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Bác sĩ người Pháp khám bệnh tại Bến Tre
9/3/2010
Huỳnh Yến

Hội văn hóa Pháp Việt tại thành phố Perpignan (Miền Nam
nước Pháp), Chủ tịch Hội là bà Thật Peel quê Bến Tre, là
một trong những hội ñoàn của người Việt tại Pháp có nhiều
hoạt ñộng tích cực hướng về quê hương. Hoạt ñộng chính
của Hội là giới thiệu nền văn hóa Việt Nam; giúp vốn sản
xuất, mua bán nhỏ cho hộ nghèo; mời gọi bác sĩ thiện
nguyện về phục vụ ở phòng khám bệnh - Hội bảo trợ bệnh
nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre.
Thông qua Hội văn hóa Pháp Việt, ông bà bác sĩ người Pháp tình nguyện về khám bệnh tại Bến Tre.
Qua 3 tuần lễ, từ ngày 23/02/2010, ông bác sĩ ña khoa Pierre Jien Lecler ñã khám gần 200 bệnh
nhân gia ñình nghèo, phần nhiều là bệnh tim mạch, ñã phát hiện kịp thời những bệnh nặng ñể Hội
lập hồ sơ kịp ñưa ñi phẫu thuật gấp. Ngoài ra, ñã giới thiệu về bệnh viện Pháp Việt tại Thành phố Hồ
Chí Minh (Quỹ từ thiện nâng bước tuổi thơ) phẫu thuật những ca khó, phức tạp của trẻ em.
Mỗi ngày khám vào buổi sáng, có từ 10-15 bệnh, bà con rất phấn khởi. Có những buổi bệnh nhân
ñông hơn, kéo dài buổi hơn 12h, ông bà vẫn vui vẻ, nhiệt tình làm việc. Ông bà chi trả mọi chi phí ăn
ở, ñi lại trong thời gian thiện nguyện.
Bà Brigitte Lecler chuyên gia về ngôn ngữ câm ñiếc ñã ñến Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật ñể tìm
hiểu, trao ñổi với trường về nuôi dạy các cháu. Bà rất vui mừng, ñánh giá cao về nề nếp, nuôi dạy
các cháu ở trường. Ông bà còn ñi thăm và xúc ñộng trước các gia ñình nghèo ñược Hội giúp vốn
sản xuất nhỏ ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách.
Lãnh ñạo tỉnh ñánh giá cao tinh thần làm việc thiện nguyện của ông bà Lecler, Chủ tịch UBND tỉnh
tặng bằng khen. Ông Lê Huỳnh - Chủ tịch Hội trao tặng kỷ niệm chương của Hội "Mãi mãi tri ân tấm
lòng nhân ái của bạn". Ông bà bác sĩ rất vui mừng nói những ngày làm việc ở Hội anh em thân mật
như ở nhà, khi về nước sẽ vận ñộng thêm nhiều thầy thuốc thiện nguyện ñến Bến Tre.
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