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Rapport d’activités 2013 

 
 

« Les buts à la jeunesse, le chemin à la sagesse. Que le 道 soit notre maison » (Helvietmedicus 2014) 

 

Si l'année 2011 a vu la naissance de l'Helvietmed et la consolidation de ses structures et l’année 2012 a été 
marquée par sa croissance, l'année 2013 confirme cette tendance réjouissante. 
 
Le nombre des membres, après avoir fait un saut de 17 à 24 en 2011, puis de 24 à 29 en 2012, s'est légèrement 
accru à 31 personnes. Nous avons été renforcés par l'adhésion du Prof. Pierre Jallon de Genève, du Dr. Jean-Luc 
Magnin, Chef du Laboratoire Central de l'Hôpital Fribourgeois ainsi que du Dr. Nguyen Minh Tuan (Informatique) 
Les compétences de l'Helvietmed ont ainsi été enrichies de nouvelles spécialités. Nous regrettons cependant le 
départ du Dr. Hong Minh Luyen de Genève. 
Celui des boursiers, au nombre de 10 en 2011, de 24 en 2012,  a fait un nouveau saut à 44 étudiants. Leurs 
répartitions géographiques tant par leurs lieux d'origines (Nord, Centre, Sud) que leurs lieux de formation  
(Hanoï, Saïgon, CanTho)  n'ont pas changé. 
Le soutien externe à ce projet de parrainage "BEE-responsible" reste important avec l'engagement de la Société 
Médicale de Beaulieu à Genève, à côté de Viollier, Robapharm et Novartis. Nous avons gagné l'encouragement 
de nouveaux sponsors privés en compensation du départ de donateurs ponctuels. 
 
En même temps, la participation significative des membres au parrainage des étudiants, 11 en 2011, 19 en 2012,  
a augmenté d'une unité à 20 en 2013. Certains membres, par ex. Dr. Bryan O'Callaghan, assument avec 
générosité, jusqu' à quatre bourses. Cette vitalité intrinsèque de l'association, garante d'une certaine autonomie 
financière et d'une interactivité croissante entre les membres de l'Helvietmed avec les futurs médecins du 
Viêtnam, est ainsi assurée. 
 
Hormis le projet "BEE-responsible" florissant sus-mentionné, nous avons mis sur pied deux projets de 
collaboration avec l'Ecole de Médecine et Pharmacie de l'Université Nationale du Viêtnam à Hanoï (VNU-SMP): 
1) E-learning sous la direction du Prof. Jean-Pierre Kraehenbuhl en association avec HSET (http://hset.org/cms/) 
2) Projet de formation en Laboratoire Clinique sous la responsabilité des Drs Florence Décosterd et Benoît Fellay, 
et Jean-Luc Magnin, tous  spécialistes FAMH et dirigeants du  Laboratoire Central de l'Hôpital Fribourgeois. 
Ces deux projets formellement finalisés seront à réaliser en fonction de la disponibilité et de l'accord final de la 
VNU-SMP. 
 
En outre, Dr. Bryan O'Callaghan, en sa qualité de Médecin-chef du service de Radiologie de l'Hôpital 
intercantonal de la Broye (HIB) a mis en oeuvre un programme de coaching personnel en radiologie clinique. Le 
premier bénéficiaire de ce programme pendant tout le mois de décembre 2013 a été Dr. Nguyen Nguyen-Vu, 
médecin viêtnamien provenant de Can Tho en formation en Suisse. Hormis son expertise médicale, Dr. Callaghan 
a également offert du soutien logistique et financier dans le cadre de cette expérience. Ce programme restera 
accessible aux médecins radiologues viêtnamiens. 
 
En ce qui concerne l'Université de Médecine et Pharmacie de Cantho (CTUMP), Helvietmed a soutenu des 
classes de formation à la recherche d'informations médicales organisées par sa bibliothèque à l’adresse de 
nombreux étudiants en 2014 (228 personnes).  Ce projet sera à pérenniser. 
 
Last but not least, les étudiants boursiers de l'Helvietmed, représentés par Nguyen Ngoc-Tu, qui terminera ses 
études en été 2014, ont piloté un projet humanitaire " MUA XUAN YEU THUONG" d'envergure en 1.2013 
apportant soins médicaux, médicaments, éducation en santé à plus de 300 personnes dans le village de Binh 
Phuoc, à quelques centaines de kilomètres de Saïgon. 
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Pour réaliser tout ce qui précède, un travail actif de tous les membres de l'Helvietmed a été nécessaire. Infra, 
résumons l'essentiel: 
 
1) Téléconférence entre l'Helvietmed (Dr. Quan-Vinh Nguyen) et l'équipe dirigeante de la VNU-SMP le 3.5.2013 
2) Accueil en Suisse et entretiens/activités avec  Professeur Dinh Doan-Long de la  VNU-SMP par Prof. Jean-
Pierre Kraehenbuhl, Prof. Huynh Do Uyen,  ainsi que par Dr. Benoît Fellay et colllègues du Laboratoire Central de 
l'Hôpital Fribourgeois. Elaboration et formalisation des concepts des projets. 
 
3) Mission annuelle de l'Helvietmed au Viêtnam en 7.2013 et 8.2013 par Prof. Huynh -Do Uyen, Dr. Huynh-Do 

Phi, Dr. Phung Hong-Diep et Dr. Nguyen Quan-Vinh: visite de  l'Université de Médecine et Pharmacie de Cantho 

(CTUMP), réalisation des workshops à Saigon et Can Tho, rencontre avec Prof.  Phan Thanh-Binh et l'équipe 

dirigeante de la VNU-SMP de Saïgon, rencontre avec les étudiants de Saïgon et de Cantho et remise des bourses. 

