, bạch cầu tủy cấp, quê An Giang. Ba mẹ của Phương Anh lên bệnh 
viện chăm con, 2 người anh trai của con cũng mới vài tuổi, phải gửi nhờ ông bà nội chăm sóc. Phòng 202 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 Nguyễn Thị Thùy My, 7 tuổi, quê Trà Vinh, con có khối u não, vừa ñược phẫu thuật. Ba mẹ vừa chăm con ở 
bệnh viện, vừa phải chăm thêm ñứa em trai mới 10 tháng tuổi vì không ai ở quê ñể gửi gắm, phòng 202 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 ðỗ Thanh Phú, 2 tuổi, quê ðồng Tháp, ba con bỏ nghề chài lứơi ở quê lên chăm con trong bệnh viện,  
mẹ vừa sanh em nhỏ ñựơc nửa tháng. Con bị bướu thận, vừa cắt bỏ 1 trái thận, di căn phổi, phòng 210 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 Kpuih Bly, con 6 tuổi, quê Gia Rai, ung thư hạch. Cha con bỏ việc nương rẫy ở quê ñể chăm con,  
mẹ ở nhà chăm em nhỏ 

2015-
06-20 

BV Ung Bướu Q2 bé Kim Gia Hân 1 tuổi, lần ñầu tiên gặp ñể gieo duyên cho con ở BV Mắt Sait Paul Quận 3 hồi tháng 4, 
khi ñó, ba mẹ Kim Hân vừa mang con từ Sóc Trăng lên BV ñể múc bỏ mắt trái bị ung thư. Lần này lại có  
duyên gặp lại con ở BV này, nên tiếp tục chia sẻ cùng nỗi ñau của ba mẹ con 

2015-
07-18 

Trần Quang Cơ, 
Q.Tân Phú 

Trần Thị Nhợ 64 tuổi,không lập gia ñình riêng, sống chung trong căn phòng trọ nhỏ xíu với gia ñình của ñứa 
cháu gái. 
 Hàng ngày ñi bán vé số kiếm 50,000ñồng ñể sống qua ngày. Cô bị tật gù lưng, càng có tuổi, cột sống xiêu vẹo 
chèn ép 
 các dây thần kinh nên vận ñộng rất khó khăn, trong người thì cũng mang ñủ thứ bệnh, suy kiệt nặng. 
Cách ñây 3 tháng, ñi bán mệt cô té ngã ngoài ñường, từ ñó ñến nay cứ ra vào bệnh viện suốt, ñợt mới nhất là xuất 
viện 
 cách ñây 2 ngày ñể ñiều trị viêm ñường tiểu, viêm phế quản, tăng huyết áp, suy kiệt, cháu gái cũng nghèo khổ 
 nên không chăm sóc nổi… 

2015-
07-18 

Thoại Ngọc Hầu, 
Q.Tân Phú 

Lâm Thành Hòa 54 tuổi. Chú bị tật bẩm sinh, teo 1 bên chân, ñôi bàn chân thì chiếc nằm sấp, chiếc nằm ngửa. 
 Trong người thì mang ñủ thứ bệnh, hở van tim, phổi, tăng huyết áp, tiền làm không ñủ ñi khám bệnh….  
2vợ chồng  thuê phòng ở trọ có mỗi ñứa con trai duy nhất nhưng nó bị trầm cảm vừa thắt cổ tự vẫn. 
Chú Hòa tranh thủ sửa xe những khi không quá mệt, vợ thì ñi phụ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa cho hàng xóm  
nhưng cũng không có sức khỏe, viêm khớp nặng nên ñi lại cũng rất khó khăn. 

2015-
07-20 

BV Chấn thương 
chỉnh hình Q.Tân 
Bình 

Mai Thị Nhị- SN 1957, nạn nhân tai nạn giao thông với chẩn ñoán chấn thương sọ não, ói ra máu, rách mắt phải,  
gãy kín vai trái & ña chấn thương phần mềm. 
Cô Nhị ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 cháu ngọai. Con gái ñã ly dị chồng, phụ bán hàng ngòai chợ nuôi 4 miệng ăn, 
 trả tiền thuê nhà hàng tháng nên ñã thiếu hụt.  
Cô bị tai nạn mà không có bảo hiểm, nằm BV mà con gái phải chay ñi vay tiền hàng xóm và tiểu thương ở chợ 
nhờ giúp ñỡ. 

