Help The Poor

Khám bệnh phát thuốc tại cù lao Vĩnh Nghiệp, Rạch Giá

Hai giờ sáng ngày 12 tháng 12, năm 2010, đoàn Công Tác Xã Hội Thiện Chí gồm 40 người đã đến
Rạch Giá để chuẩn bị cho công tác khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở cù lao Vĩnh
Nghiệp. Đoàn còn phải qua một con phà trước khi đến được địa điểm.
Cù lao Vĩnh Nghiệp vừa
được qui hoạch là khu đô thị hóa của TP Rạch Giá, với diện tích đất có đường kính khoảng 10Km với
trên dưới 10.000 dân của 2 khu phố giữa bốn bề là sông nước đã bị ô nhiễm vì biết bao nhà vệ sinh
trên sông và rác thải của các khu chợ cạnh sông. Hầu hết dân ở đây rất nghèo. Đàn ông đi làm công
trên các ghe đánh cá xa bờ, phụ nữ thì buôn thúng bán bưng hoặc bán vé số.
Từ 7g sáng đến hơn
14g Đoàn đã tập trung khám bệnh, chữa răng, cấp phát thuốc cho gần 900 bệnh nhân. Đa số là
bệnh huyết áp cao kể cả người trẻ tuổi, Các bệnh đau nhức, bệnh phụ khoa, bệnh về da...đặc biệt
các Bác Sĩ và thành viên của Đoàn công tác đã bỏ nhiều thời gian hướng dẫn cho bà con về kiến
thức tự bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng mà bà con ít được tiếp cận. Có quá nhiều người
không biết chữ nên các thành viên trong đoàn khá vất vả để giúp đỡ cho bà con.
Địa điểm công
tác là Trung Tâm Dạy Nghề Đồng Hiệp tại khu phố Dẫy Ốc, phường Vĩnh Nghiệp, do thầy Nguyễn
Văn Văn (dòng Don Bosco) phụ trách. Trung tâm đang thực hiện những dự án dạy nghề nhằm giúp
bà con nghèo Dẫy Ốc vượt qua cái khó khăn của nghèo khó.
Công tác hôm nay được tài trợ bởi
hội Help The Poor và sự đóng góp công sức của y bác sĩ và tình nguyện viên từ thành phố Sài Gòn.
http://www.helpthepoorvietnam.org/D_1-2_2-73_3-73_4-371/