Rencontre avec l'équipe de la VNSDF représentée par Madame Dang MInh Phuong.  

4) Visite de la SMP-VNU et remise des bourses aux étudiants de Hanoï par Dr. Nguyen Ngoc Lan et Dr. Danzeisen 
Claude en 10.2013 
Autres activités: 
- Interviews et sélection de nouveaux boursiers au Viêtnam 

- Recherche et recrutement de nouveaux membres susceptibles de contribuer aux projets de Helvietmed 

- Contacts et interactions  de routine avec les représentants des firmes pharmaceutiques (Robapharm, 
Novartis) et des laboratoires (Violier), des collègues du corps médical et le public privé, des institutions 
médicales suisses (HSET, La Société Médicale de Beaulieu à Genève, l'Hôpital Fribourgeois), des institutions 
médicales viêtnamiennes (CTUMP; VNU; VNU-SMP),  avec notre partenaire sur place au Viêtnam (Vietnam 
Student Development Fund) 
- Recherche active de sponsors/donateurs 

- Activités administratives de routine:  consolidation de l'infrastructure, amélioration de la réactivité du bureau, 
amélioration technique et du contenu du site internet http://helvietmed.ch), réunions de travail, et réalisation de 
deux réunions plénières annuelles. 

 
Perspectives 2014: 
Le nombre des étudiants boursiers ayant atteint un seuil intéressant, il s'agit de promouvoir encore plus 
activement les interaction entre eux-mêmes et avec les membres de l'Helvietmed. Dès le 2ème semestre 2014, 
des activités de formations sous forme d'un journal club et d’ un teaching on-line sous forme de discussion de 
cas cliniques. 
Le projet de soutien pour la recherche médicale (MRSI= Medical Research Support and Interaction) dans les 
domaines de compétence de l'Helvietmed, décidé en 2012, avec le concours du "Medical Research Support 
Group" consitué des Professeurs Huynh-Do Uyen, Jean-Pierre Kraehenbuhl, du PD Dr. Vincent Vinh-Hung et du 
Dr. Quan-Vinh Nguyen reste toujours accessible aux collègues viêtnamiens.  
Le programme de coaching personnel en radiologie clinique sera à poursuivre sous la direction du Dr. Bryan 
O'Callaghan. 
Les projets E-learning et de formation en laboratoire clinique sont prêts. Encore faut-il évaluer et assurer leur 
viabilité. 

 

Défis: 

Les résultats obtenus en 2013 ont dépassé nos attentes. Avec le nombre important d'étudiants boursiers, 
davantage de charges administratives en termes de gestion s'accumulent. Il s'agit donc de rationaliser/optimiser 
les procédures administratives pour nous libérer du temps, le temps nécessaire à promouvoir des activités de 
formation et d'enseignement. Les projets conceptualisés et formaliés ont également besoin des ressources 
financières et humaines pour être durablement efficaces. Trouver ces ressources nécessaires de manière durable 
constitue donc un défi majeur. Nous sommes tous appelés à y contribuer. 
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Remerciements : 

Nous remercions les sponsors suivants qui par leurs contributions financières généreuses, et leurs conseils 

précieux nous ont manifesté leur amitié et leur confiance: 

1) Madame Danzeisen Françoise, Vaud 

2) Dr.  Descombes Eric, Centre de Dialyse, HFR-Hôpital Cantonal de Fribourg 

3) Monsieur Gonzalez-Diez A.  et  Madame D’Ans de Gonzalez V, Genève 

4) Dr. Grossmann Peter et Madame Grossmann Silvia, Wollerau 

5) M. Haensenberger Andreas, Architecte diplômé FH, Burgdorf 

6) M. Krauer Beat, Chambésy 

7) Dr. Patrick Mirimanoff, Collonge-Bellerive (GE) 

8) Dr. Nguyen Minh Son, Professeur de droit public des Universités de Lausanne et de Neuchâtel.  

9) Madame Nguyen Thi Mai, Fribourg 

10) The Health Sciences eTraining Foundation", HSeT 

11) Novartis AG, CH-4002 Basel 

12) Robapharm AG; Hegenheimermattweg, CH-4123 Allschwill 

13) Société Médicale de Beaulieu, Chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Genève 

14) Viollier AG, Spalenring 145/147 4055 Basel 

Nous tenons également à remercier nos amis, collègues et nos partenaires au Viêtnam et en Suisse qui nous 

ont accordé sans reserve  ouverture, hospitalité et considération, à mentionner spécialement: 

Dr. Nguyen Thi Anh Thu, Directrice du Département de coopération internationale, Université Nationale du 

Viêtnam à Hanoï (VNU)  

Prof.Truong Viet-Dzung, Prof. Nguyen Thanh-Hai, Prof. Dinh Doan-Long et l'équipe dirigeante de l'Ecole de 

Médecine et Pharmacie (SMP) à la VNU   

Prof. Pham Thi Tam et Prof. Pham Van Linh, Université de Médecine et Pharmacie de Can Tho (CTUMP) 

Equipe du Vietnam Students Development Fund (VNSDF) représentée par Mme DANG Minh-Phuong, Saïgon  

Prof. Jean-Pierre Kraehenbuhl et l'équipe de "The Health Sciences eTraining Foundation", HSeT 

Prof. Bernard Vermeulen, Directeur Médical, Hôpital Fribourgeois 
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Félicitations 

Dr. Vincent Vinh Hung  a été nommé Médecin-chef du Service de Radio-Oncologie du CHU Martinique, dès le 
1.4.2014 

 

Dr. Nguyen Nguyen Vu, notre membre provenant de CanTho qui a terminé sa formation en Radiologie 
Clinique au CHUV, Lausanne avec l'obtention du FMH Radiologie et du Diplôme Européen de Radiologie. 

