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CÔNG TÁC XÃ HỘI SAU 2 NĂM HOẠT ĐỘNG

Ngày 1.1.2012 Tổ công tác xã hội Bệnh viện Nhi Quảng Nam thành lập vào đi vào hoạt
động. Tổ công tác xã hội có nhiệm vụ chăm lo cho bệnh nhân nghèo, khó khăn, bỏ rơi điều trị
tại bệnh viện và huy động nguồn hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức xã hội đóng góp trên địa bàn.

Thời gian qua, tổ đã chăm lo được việc ăn, uống cho 120 bệnh nhân nghèo, khó khăn,
dân tộc thiểu số. Bệnh nhân đến điều trị quá khó khăn tổ sẽ giúp đỡ sữa và baby trong suốt
quá trình điều trị. Nếu có bệnh nhân điều trị thời gian quá dài tổ sẽ kêu gọi từ thiện từ các nhà
hảo tâm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như trường hợp em Hồ Thanh Cảnh ở Phước Sơn số
tiền kêu gọi lên đến 3.000.000đ. Bên cạnh đó, những trẻ bỏ rơi tổ giúp đỡ sữa, baby, quần áo
trong suốt quá trình điều trị và tìm nơi nuôi dưỡng khi các em xuất viện. Riêng trong năm 2013
có 3 trường hợp trẻ bở rơi tại bệnh viện, có một số trường hợp thời gian nuôi dưỡng và điều trị
rất lâu mới xuất viện. Mọi chi phí sinh hoạt cho các em đều do tổ đảm nhận.

Được sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh, hàng ngày bệnh nhân được
có một suất cháo tình thương và ngày rằm, mồng một bệnh nhân được miễn phí bữa cơm chay.
Hằng năm với sự nổ lực Bệnh viện, Tổ công tác xã hội và sự giúp đỡ nhiệt tình của Chi hội từ
thiện &quot;Nguyện ước xanh&quot; tổ lên kế hoạch quyên góp từ các nhà tài trợ để tổ chức
ngày
Quốc tế thiếu nhi và Ngày rằm trung thu cho các
cháu. Tất cả bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đều có quà và đồ chơi. Riêng một số trường hợp
đặc biệt trẻ có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh nặng ngoài quà và bánh kẹo còn được nhận
tiền và vật dụng cá nhân.
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Ngoài ra, Tổ công tác xã hội kết hợp với Chính quyền, Công đoàn, và Đoàn Thanh niên
của bệnh viện quyên góp được 500 bộ quần áo và 60 thùng mì tôm ủng hộ đồng bào xã Trà Ka,
huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Năm 2013, với sự nổ lực của Tổ công tác xã hội, Thùng quyên góp từ thiện được đặt tại
tiền sảnh của bệnh viện mong nhận được những đóng góp từ cộng đồng để tổ có kinh phí chăm
lo tốt hơn đời sống tinh thần và vật chất cho bệnh nhân. Số tiền quyên góp đến 31/12/2013 là:
2.127.000đồng. Tổng kinh phí quyên góp từ năm 2012-2013 là 20.000.000đ và khoảng 600
suất quà trung thu và ngày 1.6.

Trong thời gian qua, Tổ công tác xã hội đã nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. UBND tỉnh Quảng Nam

2. Sở Y tế Quảng Nam

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

4. Ban quản lý dự án thuộc Sở NN& PT Nông thôn tỉnh Quảng Nam

5. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Nam

6. Ngân hàng Đông Á

2/4

Công tác xã sau 2 năm hoạt động
Viết bởi Bệnh viện nhi Quảng Nam
Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 10:33 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 07:58

7. Công ty Dược Quảng Nam

8. Chùa Tịnh xá Ngọc kỳ

9. Văn phòng tổng đại lý bảo hiểm AIA tại Quảng Nam

10.Công ty Taxi Mai Linh Quảng Nam

11.Chi hội từ thiện &quot;Nguyện ước xanh&quot;

12. Trường CĐKT kỹ thuật Quảng Nam

13. Phòng Kế hoạch Điện lực Quảng Nam

14. Chi nhánh Viettel Quảng Nam

15. Công ty Dược Đà Nẵng

16. Đoàn Thanh niên Tỉnh Đoàn Quảng Nam

Nhờ những tấm lòng của các nhà hảo tâm các em nghèo, khó khăn có được miếng ăn,
lon sữa, tấm áo quần mặc ấm áp khi điều trị tại bệnh viện. Nhân dịp này, Thay mặt Ban giám
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đốc, Tổ công tác xã hội bệnh viện gởi lời chúc sức khỏe và thành đạt đến các nhà hảo tâm trong
năm qua đã có những đóng góp cho Tổ công tác xã hội trong công tác từ thiện tại bệnh viện.

Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn những đóng góp của các cá nhân, tổ chức và hy
vọng trong thời gian sắp tới Tổ công tác xã hội sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo
tâm. Và chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa đễ mang đến cho các em những gì tốt đẹp nhất khi điều
trị tại bệnh viện Nhi Quảng Nam.

CN Lê Thị Nguyên Thùy
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