2015-
07-24 

Quận 12 3chị em gái ñơn thân: Huỳnh Thị Hoa, Huỳnh Thị Tươi & Huỳnh Thị Thắm, thuê ở trọ trong căn phòng trọ nhỏ 
xíu 8m2 ở Quận 12. Nguồn sống duy nhất của 3 cô là công việc lặt rau muống, thu nhập 80,000ñồng/ ngày cho 
cả 3 người. 
 Cô Tươi phát hiện bi suy thận mãn không có tiền chạy thận, với hàng loạt bệnh: huyết áp, suy thận mạn, viêm ña 
dây thần kinh, viêm dạ dày, xuất huyết tá tràng. Người em út- cô Thắm bị tiểu ñường biến chứng gây loét da. 
Người chị cả- cô Hoa- thường ngày chăm sóc chính cho 2 em, sinh năm 1960- bị xe ñụng chấn thương sọ não khi 
trên ñuờng ñi mua thuốc cho em uống. ðã hôn mê 1 tháng ở BV 175 chưa tỉnh. 

2015-
07-30 

BV Từ Dũ- Khoa 
Ung bướu 

Trình Kim Liên, 45 tuổi ở Phú Yên. Năm ngoái, chị bị vỡ kế họach, có thai khi ñã 44 tuổi, thế nhưng lại là thai 
trứng- 1 lọai bệnh lý hay còn gọi là ung thư bánh nhau. Cả gia ñình làm nghề nông, cái ăn chẳng ñủ, con trai chị 
năm nay 16 tuổi, cũng ñang mang căn bệnh ung thư máu, ñang ñiều trị tại BV Ung Bướu- giờ ñến phiên chị lại 
mắc căn bệnh ung thư. 

2015-
07-30 

BV Từ Dũ- Khoa 
Ung bướu 

Nguyễn Thị Lem- 50 tuổi, mãn kinh ñược 2 năm, thế nhưng gần ñây thường xuyên bị ra huyết. Quê ở Tiền 
Giang, cô chỉ biết làm ruộng, chăm sóc cháu & nội trợ. Nhà nghèo nên cũng không có ñiều kiện ñể khám bác sĩ, 
ñến khi thấy xuất huyết nhiều, ñi ra xã khám thì ñược yêu cầu chuyển gấp lên tuyến trên, BV Từ Dũ chẩn ñoán 
thai trứng (1dạng bệnh lý ung thư) ñã ñược phẫu thuật nạo thai trứng, chờ có sức khỏe thì cắt bỏ tử cung. 
Chồng bị tâm thần, mỗi tháng lãnh trợ cấp thuốc uống miễn phí của ñịa phương, không có bảo hiểm y tế nên chi 
phí ñiều trị sẽ rất cao. 

2015-
07-30 

BV Từ Dũ- Khoa 
Ung bướu 

Nguyễn Thị Lem- 50 tuổi, mãn kinh ñược 2 năm, thế nhưng gần ñây thường xuyên bị ra huyết. Quê ở Tiền 
Giang, cô chỉ biết làm ruộng, chăm sóc cháu & nội trợ. Nhà nghèo nên cũng không có ñiều kiện ñể khám bác sĩ, 
ñến khi thấy xuất huyết nhiều, ñi ra xã khám thì ñược yêu cầu chuyển gấp lên tuyến trên, BV Từ Dũ chẩn ñoán 
thai trứng (1dạng bệnh lý ung thư) ñã ñược phẫu thuật nạo thai trứng, chờ có sức khỏe thì cắt bỏ tử cung. 
Chồng bị tâm thần, mỗi tháng lãnh trợ cấp thuốc uống miễn phí của ñịa phương, không có bảo hiểm y tế nên chi 
phí ñiều trị sẽ rất cao. 

c BV Chợ Rẫy Nguyễn Tấn Chí 17 tuổi- quê ở Lâm ðồng- bị xe tải tông trên ñường ñi học về. Cha mẹ làm mướn, chăm sóc 
vườn cà phê cho người ta ở Lâm ðồng nuôi 3 anh em ăn học. May mắn thoát chết nhưng Chí bị ña chấn thương: 
gãy tay trái, dập nát xương ñùi, bể xương bánh chè, từ phần bẹn trái trở xuống, da thịt ñang bị hoại tử, phẫu thuật 
8 lần trong vòng 1 tháng ñể lóc bỏ lớp thịt hoại tử, chưa biết có giữ ñược chân trái hay không. 