Il a été nommé Chef de Clinique Adjoint au Service de Radiologie de l'Hôpital Chaux de Fonds 

 

Notre secrétaire Madame Nguyen Kim-Yen a obtenu son diplôme " Bachelor of Art in English studies" 

à l'Université de Fribourg, ainsi que son Certificat d'assistant en Ressources Humaines. 

 

 

Le 10.5.2014 prochain, nous allons porter un toast à notre troisème année d'existence. Je profite de cette 
occasion pour vous remercier personnellement et individuellement  de votre amitié et de votre générosité.  

 

Le chemin de la sagesse est harmonieux et jonché de fleurs de joie. Quoi de plus naturel que de vouloir s'y 
attarder. 

 

          

          干杯 
 

         Pour Helvietmed 

        Dr. Quan-Vinh Nguyen, président 
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Bilan financier de l'activité 2013 
 
 
En 2013, un nombre important d'activités de l'Helvietmed a été réalisé par plusieurs membres de l'Helvietmed 
avec le soutien de l'ensemble du comité directeur. Comme relevé par la présidence dans son rapport 
d'activités, on constate une bonne croissance tant en terme de nombre des étudiants boursiers, des membres, 
de ressources financières contribuées tant par les donateurs que par les membres de l'Helvietmed. De 
nouveaux projets ont été conceptualisés et finalisés et seront à réaliser en 2014. 
 
Tout comme les années précédentes, en conformité avec l'esprit de l'Helvietmed, ces résultats ont pu être 
obtenus pratiquement sans coûts de fonctionnement. Ceux-ci sont tous assumés par les membres de 
l'Helvietmed, sauf l'hébergement du site internet. Nous renonçons comme de coutume au listing de ces 
"prestations", considérant que celles-ci sont inhérentes aux buts idéalistes de l'Helvietmed.  
 
Nous sommes heureux que les contributions de nos donateurs soient arrivées à destination saines et sauves, 
respectées et honorées. 
 
Revenus et dépenses 2013 : 
 
Dépenses en 2013 : 98% humanitaire, 2% fonctionnement 
Revenus en 2013 : 10% cotisations, 22% bourses, 69% dons 
 
       2011      2012             2013 
 
Revenus   5'902.50 12'448.45            15'425.44 
 
Dépenses   3'189.00 8'773.50             12'762.70 
 
Soldes    2'713.50 3'674.95      2'662.74 
 
 

 
En date du 31.12.2013 la fortune de l'association était de CHF 9051. 19  
 
 
Les Cullayes, 09.05.2014     Dr. Danzeisen Claude, trésorier (signé) 
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Rapport de révision des comptes 2013 
 
 
 
En date du 10 mai 2014, les vérificateurs   ont examiné   les comptes   de l'association HELVIETMED.   Les   

comptes   étant   conformes   aux   exercices   financiers   de   l'association   pour   l'année comptable de janvier à 

décembre 2013, nous recommandons à l'assemblée générale de les approuver et de donner décharge au 

comité. 

 
Satigny, 10.05.2014 
 
 
 
 
 Dr. NGUYEN Van Thien,            Dr. Tran Sao Nam 
 (signé)          (signé) 
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Liste des membres de l'Helvietmed (2013) 

 

Dr. Dang Cécile,  FMH Psychiatrie (Genève) 

Dr. Danzeisen Claude, Santé Publique (Lausanne), Trésorier 

Dr. Décosterd Florence, FAMH, Cheffe-adjointe, Hôpital Cantonal (Fribourg) 

Dr. phil. Fellay Benoît, Fribourg, FAMH, Chef-adjoint, Hôpital Cantonal (Fribourg) 

Prof.  Dr. med. Dr. phil. Giacobini Ezio, Psycho-pharmacologie (Genève) 

Dr. Hong Minh Luyen, FMH Médecine interne (Genève) (**) 

Dr. Huynh-Do Phi, MPH, FMH Médecine interne (Genève) 

Prof. Dr. Huynh-Do Uyen, FMH Néphrologie, Médecin-adjointe, Inselspital Berne, Vice-présidente 

Prof.  Jallon Pierre, Neurologie, Genève et Can Tho (*) 

Prof. Kraehenbuhl Jean-Pierre, Immunologie (Lausanne), Webmaster 

Dr. Lê-Broccard France, FMH Médecine générale (Genève) 

Dr. phil. Lê Van Khoa, Director of HoChiMinh City Waste Recycling Fund (REFU) (Saïgon, Vietnam) 

Dr. Linh Chinh, FMH Gynécologie, St. Imier (BE) 

Dr. Magnin Jean-Luc, FAMH, Chef du Laboratoire, Hôpital Fribourgeois (*) 

Dr. Nguyen Duy, FMH Neuro-Radiologie (Genève) 

Dr. Nguyen Howles Mai, FMH Endocrinologie et Diabétologie (Genève) 

Madame Nguyen Kim-Yen, Bachelor of Art in English Studies (Fribourg), Secrétaire  

Dr. Nguyen Long Quoc, Service d'Hématologie (CHUV) 

Dr. phil. Nguyen Minh Tuan, informaticien, Fribourg  (*) 

Dr. Nguyen Ngoc-Lan, MPH,  FMH Gynécologie (Lausanne) 

