Thông báo số 1

Chuyến đi khám sức khoẻ cho đồng bào thiểu số nghèo
ở Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, ngày 17 và 18/11/2018
Các anh chị bác sĩ và tình nguyện viên thân mến,
Theo yêu cầu của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đăk Nông, Ban Y tế Xã hội của Hội Bảo trợ
Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi TP.HCM sẽ tổ chức chuyến đi khám sức khoẻ, chữa
bệnh nhân đạo, phát quà cho đồng bào thiểu số nghèo ở Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk
Nông, vào ngày 17 và 18/11/2018. Chúng tôi xin thông báo một số chi tiết để các anh
chị tham gia có thể chuẩn bị cho chuyến đi có hiệu quả.
1. Tổ chức: Đoàn bác sĩ, nha sĩ của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi
TP.HCM gồm khoảng 60 người, do Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Phó chủ tịch Hội
làm trưởng đoàn, Bs Lương Văn Tô My làm phó đoàn.
2. Đối tượng: 1.000 người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tại địa phương.
3. Công việc
- Làm sổ khám sức khoẻ định kỳ cho người khám.
- Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim.
- Khám tổng quát: mắt, tai mũi họng, hệ tiêu hoá, hô hấp, tim mạch, phụ khoa.
- Khám chữa cơ xương khớp.
- Khám chữa răng.
- Khám theo chỉ định: siêu âm, điện tim.
- Phát thuốc, tặng quà.
4. Địa điểm và thời gian
- 4.1. Tại Nhà thờ Giáo họ Quảng Phú, Huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Khám vào
buổi chiều ngày thứ Bảy, 17/11/2018, từ 15g-18g. Lm. Nguyễn Thanh Long (Đt.
0911 070706) làm quản xứ.
- 4.2. Tại Trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám, xã Nậm Nung, Huyện Krông Nô,
tỉnh Đăk Nông. Khám ngày Chủ Nhật, 18/11/2018, từ 7g00 đến 12g00. Bà Trần Thị
Tuyết, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đăk Nông, chủ trì (Đt: 0911 458338).
5. Chương trình sinh hoạt
* Thứ Bảy, ngày 17/11/2018
- 5g30: tập trung tại sân cạnh Nhà thờ Chợ Đũi, 1A Tôn Thất Tùng, Q.1. (Nhà thờ
Chợ Đũi không có chỗ gửi xe qua đêm). Sắp xếp các thiết bị và dụng cụ, thuốc men
lên xe. Khởi hành 6g00. Ăn sáng trên xe. Nghỉ ngơi ở các trạm dừng.
- 13g00: đến nhà thờ giáo họ Quảng Phú. Ăn trưa. Nghỉ ngơi.
- 15g00-18g00: Khám cho khoảng 300 người nghèo trong giáo họ Quảng Phú.
- 19g00: Ăn tối, nghỉ ngơi. Ngủ đêm. (Nữ ngủ bên nhà các chị Nữ tu Trinh Vương,
Nam ngủ trong Nhà giáo họ).

- 19g30: (có thánh lễ cho những ai cần tham dự)
*Chủ nhật, ngày 18/11/2018.
- 5g30: thức dậy, ăn sáng.
- 6g30: Di chuyển đến Trường Lê Văn Tám
-7g00-12g00: đoàn chuẩn bị dụng cụ, khám chữa bệnh tại Trường Lê Văn Tám.
Khám khoảng 700 bệnh nhân. Phát quà cho người nghèo do Hội Bảo Trợ NKT –
TMC và các ân nhân gửi tặng.
- 12g00: Ăn Trưa.
- 12g30: về lại TP.HCM và tới nơi khoảng 19g30.
6. Liên lạc
Kính mời các Bác sĩ, Nha sĩ và anh chị em sắp xếp thời gian cùng tham gia với đoàn.
Xin liên lạc với Lm. Nguyễn Ngọc Sơn, số 166F Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão,
Q.1, Đt: 0908 411106. Email: antnnson1948@yahoo.com. Xin ghi rõ số điện thoại,
email, địa chỉ để hồi âm.
Các bác sĩ tham dự xin gửi sớm giấy Chứng chỉ hành nghề qua email hay viber của
linh mục Sơn để xin phép Sở Y tế tỉnh Đăk Nông.
Chúng tôi cầu chúc anh chị em luôn an vui và hạnh phúc.
TM. Ban Tổ chức
Lm. Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Y tế Xã hội
Ps: Do đi đường xa, Ban Tổ chức phải làm danh sách đi đường cho đoàn, xin các anh
chị vui lòng gửi thông tin cá nhân để Ban Tổ chức sớm thực hiện các công việc.
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