CẬP NHẬT CHUYẾN THĂM DỰ ÁN
DỰ ÁN “LỚP HỌC NIỀM TIN - TRAO NGHỊ LỰC SỐNG”
Chúng tôi đến thăm Dự án “Lớp học niềm tin - Trao nghị lực sống” được thực hiện bởi CLB
Bé Khỏe Bé Ngoan khi các bạn đang dạy bài “KIM TIÊM” cho một cậu bé tầm bốn năm tuổi
trong phòng bệnh được thanh trùng kỹ lưỡng tại bệnh viện Truyền Máu Huyết Học Cơ sở
Phạm Viết Chánh.
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Trước đó, mẹ cậu bé phải năn nỉ cậu ngồi dậy và tham gia lớp học vì cậu bé có vẻ khá nhút
nhát. Chị vừa nói chuyện với cậu vừa quay qua nói với hai bạn dự án:
“- Con chịu học hông?
- Bữa đó nó sốt, với lại nó còn nhỏ quá
- Nay con học với cô chú nha
- Nó nhát lắm, sợ tốn thời gian của mấy cô mấy chú”
Hai bạn trẻ của Bé Khỏe Bé Ngoan vẫn kiên trì cùng mẹ thuyết phục cậu bé bằng những trò
chơi và video thú vị. Cuối cùng cậu cũng chịu ngồi dậy và chăm chú nghe các anh chị giảng
bài.
Bài giảng bé làm quen với bơm kim tiêm và việc tiêm thuốc, giúp bé biết công dụng của
bơm kim tiêm và việc tiêm thuốc là cần thiết, và còn hỗ trợ bé tự tay tiêm thuốc bằng
những ống tiêm tự chế đã được vô trùng.
Đang giảng bài, bỗng có tiếng gõ cửa, cậu bé thu mình lại, gương mặt biến sắc. À thì ra cậu
biết có người vào chích thuốc. Cậu từ lúc đang vui vẻ quan sát những hình ảnh minh họa
vui nhộn thì chuyển lập tức sang sầm mặt lại và khóc nấc. Ba mẹ cậu dỗ dành “con ráng đi,
sắp hết phải chích rồi”.
Đây là một trường hợp điển hình cho nhiều trường hợp bệnh nhi khác - là đối tượng hưởng
lợi của dự án “Lớp học niềm tin - Trao nghị lực sống”. Các bé với độ tuổi còn rất nhỏ có tình
trạng suy giảm miễn dịch do bệnh máu ác tính. Các em không thể sinh hoạt, học tập, vui
chơi trong điều kiện tiếp xúc bình thường như trẻ em đồng trang lứa khỏe mạnh vì dễ bị
nhiễm trùng chéo, tổng trạng suy kém. Các bé phải ở nội trú trong bệnh viện lâu dài, tuổi
thơ các bé gắn liền với bệnh tật, kim tiêm, bông băng; bên cạnh đó, các thân nhân bệnh nhi
do xót con, lại thiếu thông tin và tư vấn từ bác sỹ, một số trường hợp gặp khó khăn về kinh
phí điều trị tốn kém cho bệnh lý ung thư máu, do đó dễ phản ứng tiêu cực hay thậm chí
buông xuôi.
Vì vậy, dự án muốn đem lại kiến thức, môi trường sinh hoạt cho các em bằng việc mở lớp
học định kỳ cho bé, là cầu nối tiếng nói giữa nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi để
truyền đạt kiến thức cần thiết đến thân nhân, làm cầu nối giữa mạnh thường quân và các
trường hợp cần được hỗ trợ. CLB hy vọng nhờ việc mở lớp học, các em có thái độ vui vẻ,
tích cực hơn với môi trường bệnh viện và căn bệnh của mình để nâng cao kết quả điều trị,
các bậc phụ huynh hiểu rõ tình trạng sức khỏe của con để hợp tác tốt hơn với bác sĩ và có
thêm một nguồn hỗ trợ tin cậy về mặt vật chất, tinh thần từ câu lạc bộ trong hành trình
chữa bệnh cho con.
Có đến thực địa mới thấy sự kiên nhẫn của các bạn Bé Khỏe Bé Ngoan, lớp học hôm đó chỉ
có đúng cậu bé nói trên vì các bé khác đang truyền thuốc hoặc vừa ra viện, sức khỏe và
tâm trạng của các bé cũng không ổn định, nên để dạy được các em các bạn phải có rất
nhiều tâm huyết và sức lực.
Đến nay dự án đã dạy được cho 22 lượt bé, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía đoàn
thanh niên và đội ngũ bác sỹ - điều dưỡng tại bệnh viện, còn có người nhà hỗ trợ ổn định
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các bé và cùng tham gia lớp học với các bé. Về khó khăn, CLB còn bỡ ngỡ trong việc giảng
dạy ở một môi trường mới, nên các bạn cần thời gian để xây dựng mối liên kết với bệnh
nhim người nhà và nhân viên y tế. Đồng thời, độ tuổi các bé có sự chênh lệch nên gặp khó
khăn trong việc truyền đạt nội dung bài học, việc tương tác và hoạt náo trong phòng bệnh
còn hạn chế, tâm lý bệnh nhi và người nhà bị ảnh hưởng điều trị, nên khá dè dặt trong việc
tiếp xúc và tương tác với người lạ trong giai đoạn đầu, và bệnh nhi ra vào viện thường
xuyên nên việc cung cấp kiến thức cũng gặp khó khăn.
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Đi cùng đoàn thăm dự án là các bạn của CLB Happier - một tổ chức làm về công tác xã hội
trong bệnh viện, hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm làm việc với nhau trong việc hỗ trợ bệnh
nhi và thân nhân. Đại diện bệnh viện TMHH cũng cho biết bệnh viện cũng được Happier hỗ
trợ 2 ca bệnh nhi trầm cảm, có hiệu quả rất tốt. Sau này mô hình công tác xã hội rất được
khuyến khích áp dụng trong các bệnh viện. Có rất nhiều cái hay bên nhóm Happier mà tất
cả bệnh viện cần phải học.
Mọi thông tin liên hệ về dự án xin vui lòng liên hệ với bạn Ngô Trương Hoài Quy qua email
ngotruonghoaiquy@gmail.com hoặc email cho LIN qua thaovy@linvn.org.
T.B. Đoàn thực địa không chụp hình để tuân theo quy định của bệnh viện.