Dr. Nguyen Nguyen Vu, FMH Radiologie (Chaux-de-Fonds) 

Dr. Nguyen Quan- Vinh, FMH Néphrologie (Fribourg), Président 

Dr. Nguyen Tang Thai, FMH Gastroentérologie, Médecin associé (HUG, Genève), Vice-président 

Dr. Nguyen Van-Thien, FMH Médecine nucléaire (Fribourg) 

Dr. O'Callaghan Bryan, FMH Radiologie, Médecin-Chef, Hôpital intercantonal de la Broye (VD) 

Dr. Pham Hoang-Chinh, FMH Dermatologie ( Nyon, VD) 

M. Phan Vuong Huy-Tu, BSc; M.A (Saïgon, Vietnam) 
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Dr. Phung Hong-Diep, FMH Médecine Interne (Fribourg) 

Dr. Tran Sao Nam, FMH Urologie, Médecin associé (HUG, Genève) 

Dr. Truong Cao Binh, FMH Médecine générale (NE) 

PD Dr. Vincent Vinh Hung , FMH Radio-oncologie, Médecin-adjoint (HUG, Genève) 

Prof. Dr. phil. Vu Viet-Nu, Directrice, Unité de Développement et Recherche en Education Médicale, Université 

de Genève 

 

 (*): nouveaux membres 2013 

(**): ancien membre 
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Liste des boursiers Helvietmed 2013-2014 

Université de Médecine et Pharmacie de Saïgon (UMP-Saigon) 

1) M. Nguyễn Ngọc Tú, 1990, 6ème année, (trumnhieukhe20@yahoo.com) 

2) M. Nguyễn Duy Hải, 1989, 6ème année, (nguyenduyhai_yds_301@yahoo.com) 

3) M. Hoàng Văn Triều, 1990, 6ème année, (hoangtrieu90@gmail.com) 

4) Madame Phạm Nguyễn Hoa Hạ, 1990, 6ème année, (hoaha_sm@yahoo.com) 

5) M. Hoàng Phạm Nhật Quang, 1991, 5ème année, (dr.nhatquang@gmail.com) 

6) M. Nguyễn Thành Công, 1991, 5ème année, (Lucong1011@gmail.com) 

7) Madame Vo Thi Hue, 1993,  3ème année (vothihue.412@gmail.com) 

8) M.  Trương Quang Hiêu, 1993, 3ème année (QuangHieu.lk08@gmail.com) 

9) M. Nguyen Huu Tuong, 1993, 3ème année (thiensu_tokyo_boy@yahoo.com) 

10) M. Le Van Hang, 1993, 3ème année (Hanglevan267@yahoo.com) 

11) Madame Tran Thi My Nuong, 1993, 3ème année (mynuongbb@yahoo.com.vn) 

12) M. Nguyen Huu An, 1993, 3ème année (huuanqn2010@yahoo.com) 

13) Madame Huynh Thi Ngoc Van (greenfield191@gmail.com) 

14) Madame Vo Thi Hong Tien ( hongtienyds@gmail.com) 

15) Madame Nguyen Pham Bao Ngoc, 1994, 1ère année ( baongoc194ever@gmail.com) 

16) M. Nguyen Chi Hieu, 1992, 4ème année (nguyenchihieu_102@yahoo.com) 

17) M. Nguyen Phi Tung, 1993, 3ème année (tungydakhoa@gmail.com) 

18) M. Le Trong Tan, 1992, 4ème année 

 

Université de Médecine PHAM NGOC THACH de Saïgon 

19) M. Duong Vinh Phat 1990, 6ème année (dr_701@yahoo.com) 

20) M. Do Anh Tuan, 1991, 5ème année, ( doanhtuan2210@gmail.com) 

21) Madame Lai Khanh Van, 1992, 4ème année (hamoke_252@yahoo.com) 

 

Université Nationale du Viêtnam- Ecole de Médecine et Pharmacie à Saïgon 

22) M. Nguyen Minh Dung, 1993, 3ème année,  (minhdung060993@gmail.com) 

23) M. Lê Khac Tien, 1993, 3ème année (bu.tsunami@gmail.com) 

 

 

 

 

mailto:nguyenduyhai_yds_301@yahoo.com
mailto:hoaha_sm@yahoo.com
mailto:mynuongbb@yahoo.com.vn
mailto:huuanqn2010@yahoo.com
mailto:hongtienyds@gmail.com
mailto:baongoc194ever@gmail.com
mailto:nguyenchihieu_102@yahoo.com
mailto:doanhtuan2210@gmail.com
mailto:hamoke_252@yahoo.com
mailto:minhdung060993@gmail.com
mailto:bu.tsunami@gmail.com
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Université de Médecine et Pharmacie de Can Tho (UMP-CT) 

24) M.Trịnh Thành Tính, 1989, 6ème, (drtinh1111@gmail.com) 

25) M. Nguyễn Thanh Bình, 1990, 6ème (ngthbinh4790@gmail.com) 

26) M. Võ Quang Huy, 1990, 6ème année (voquanghuy04812@gmail.com) 

27) Madame Huỳnh Thị Thảo Minh, 1990, 5ème année (httminh14@gmail.com) 

28) Mme Phan Thanh Hồng, 1991, 5ème année (drhong13mail.com) 

29) M. Danh Chung, 1989, 4ème, (danhchung.lanhquyet@gmail.com) 

30) M. Duong Van Ninh, 1992, 3ème année, (duongvanninh0076@gmail.com) 

31) M. Nguyen Thai Thong, 1993, 2ème année, (thongnguynthong@yahoo.com.vn) 