2015-
08-22 

ðồng Nai Trần Thị Liên- ngụ xã Hàng Gòn- Long Khánh ðồng Nai, ung thư tử cung ñã cắt bỏ toàn bộ phần phụ, di căn 
sang ñường tiết niệu. Chồng tai biến liệt nửa người hơn 10 năm, phải nhờ gia ñình chồng chăm sóc dùm. 
Chị bị ung thư di căn nhưng vẫn buôn bán kiếm tiền lo cho mẹ 83 tuổi, ung thư vú, ñã cắt bỏ 1 bên, di căn xương 
nằm liệt giường. Cha 85 tuổi, tai biến, lần này ñột quỵ lần thứ 3 nên rất nặng, ñang nằm liệt giường ở Bệnh viện 
Long Khánh. 
2 mẹ con chị ñang uống thuốc nam ñể ñiều trị ung thư tiếp tục vì không có khả năng theo ñuổi ñiều trị ở BV. 
2 ñứa con còn ñang ñi học, 1 ñứa cũng bị nhiễm ñộc cường giáp, sức khỏe rất yếu. 

2015-
08-22 

ðồng Nai Trần Thị Liên- ngụ xã Hàng Gòn- Long Khánh ðồng Nai, ung thư tử cung ñã cắt bỏ toàn bộ phần phụ, di căn 
sang ñường tiết niệu. Chồng tai biến liệt nửa người hơn 10 năm, phải nhờ gia ñình chồng chăm sóc dùm. 
Chị bị ung thư di căn nhưng vẫn buôn bán kiếm tiền lo cho mẹ 83 tuổi, ung thư vú, ñã cắt bỏ 1 bên, di căn xương 
nằm liệt giường. Cha 85 tuổi, tai biến, lần này ñột quỵ lần thứ 3 nên rất nặng, ñang nằm liệt giường ở Bệnh viện 
Long Khánh. 
2 mẹ con chị ñang uống thuốc nam ñể ñiều trị ung thư tiếp tục vì không có khả năng theo ñuổi ñiều trị ở BV. 
2 ñứa con còn ñang ñi học, 1 ñứa cũng bị nhiễm ñộc cường giáp, sức khỏe rất yếu. 



2015-
08-22 

ðồng Nai Chị Trần Thị Kim Tươi, 48, suy thận mạn giai ñoạn cuối ñã 2 năm nay, kèm thêm tiểu ñường type 2 & tăng 
huyết áp. Năm ngóai vì tiểu ñường gây biến chứng bể võng ñáy mắt, làm 2 mắt mờ dần và cứ chảy máu suốt, gia 
ñình vay mượn cho chị ñi làm phẫu thuật ñến 6 lần nay mới tạm thấy mờ mờ. 
1 mình chồng làm thợ sửa xe lo sinh hoạt phí cho cả gia ñình, 2 ñứa con ñi học, tiền thuê nhà 2triệu/tháng và 
riêng tiền thuốc thang, chạy thận cho chị hàng tháng gần 7triệu ñồng. 
Không có tiền nên chị bỏ mặc, không chạy thận cũng không mua thuốc uống ñuợc vì cái ăn hàng ngày còn không 
ñủ. 

2015-
08-25 

Quận 10 Nguyễn Văn Ba, 55 tuổi, tai biến liệt nửa ngừơi hơn 20 năm, sống cùng mẹ già 78 tuổi và người em 52 tuổi bị 
thiểu năng bẩm sinh. 
Thu nhập của gia ñình nhờ vào tiền trợ cấp tàn tật của 2 anh em, hơn 1triệu/ tháng. Do mẹ chưa ñến 80 tuổi nên 
không nhận ñược trợ cấp ngừơi cao tuổi. 

