
CGOVA TẶNG MÁY LỌC NƯỚC BỆNH VIỆN HÀ TỈNH 
 Dạ! Con thưa Bà, Thưa Cô và Thưa Chị , hôm nay ngày chiều thứ 7 , con đến Bệnh 
viện Tâm thần Hà Tĩnh để xem tình hình máy lọc nước của bệnh nhân 2 khu điều trị 
Nam và Nữ sử dụng thế nào, quả thật vô cùng y nghĩa và giá trị tinh thần vô cùng 
lớn đồng thời tiết kiệm được chi phí cho bệnh nhân không hề nhỏ , một phep tính 
đơn giản:  
Mỗi ngày mỗi bn tiết kiệm được 10 ngàn/ nguoi x 100bn x 30 ngày/ tháng = 30 
triệu .  
Như vậy mỗi tháng tiết kiệm tối thiểu cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 30 
triệu và đỡ phải đi ra ngoài xa và bệnh nhân đi lạc đường vất vả cho cán bộ quản 
lý.  
 
Trông bệnh nhân vui vẻ chờ để lấy những cốc nước mát lạnh về mùa hè và ấm áp 
về mùa đông, một tình cảm luôn lưu lại trong tâm của cán bộ và người bệnh nơi 
đây với Bà , Cô , Chị và các thành viên hội TTTT VA Trong tâm trí Con vô cùng biết 
ơn và biết ơn cầu mong Bà , Cô, Chị và mọi người sức khỏe , an lạc nhiều nhé.  
 
Con xin gửi ảnh trao quà cho 2 cháu và Video quay bệnh nhân chờ nhau lấy nước 
uống ơ khu điều trị bệnh Nam và Nữ của Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh . <p> 
Con. Phan Thị Hiếu  
 
2 máy LOC NƯƠC nầy đã giúp 100 bệnh nhân tiết kiệm được 30 Triêu VND TIỀN 
MUA NƯƠC mỗi tháng.  
Hội Từ thiện tình thương VA hỗ trợ máy lọc nước RO nóng lạnh cho khu điều trị 
bệnh nhân Nữ tại bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh . Giá trị ý nghĩa quá lớn với người 
bệnh và người nhà đi chăm bệnh nhân . 

 