32) M. Tran Bui Minh Thanh, 1991,  4ème année, (tranbuiminhthanh_tt@yahoo.com.vn) 

33) M. Vo Minh Loc, 1994, 1ère année, (Bsvominhloc@gmail.com) 

34) Madame Nguyen Thi Xuan-Quyen, 1993, 2ème année (quyen.u.i@gmail.com) 

 

Université Nationale du Viêtnam- Ecole de Médecine et Pharmacie à Hanoï 

35) Madame Lê Thị Hòe, 1994, 2ème année (Heart_love24294@yahoo.com) 

36) Madame Mai Thị Huệ, 1994,  2ème année  (noxuh@yahoo.com) 
 
37) Madame Nguyễn Huyền Trang, 1994, 2ème année    (Huyentrang.hus174@yahoo.com.vn) 

38) Madame Nguyễn Thị Kim Dung, 1994, 2ème année  (Girl_strawberry_love@yahoo.com.vn) 

39) M. Dam Van Quy, 1994, 1ère année ( damvanquy1412@gmail.com) 

40) M. Nguyen Phuc-Son, 1995, 1ère année (aoma1618@gmail.com) 

41) Madame Nguyen Thi Men, 1995, 1ère année (thumen43@gmail.com) 

42) M. Nguyen Viet Dung, 1990, 1ère année (dungnv.smp@gmail.com) 

43) Madame Pham Thi Oanh, 1995, 1ère année (violetqueen1810@gmail.com) 

44) Madame Tran Thi Thanh, 1995, 1ère année ( Tranthanh301095@gmail.com) 

 

Etudiants boursiers qui ont terminé leurs études: 

Diplôme 2012 

M. Danh Chường, 1987, UMP Can Tho (danhchuong12@gmail.com) 

 
 
Observation:  
En gras: nouveaux boursiers 2013-2014 
 

mailto:danhchung.lanhquyet@gmail.com
mailto:quyen.u.i@gmail.com
mailto:Girl_strawberry_love@yahoo.com.vn
mailto:damvanquy1412@gmail.com
mailto:aoma1618@gmail.com
mailto:thumen43@gmail.com
mailto:dungnv.smp@gmail.com
mailto:violetqueen1810@gmail.com
mailto:Tranthanh301095@gmail.com
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Lettre en Viêtnamien de l'étudiant LE VAN HANG, Saigon. 
 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2014. 

Kính gởi chú Nguyễn Quan Vinh, cô Huỳnh Đỗ Phi và các cô chú trong tổ chức VNSDF -HELVIETMED 

Em là Lê Văn Hàng – Sinh viên Y 2011 trường Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh. 

Thưa các cô chú, em là một trong số những sinh viên đã may mắn nhận học bổng VNSDF-HELVIETMED 

trong 2 năm liên tiếp. Có thể nói đó là một trong những may mắn lớn nhất mà em từng có trong đời. Sau 

khi tham gia vào đại gia đình VNSDF-HELVIETMED, em đã được gặp gỡ, giúp đỡ rất nhiều từ các cô chú 

cũng như các bạn trong tổ chức. Đây có thể nói như là một mái ấm, là nơi để mọi người cùng nhau chia sẻ 

tất cả mọi điều như những người thân trong gia đình mà đặc biệt hơn đó là sự quan tâm của cô Phi, chú 

Vinh, chị Phương, anh Đạt và cũng như các anh chị khác trong tổ chức. 

Bản thân em có lẽ chưa từng thực sự phải quá vất vả để tự mưu sinh hay phải thiếu ăn, thiếu mặc như một 

số bạn trong nhóm. Đó không phải là vì em được sinh ra trong một gia đình giàu có hay khá giả gì mà thực 

sự là vì ông trời đã ưu ái cho em được làm con của ba mẹ em. Họ tuy không phải là những con người được 

học hành đầy đủ, cũng không phải là con cái trong nhưng gia đình địa chủ nhưng bố mẹ luôn luôn biết được 

rằng, chỉ có việc học mới thoát khỏi cái nghèo. Từ chính cuộc sống quá đỗi vất vả của mình, bố mẹ đã hy 

sinh tất cả để chúng em được cắp sách đến trường đầy đủ, được học cái chữ bằng bạn bằng bè.  

Trong em vẫn luôn nhớ hình dáng mẹ hằng ngày gánh hàng trăm kg cá mà đi chuyến thật nhanh đưa đên 

những cái hồ mắm khổng lồ. Nhưng đó chưa phải là chuyện gì quá đỗi khó khăm với bố mẹ, họ phải đánh 

cược tính mạng của mình để chui xuống những “hồ xác mắm” sâu hơn 10m (chứa đầy xác cá đã phân hủy, 

tràn ngập khí độc hại mà dụng cụ hỗ trợ chỉ là những cái quạt gió) chỉ để nhận hơn 10 000 đồng tiền dọn 

dẹp. Đó thực sự là nơi mà cái chết sẽ đến với những ai bất cẩn hay thiếu kinh nghiệm. Và bằng chứng là đã 

từng có 2 vụ việc đáng tiếc xảy ra, cướp đi sinh mạng của 2 người cùng làm với bố mẹ. Đó quả thực là nổi 

ảm ảnh lớn. Dù tụi em có khuyên bảo thế nào thi bố mẹ cũng chỉ nói “mấy đứa chỉ cần lo học là được.” Em 

biết: cha mẹ đã đánh đổi tất cả chỉ vì tương lại của chúng em, tình cảm ấy chính là nguồn động lực lớn nhất 

để em có thể cố gắng vượt qua tất cả. 