2015-
08-28 

Ấp Gò Sao, Xã Tân 
Phú, huyện ðức Hòa, 
Long An 

Bà Nguyễn Thị ðiết 70 tuổi, con cái nghèo khó ra riêng, chỉ còn mình bà cô quạnh trong căn nhà tình thương. 
70 tuổi với căn bệnh tim, viêm khớp của tuổi già, hàng ngày Bà ðiết hãy còn mưu sinh với việc bắt ốc, hôm nào 
khỏe thì bắt ñược 4-5kg, mỗi kg chỉ bán ñược 2,000ñồng, hôm nào không không khỏe thì ñi mót lúa, phụ giúp bà 
con hàng xóm làm rẫy, ñể kiếm chút cơm cháo qua ngày 

2015-
08-28 

Ấp Gò Sao, Xã Tân 
Phú, huyện ðức Hòa, 
Long An 

Bà Võ Thị Út 69 tuổi, chồng 74 tuổi bị tai biến, yếu nửa người,  sống cùng với ông bà là người con trai bị tai nạn 
giao thông cách ñây 10 năm, phải mổ hộp sọ gửi bênh viện 115 ñể nuôi bên ngòai. Do nghèo quá không có tiền 
phẫu thuật cấy ghép hộp sọ trở lại nên giờ ñầu bị móp hẳn sang 1 bên, nửa người bên trái bị liệt.  
Thu nhập của gia ñình nhờ vào tiền trợ cấp tàn tật của anh 240,000ñồng/ tháng, & trợ cấp cho chồng bà Út là 
thương binh. 
ðể kiếm thêm thu nhập, bà Út xỏ mành trúc, cứ 100 dây, làm gần cả ngày trời kiếm ñược 20,000ñồng mà lo cho 
ñứa cháu nội ñi học. 

2015-
08-28 

Ấp Gò Sao, Xã Tân 
Phú, huyện ðức Hòa, 
Long An 

Bà Nguyễn Thị Xạng, 80 tuổi, sống neo ñơn. Mắt mũi kèm nhem bà phải tự chăm sóc cái ăn, cái mặc hàng ngày 
với số tiền trợ cấp theo chế ñộ ñược 700,000ñồng/ tháng, không con cái và người thân. 

2015-
10-02 

BV Chợ Rẫy Nguyễn Văn Khá 31 tuổi, mổ khối u cột sống cách ñây 10 năm, sau ñó biến chứng liệt luôn nửa người bên dưới, 
không tự chủ ñược tiểu tiện. Vợ bỏ ñi cũng gần 10 năm, ñể lại con trai năm nay 11 tuổi. 
Khá sống cùng cha mẹ năm nay cũng ñã 80 ở ðồng Tháp, thu nhập chính từ việc bán vé số của Khá trên xe lăn. 
Do 2 chi dưới không vận ñộng ñược, ngồi xe lăn lâu ngày bị hầm bí nên vết mổ bị nhiễm trùng, bàng quan giờ 
cũng bị ứ nước, suy thận mãn, phải ñặt ống thông tiểu và chạy thận. Chỉ có người mẹ ñã 80 tuổi nuôi Khá trong 
BV. 

2015-
10-03 

Q.Bình Tân Anh ðặng Hữu Nghị, gà trống nuôi 2 con bị bại não. Nghèo khó quá, con cái không bình thường nên vợ bỏ ñi ñã 
mấy năm. Anh Nghị tự ñóng cái cũi gỗ, ñặt 2 ñứa vào ñẩy ñi bán vé số, kẹo chewing gum ñể mưu sinh. 2 ñứa 
nhỏ không biết tự chủ việc tiểu tiện, cả ngày cứ quấy phá la hét, ñập ñồ ñạc lung tung.  
Thu nhập bấp bênh, phải trả tiền thuê nhà, thuốc men vì 2 ñứa nhỏ thể trạng yếu thường xuyên bệnh tật. 

2015-
10-10 

Q.Phú Nhuận Lý Hữu Phước xơ gan giai ñoạn cuối, suy thận mãn, bệnh tật nên vợ con bỏ ñi, phải ở nhờ gia ñình người bà con. 
Nhưng nhà chật chội không có chỗ ở, phải kê ghế bố, che dù, giăng bạt ñể ở ngay trên vỉa hè trước cửa nhà. 
Bụng trướng to như thai phụ sắp sinh, bộ phận sinh dục cũng trướng nước to gần bằng trái bưởi nhỏ, không tiền 
bạc, thường xuyên nhập viện cấp cứu vì tình hình bệnh rất nặng, không người chăm sóc. 

