Khp no ph phng ca à Nng ã tràn ngp sc Xuân. Tt C truyn ã n tht gn, nhng ngi tha hng ang m tng
ngày c v sum vy cùng gia ình. Nhng, có nhng mnh i, dù nhà ch cách cha n 10 km nhng ng v nhà
vi h tht xa…..

Cu bé ng Phng dn d, hn nhiên và hot bát tham gia các hot ông giao lu
“Khi n ây nó mi ch chng này….”
Chiu 15/1, theo chân oàn Thanh niên S Công Thng, S Ni v, Cc Qun lý th trng à Nng, tôi có dp
quay li bnh vin Ung bu thành ph trong thi im Tt Nguyên ánh Canh Tý 2020 ã n gn.
Ngoài cng bnh vin, bên kia ng, hàng nghìn chu hoa cúc, qut các loi ã sn sàng i ch nhân n rc lc v
nhà.
Bên trong bnh vin, trên tng 10, khoa Ni III, không gian nh ngoài snh i nhn nhp hn ngày thng.
Khong 20 em nh nhiu tui ngi trên nhng dãy gh vn phòng. Bên cnh mi em hàng gh u còn bình
truyn dch và dng c h tr truyn dch di ng. ó là nhng bnh nhi ung th ang iu tr Bnh vin Ung bu à Nng.
D nhìn thy, tt c các em u có nhng ôi mt u bun, hu ht mang khu trang y t, th vi nhng hot ng ang din
ra quanh mình. Ngoi tr, mt cu bé không mang khu trang, liên tc a tay xung phong hát, tham gia các
hot ng. Em là Trn ng Phng, (SN 2015) quê à Nng.
ng Phng b chun oán mc ung th hch khi mi 2 tui, n hin ti em ã hn 4 tui. “Lúc hn 2 tui mt cháu sng ht
lên, gia ình phi cho vào Bnh vin Nhi ng (TP. H Chí Minh) m, ri h cho xung khoa ung bu, gia ình xin
chuyn v ây (bnh vin ung bu à Nng). T ó, cháu thng xuyên phi ây. Khi n ây nó mi chng ni (này), mà
gi ã cao chng này ri", ngi ph n tui ã ngoài 60 va k, va ri nc mt. ó là bà ngoi ca ng Phng. Bà cho bit,
hn 1 nm ri qua, gia ình ni ngoi, b m thay nhau túc trc và chm sóc ng Phng, “c ngày tháng nào mng
ngày tháng y”. Ni ng Phng iu tr ch cách nhà cha n 10km, nhng ng v nhà vi cu bé, có l, tht xa.

Liên oàn S Công Thng - S Ni v - Cc QLTT à Nng trao nhng phn quà cho các em ón Tt
Con mun v nhà ón Tt
Cu bé Nguyn Vn Ngh lng l ngi quan sát các bn ngi gói bánh trng, ôi mt dán cht vào khu vc gói
bánh. Tôi hi “Sao em không xung tham gia vi các bn, có các Anh/ Ch oàn viên hng dn mà”, Ngh ch
nhìn, không ci. B Ngh li “Cháu b u tuyn c, ch ngi mt chp là au u. Ngi yu, nhng cháu c nng nc ra ngi
xem gói bánh nên b m dìu ra”.
Theo li b Ngh, Ngh nm nay 9 tui, b chun oán mc u tuyn c (ung th tuyn c), giai on 4. Va vào nm hc,
phát hin bnh, Ngh phi ngh hc. Thay vì ngi trên gh nhà trng vi các bn thì Ngh phi 24/24 ti bnh vin.
“Lúc u gia ình cho cháu xung mt bnh vin TP. H Chí Minh nhng ó 2 tun mà h không có phng pháp
iu tr nên gia ình cho cháu ra ây. Tính n nay cng ã gn 2 tháng”, b Ngh k t on “Con b bnh thì còn tâm
trí âu làm vic, b ht vic xung ây. Bác s không bo s khi ht, ch bo trc mt phi ây 1 nm (liên tc) iu tr.
Sau ó tùy tình hình s xung khám iu tr nh k theo tháng, theo quý”.
“Ra ây phi ngh hc. Lúc u cháu cng khóc, nh nhà. Cháu nói con mun v nhà ón Tt. Nhng v làm sao
c, Tt này, c nhà cng ón Tt nhng bnh vin”, m Ngh ng bên cnh nói, mt hoen “Gi thì tt c dn ht vào chy
cha cho con, ch còn Tt nht gì”.
Khi c Tôi hi tên, Ngh bo “Con tên NGH, ngh lc”. Ngh hn nhiên nói trong khi m cu quay i lau nc mt.
c bit, trong phòng Ngh iu tr có 4 bnh nhi, trong ó, em b u tuyn c, còn 3 trng hp còn là ung th máu,
phi iu tr ni trú và có em ã ó, chng chi vi cn bênh n 4 nm.
n “trao yêu thng” và sng tt hn
Anh Hunh Phm Duy Hoàng – Phó Bí th oàn S Công Thng à Nng cho bit mi nm c n dp Tt n Xuân v
các oàn viên, thanh niên ca S li có nhng chuyn hành trình thit thc v nhng ngi dân có hoàn cnh khó
khn, kém may mn, nht là các em nh, chia s yêu thng, nhìn li mình và sng có lý tng, sng tt hn.
Nm nay, hành trình ca liên oàn thanh niên S Công Thng – S Ni v - Cc Qun lý Th trng n vi các em
nh ang iu tr ti Bnh vin ung bu TP. à Nng.
Ti ây, oàn ã thm và tng quà Tt cho các em nh, dng phông nn (background) mô phng Tt cho các
em chp nh Tt vi gia ình, t chc nhiu hot ng giao lu nh chng trình vn ngh, biu din o thut, hng dn các
em gói bánh trng ngày Tt, ….

Hng dn các em nh gói bánh trng ngày Tt
“Tâm th các oàn viên, thanh niên khi n liên lc thc hin chng trình là mun to không khí Tt sôi ng, cho
các em nhiu nim vui. Nhng n ây, Chúng tôi thc s xúc ng, không khí lng li và trùng xung’, anh Trn
Hunh Vng Hoài V – Bí th oàn S Công Thng chia s và cho bit thêm, cm nhn c nhng ni au mà cn bnh
ung th gieo rc, nht là i vi em nh nên chuyn n thm và giao lu không còn n thun là n mun to mt
không khí Xuân cho các em, trao phn quà nh các em vui ón Tt mà các oàn viên thanh niên còn
mong mun “s góp mt phn rt nh tip thêm ng lc các em và gia ình tip tc cuc chin và chin thng s phn”.
Trích ngun: https://congthuong.vn/con-muon-ve-nha-don-tet131594.html?fbclid=IwAR1KjsTA7ZxjOx_KS9Rm25rl5XQ5TLfN6H6z3v5eGndjuDS8iTgigD_B10s