Hiện tại, sức khỏe của mẹ đã yếu nhiều dù chỉ mới ngoài 45 tuổi. Bác sĩ bào: vì ngày xưa đã gánh quá nặng 

nên bây giờ xương khớp đã bị thoái hóa, đặc biệt là 2 bả vai, luôn đau nhức mỗi khi trở trời. Thương mẹ, 

em quyết tâm theo học Y, chỉ để có thể chắm sóc sức khỏe cho những người mà em yêu thương nhất. 

Không để công sức vất vả của mẹ hoài phí, em luôn nổ lực vươn lên trong học tập. 12 năm liền học sinh giỏi 

cùng với 2 giải Nhì HSG Quốc gia môn Hóa là những món quà mà em muốn gởi đến mẹ. Vào đại học Y, đó 
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có thể nói là niềm vui và tự hào lớn nhất của em và cả gia đình. Tuy nhiên, khó khăn tài chính khi mà phải 

nuôi cùng lức 3 người con (trong đó 2 đứa đang là sinh viên đại học) thì quả là không nhỏ đối với cha mẹ, 

những người mà ngoài đi làm thuê, chỉ còn bám vào những sào ruộng của nhà nước cấp. Khi đó, để giúp đỡ 

gia đình, ngoài giờ học, em còn tranh thủ đi dạy thêm cho các em nhỏ. Dù có đôi chút vất vả nhưng em vẫn 

thấy rất vui vì mình có thẻ vừa giúp gia đinh vừa hoàn thành mơ ước của mình. 

Và may mắn đã đến với em khí được anh Duy Quân – sinh viên khoa trên giới thiệu và giúp đỡ em làm hồ 

sơ xin học bổng VNSDF – HELVIETMED. Có thể nói, con đường đến với ước mơ trở thành bác sĩ của em đã 

dường như ngắn hơn và dễ dàng hơn rất nhiều từ khi em tham gia vào ngôi nhà chung VNSDF- 

HELVIETMED. Tại đây, em không chỉ được giúp đỡ tài chính hỗ trợ cho kinh phí học tập mà em còn được cô 

Phi, chú Vinh chia sẽ rất nhiều kinh nghiệm cũng như tài liệu hữu ích cho việc học tập. Những khí gặp vấn 

đề khó khăn hay vấp ngã trong việc học, em luôn được cô chú cảm thông và chia sẻ. Bên cạnh đó, hình ảnh 

cô chú, những người bác sĩ hết sức thành công trong sự nghiệp lại luôn quan tâm đến thế hệ sinh viên 

chúng em đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho em phấn đấu noi theo. 

Em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng CẢM ƠN đến cô chú Vinh, cô Phi nói riêng và tất cả các cô chú 

trong tổ chức VNSDF-HELVIETMED nói chung vì đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng em vươn lên 

trong cuộc sống. Dù chưa từng gặp mặt nhưng em cũng muốn dành lời cảm ơn này đến người đã bảo trợ 

cho em: “Cháu xin cảm ơn, cảm ơn cô/ chú rất nhiều ạ !” 

 

Để không phụ lòng tình cảm mà các cô chú dành cho, ngoài việc cố gắng trong học tập, hoàn thành thật tốt 

chương trình học, em còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như: Khám chữa bệnh miễn phí cho 

người nghèo, Tổ chức Đêm hội trung thu cho các em nhỏ, Chăm sóc các em nhỏ khuyết tật bị bỏ rơi, chắm 

sóc người già neo đơn, Tổ chức ngày lễ thiếu nhi 1/6 cho các em học sinh tiểu học vùng khó khăn, Tham gia 

tiếp sức mừa thi cho các bạn sinh viên ngoại thành. 

Dù quãng đường phía trước còn dài nhưng em tin rằng, với sự giúp đỡ từ các cô chú, em có thể hoàn thành 

tốt con đường ấy và trở thành một bác sĩ hoàn thiện cả chuyên môn và đạo đức như những gì chú Vinh 

từng chia sẻ. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú đã cố rất nhiều. Em xin chúc các cô chú luôn luôn 

mạnh khỏe và hạnh phúc. 

Em xin kính chào mọi người. 
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Lettre en Viêtnamien de l'étudiant Vo Quang-Huy, Cantho 
 

HELVIETMED – VNSDF!! 

XIN CẢM ƠN BẰNG TẤT CẢ CHÂN THÀNH!! 

 Em tên Võ Quang Huy, hiện là sinh viên năm cuối trường đại học Y Dược Cần Thơ. Đã gần 2 năm kể 

từ khi cô Phi và các nhà bảo trợ dang rộng vòng tay đón em vào đại gia đình HELVIETMED – VNSDF, hôm 

nay em mới có cơ hội thật sự để nói lên cảm nghĩ cũng như lòng biết ơn đến cô Phi và các nhà bảo trợ đã 

giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. 