2015-
10-17 

BV Bình Dân Nguyễn Thị Ánh Hồng, 1968, quê Bến Tre, mưu sinh bằng nghề làm mực thuê ở cửa biển Bình ðại, công việc 
bữa có bữa không, thu nhập bấp bênh. Chồng bị thần kinh tọa nặng không thể làm việc nặng, không có tiền ñiều 
trị nên chỉ uống thuốc nam. 
Chị bị ung thư tá tràng, ñã phẫu thuật 2 lần trong nửa tháng, có dấu hiệu di căn. Do thấy hoàn cảnh của chị nghèo 
quá, khoa hướng dẫn làm ñơn xin hỗ trợ viện phí ñể có thể ñược miễn giảm 10% chi phí ñiều trị. 

2015-
10-17 

BV Bình Dân Mai Thị Phương, 1967, Bình Thuận. Vợ chồng chị Phương có thu nhập từ công việc làm thuê cho các vựa mua 
bán, trồng trọt thanh long ở Bình Thuận, những năm gần ñây chị liên tiếp mắc những căn bệnh hiểm nghèo nên 
gia ñình lâm vào cảnh túng hụt, nợ nần chồng chất. 
Chi nhập viện phẫu thuật vì nang thận phải nhiễm trùng, áp xe làm mủ. Do chị mang căn bệnh tiểu ñường nên vết 
mổ rất lâu phục hồi, hiện vẫn phải ñược theo dõi sát sao, lại thêm nhiễm trùng huyết do Ecoli, nhồi máu não thái 
dương nên thần kinh của chị bị ảnh hưởng, lơ ngơ, không tỉnh táo 

2015-
10-17 

BV Bình Dân Nguyễn Phước Ân-23 tuổi quê Cà Mau. Di chứng chấn thương sọ não 6-7 năm do không có tiền ñiều trị, trước 
ñây BV Chợ Rẫy ñã trả về vì không có tiền ñiều trị tiếp,  giờ thường xuyên bị ñộng kinh, hẹp niệu ñạo, suy hô 
hấp. 
Mẹ làm lao công ở quê, phải chăm sóc ông bà ngoại hơn 80 tuổi, cha chết, gia ñình không còn ai. Phước Ân nhập 
viện không người chăm sóc, không tiền ñóng tạm ứng viện phí, ăn cơm từ thiện nhờ những thân nhân nuôi bệnh 
ñi xin về cho lại. 

2015-
11-19 

Phú Lâm- Quận 6 Nguyễn Thị Lan Hương- 57 tuổi, không chồng con, sống cùng mẹ già 84 tuổi, 2 mẹ con bán vé số kiếm ăn hàng 
ngày & thuê phòng trọ ở. 
Cô bị ung thư trực tràng giai ñoạn cuối di căn qua gan, phải ñặt hậu môn nhân tạo ñể ñưa chất thải ra ngoài. Vì 
cô quá yếu lại không ñủ cân nặng ñể tiếp nhận hóa trị nên bác sĩ cho về nhà ñể "an dưỡng". 
Không có tiền trả tiền thuê nhà nên giờ 2 mẹ con phải về ở cùng trong phòng trọ nhỏ xíu cùng với gia ñình người 
anh trai chạy xe ôm lay lắt qua ngày. 

2015-
11-21 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang 

cô Nguyễn Thị Kim Hoa bị dị dạng mạch máu bẩm sinh, mấy chục năm nay do quá nghèo khó, tiền ăn còn 
không có nên không ñi khám. ðến mấy năm nay bệnh tiến triển ngày càng nặng và nguy hiểm ñến tính mạng, 
khối u che hết nửa mặt trái và lan ñến ñỉnh ñầu. 
Hiện bác sĩ thông báo cơ hội mổ thành công chỉ 5/5, nếu khối u vỡ ra sẽ mất mạng. Gia ñình cũng không có ñiều 
kiện nên chỉ uống thuốc giảm ñau cầm chừng. 2 vợ chồng làm cỏ, làm hồ quanh khu vực, con cái cũng tha 
phương cầu thực và khó khăn nên không giúp ñược gì. 