Lần đầu tiên biết được có học bổng HELVIETMED – VNSDF thông qua trường, biết được em rằng 

em sẽ được nhận nguồn học bổng này, em đã run lên vì sung sướng. Thật hạnh phúc và vinh dự làm sao, vì 

số tiền học bổng là rất lớn đối vối gia đình em vào thời điểm hiện tại, bằng cả tháng lương cha mẹ em cộng 

lại, và em sẽ được nhận học bổng định kỳ mỗi năm. Cả bầu trời đang mở ra trước mắt em. Rồi đây, em sẽ 

mua được những quyển sách y khoa mà em hằng ao ước, em sẽ có tiền để học anh văn, nâng cao trình độ 

anh văn của mình, em sẽ trang trải chi phí sinh hoạt, gánh nặng của cha mẹ sẽ được giảm bớt. Những suy 

nghĩ đó cứ dồn dập trong đầu em cho đến khi em gặp được cô Phi, em mới biết là không chỉ dừng lại ở đó, 

HELVIETMED – VNSDF đã đem em đến một môi trường mà ở đó rất nhiều bạn hoàn cảnh như em nhưng rất 

cố gắng trong học tập và thông qua nhưng buổi giao lưu nói chuyện, em học được những kỹ năng, nhưng 

kinh nghiệm từ những bậc đàn anh đi trước, ở đây có những con người giàu lòng nhiệt huyết luôn sẳn sàng 

giúp đỡ mọi người, có cô Phi luôn quan tâm đến việc học của sinh viên nhất là tiếng Anh, ở đây có những 

cách học hay, những tấm gương đầy nghị lực, điều đó dặn em rằng em phải cố gắng trao dồi kỹ năng anh 

văn, học thật tốt để không phụ lòng cô Phi và các nhà bảo trợ đã tin tưởng chúng em. 

Kính thưa cô Phi và các nhà bảo trợ kính mến!! Quê hương em là vùng đất nghèo nàn Sóc Trăng, 

người dân nơi đây sống bằng nghề trồng lúa quanh năm. Tuy nhiên, đất đai ở đây nhiễm mặn, lúa trồng 

không tốt như những vùng khác nên thất bát liên miên, đời sống cơ cực, cái ăn không có thì đừng nói chi 

đến việc học hành. Tuy nhiên, cha mẹ em vẫn chịu mọi cực khổ, khó khăn vất vả để chăm lo cho em ăn học 

để sau này không chịu cảnh cơ cực như cha mẹ hiện giờ. Em học ngày càng cao thì cũng là lúc gánh nặng 

trên vai cha mẹ ngày càng nặng dần. Có những lúc, em có ý định rằng mình sẽ nghĩ học để đi làm cho cha 

mẹ bớt phần cực khổ. Tuy nhiên, cha em đã gạt phăng đi rằng: “Cha mong con sau này lớn lên làm người có 

ích cho xã hội, có cuộc sống tốt hơn cha mẹ bây giờ, nếu bây giờ con nghỉ học thì cuộc sống sao này có khác 

chi cha mẹ bây giờ, dù cực khổ thế nào thì cha mẹ cũng chịu được, chỉ mong con học giỏi, thành tài là cha 

mẹ vui rồi”. Và những lời nói đó luôn là kim chỉ nam cho bản thân em, em luôn nhớ lời động viên đó để dặn 

mình cần cố gắng hơn nữa cho cha mẹ được vui lòng. 

Tuy nhiên, kinh tế ngày càng khó khăn nên cuộc sống ngày càng cơ cực hơn. Năm em học lớp 12, 

cha mẹ em đã phải khăn gói lìa xa làng quê lên thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân với hy vọng rằng em 

có thể tiếp tục học hành được đến nơi đến chốn. Không phụ lòng cha mẹ, em đã đỗ ngành bác sĩ đa khoa 

của đại học Y Dược Cần Thơ. Gia đình em ngập tràn trong niềm vui vì sau bao năm học tập, bước đầu em đã 

thành công, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ bao năm qua. Nhưng, trong niềm vui đó vẫn phảng phất 

đâu đó nỗi âu lo, toan tính vì thời gian sau này sẽ càng khó khăn hơn khi em lên Cần Thơ học, rồi tiền học 

phí, ăn ở, sinh hoạt, …, mọi thứ sẽ phải tốn nhiều hơn. Và rồi tóc cha đã bạc nhiều hơn, nếp nhăn trên trán 

mẹ đã nhiều hơn vì những âu lo cho ngày mai đó.  
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Thời gian đầu len Cần Thơ cuộc sống của em vô cùng khó khăn, mọi thứ đều xa lạ, giá sinh hoạt đắt 

đỏ, cha mẹ không dám ăn, bệnh không dám uống thuốc để dành tiền cho em trang trải kinh phí học tập. Vì 

quá khó khăn, em đã xin vào ở trong chùa Phật học (Cần Thơ) để giảm phần nào chi phí sinh hoạt. Nhưng 

đến khi em học năm thứ 4, thời gian học nhiều hơn, đi trực bệnh viện về khuya hơn, nên em đã xin ra ở trọ 

để thuận lợi cho việc học hơn. Đúng là thuận lợi hơn trong việc học, nhưng đồng nghĩa với đó là cuộc sống 

sẽ khó khăn hơn rất nhiều, và khó khăn ngày càng chồng chất, gia đình em ngày càng túng thiếu. Trong vô 

vàn khó khăn đó, HELVIETMED – VNSDF đã xuất hiện, thông qua cô Phi, cuộc đời em gần như đã sang một 

trang mới tưới sáng hơn. 

Kính thưa cô Phi và các nhà bảo trợ! Có nói hết lời cũng không sao diễn tả hết được sự biết ơn của 

em dành cho HELVIETMED – VNSDF. Nhờ có HELVIETMED – VNSDF, cuộc sống của em đã bớt túng thiếu 

hơn, và em có động lực để cố gắng trong học tập hơn nữa vì lúc này em biết không chỉ có cha mẹ em mà 

còn có các nhà bảo trợ dõi theo từng bước chân em và luôn mong em thành tài. 