2015-
11-21 

Vĩnh Long Nguyễn Văn Hoàng, 2 vợ chồng có 1 ñứa con trai duy nhất bị nhiễm chất ñộc màu da cam nên bị bại não, thiểu 
năng tâm thần vận ñộng. Bán cả căn nhà nhỏ, 2 vợ chồng lên SG ñi bán vé số, ñể có ñiều kiện cho con tập vật lý 
trị liệu, ñiều trị ở Nhi ñồng suốt 4 năm. Tiền hết nên cả nhà lại kéo nhau về quê, tiếp tục thuê nhà trọ, bán vé số 
mưu sinh. 
Vì bôn ba cực khổ nên chú Hoàng bị lao phổi, theo hồ sơ khám bệnh, thùy phổi phải bị xơ, xẹp hết 1 lá, hở van 
tim. Vợ thì bị viêm ña khớp do không có tiền uống thuốc nên ñi lại cũng rất khó khăn. Cả nhà 3 người ñều cần 
phải uống thuốc mỗi ngày. 
Con trai chú không biết nói, liệt 2 tay, không biết ñi, mỗi ngày nếu không ñược uống thuốc ñầy ñủ sẽ lên cơn co 
giật. Nhưng ñặc biệt nhờ chú kiên trì dạy chữ, nên có thể dùng chân ñể viết chữ "con cám ơn" hoặc sử dụng ñiện 
thoại ñể nhắn tin cám ơn chỉ bằng 2 ngón chân cái. 

2015- H.Tam Bình, tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà- 33 tuổi. 2 vợ chồng làm thợ hồ, nuôi ñứa con trai 12 tuổi.  Từ mấy năm nay, tay chân Hà 



11-21 Vĩnh Long thường xuyên tê cứng, chân thì nhức mỏi không ñi lại ñược,do căn bệnh viêm ña khớp dạng thấp, viêm ña dây 
thần kinh, bệnh lý dạ dày. 
Do không có ñiều kiện chữa trị, Hà ñành chịu ñựng những cơn ñau nhức, thêm công việc phụ hồ nặng nhọc,  nên 
căn bệnh viêm khớp dạng thấp hiện ñã khiến ñôi tay co rút, không còn khả năng lao ñộng, bây giờ ñi ñứng cũng 
tập tễnh từng bước. Giờ lại phát sinh thêm căn bệnh sỏi thận cần phẫu thuật gấp. 
Mọi chi phí sinh hoat, chữa bệnh và trả nợ ñã vay mượn cho chị ñiều trị  chỉ chờ vào ñồng lương phụ hồ theo 
công nhật của chồng bữa có bữa không. 

2015-
11-25 

BV Nhi ñồng 1 Bé Nguyễn Võ An Nhi, 23 tháng, quê ðồng Tháp, bị tim bẩm sinh với tứ chứng Fallot, hẹp ñộng mạch 
phổi,thông liên thất, thường xuyên ngất. Ba mẹ ở dưới quê làm nghề chèo ghe thuê ñể chở vật liệu xây dựng, trái 
cây cho các chủ vườn. ðã bán luôn phương tiện mưu sinh ñể mang bé lên Nhi ñồng chạy chữa, bác sĩ yêu cầu 
ñóng tiền phẫu thuật 20 triệu nhưng gia ñình vẫn không ñủ tiền. Hiện ñang nằm phòng săn sóc ñặc biệt.   

 

  

 

17.  Ngày 15 hay mùng 1 mỗi tháng phát gạo cho người nghèo tại Ti ền Giang hay những nơi 
khác Năm 2015 chúng tôi ñã phát 1100 kg gạo 

 
 

 

 

 



18.  Phát Xe lăn cho người tàn tật nghèo 

Qua một số bạn ñạo tại VN chúng tôi tiếp tục phát xe lăn (10 cái) cho 1 số người nghèo tàn 
tật không có khả nang  và 2 nhà tình thương vùng Vũng Liêm 

Còn nhiều việc làm khác mà vì trong khuân khổ hạn hẹp của báo cáo này chúng tôi 
quên không viết ra  

Chúng tôi thành thật cám ơn quý bạn ñạo ñã phát tâm trợ giúp ñể duy trì quỹ Cứu 
Khổ Ban Vui này cho ñến ngày nay, cũng như một phần rất nhỏ trong những công 
trình Thầy ñã xây dựng khi còn tại thế. 

Tất cả tiền mà chúng tôi nhận ñược có báo cáo mỗi 2 tháng trên Tuần Báo Phát 
Triển Ðiện Năng (quỹ cứu khổ ban vui) và hàng năm trên web site www.VOVI.ORG  
và  ñều ñược xử dụng 100% cho người nghèo và ñau khổ. 

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

Những người nghèo khổ ñã nhận ñược sự giúp ñỡ của quý ân nhân xin cúi ñầu cảm 
ơn. 

Kính thư, 

Phan Cao Thăng 

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

Email: tbptdn@videotron.ca 

 