Cuối lời, em mong sao học bổng HELVIETMED – VNSDF sẽ luôn là nguồn động viên lớn lao với nhiều 

bạn sinh viên hơn nữa để các bạn ấy sẽ vững bước trên con đường học tập của mình. Mong rằng thành 

công, sức khỏe và hạnh phúc sẽ luôn đến với các thành viên trong đại gia đình HELVIETMED – VNSDF. Chúc 

các nhà bảo trợ dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc của mình. 

Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2014 

 Người viết       

 Võ Quang Huy                        
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Lettre en Anglais de l'étudiante Huynh Thi THao Minh, Cantho 

Dear Dr Vân Trang Le Broccard, 

I am writing to express my sincere gratitude to you for this honor becoming one member in 

the large Helvietmed- VNSDF family and I deeply appreciate your support for my study. 

I’m Thao Minh who has received your support via VNSDF. I am a fifth year student of Can 

Tho University of Medicine and Pharmacy and my major is General practice. My result in 

studying is pretty good (B+). I try to study to become a good internist.  Besides studying, in 

my free time, I participate in many community activities to help unlucky people in society. I 

am the leader of the Blood donation club in my university. I have received this scholarship 

for 3 years. Your support has been of great help to me in paying my educational expenses 

as well as a good chance for me to have more time to concentrate on studying. 

I’m glad that I have met you on Facebook. I would like to become your friend. 

Thank you again for your generosity and support.  I promise you I will study hard to 

become a good doctor to treat many patients and help many people in the way you do for 

me. 

 Sincerely, 

Huynh Thi Thao Minh , Can Tho, 04-05-2014 

 

Name: Huỳnh Thị Thảo Minh 

Class: YBK35, Cantho University of Medicine and Pharmacy. 

Blood Donation Club. 

Phone: 0973866545. 
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Lettre an Anglais de l'étudiante Nguyen Huyen Trang, Hanoi 

Dear HELVIETMED 

I am one of the students in school of Medicine and Pharmacy received the Helvietmed 

scholarships that make me feel very happy and lucky. To me, becoming a member of Helvietmed 

organization is an honor. In the past year, it was very helpful for me to make payments for study 

books, tuition, living cost…, moreover, it also was the motivation, encouragement to me and I 

always thought that I have to striven keeping position in study to deserve what I was received by 

the organization.  

        The next year, I hope I still will be in list of the students received the HELVIETMED scholarship. 

And I wish the organization could always help the students coming over difficulties, obstacles on 

the future way. Also I would like to express our sincerely and the deepest thanks to all member of 

the organization. 

In this summer, I desire the students to be participated English classes of the organization to learn 

more and improve English skills that will be a good background helping us much in the 

international environment. I hope that the students could engage activities or small topics of the 

organization that help the students understand, apply better in the practice. 

In addition, I desire the students to have chances for exchanging and improving study 

experiences, methods with members in the organization to prepare for difficult and deepness 

subjects in the next semester. The orientation, advisory of members in the organization always is 

what the first year students desire to be received. From that, the students could learn and 

improve more the spirit of team working and their responsibilities to society, community. 

The linkage between community and doctors of HELVIETMED organization was created a 

bridge of the doctors and the medical students. I wish the organization would develop more and 

help more the students in the future and all members could be in healthy, successful in the living, 

medical aspect.  

Your Sincerely! 
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Lettre an Anglais de l'étudiante Le Thi Hoe, Hanoi 

Dear all members of HElVIETMED organization and teachers in school of Medicine and 

Pharmacy. 

I am LE THI HOE – one of 5 students received the Helvietmed scholarships. My first 

studying year has just been gone, there are a lot of things what I need to remember. Actually, I 

have not tried my best for the pass year that make me feel not to deserve to your expectations. I 

thought and promised in my mind that I will improve my study result through the coming 

examinations. In addition, I and other students also hope that we could be participated English 

classes and meetings with members of the organization. 

The last thing, I would like to send the deepest gratitude, wishes for healthy and 

successfulness to all members of HElVIETMED organization. 

Your sincerely! 
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Lettre an Anglais de l'étudiante  Mai Thi Hue, Hanoi 

Dear Helvietmed Association and School of Medicine and Pharmacy’s professors 

Firstly, I would like to thank Helvietmed Association and SMP’s professors for your support 

in my study. I will try my best to maintain my scholarship during six years at school. I really want 

and willing to participate in all the humanity and education programs sponsored by Helvietmed . 

Secondly, Attending English course granted by Helvietmed will be very effective for me as 

well as other freshmen. I would wish to be able to attend English course supported by Helvietmed 

in order to improve my ability to communicate with the sponsor as well as approach international 

medical materials in English. 

Finally, I hope there would be more chances for me and others students to meet and 

exchange information, experiences to upgrade our skills. 

Again, I would like to thank Helvietmed for providing scholarship for medical students and 

also for being open to our ideas. I would try harder to improve my professional as well as other 

skills and use them to benefit the society. 

I wish Helvietmed and SMP could develop day by day. 

Sincerely, 

Mai Thi Hue 
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Lettre an Anglais de l'étudiante  Nguyen Thi Kim Dung, Hanoi 

 

Dear Helvietmed Association: 

 

Firstly, I would like to express my sincere gratitude to Helvietmed for your support 

in my professional study last years. I have used scholarship to buy medical materials and 

English books. I have also received yours books and a lot of yours effective advices. 

Summer is coming so I hope that Helvietmed would soon commence the English course. 

Since medical English is so difficult for us to study ourselves, I would also suggest that the 

material for the English course to cover English for medical use besides general English. 

Moreover, I think that it would be beneficial for me to have opportunity to communicate 

and learn from other awarded students of all medical schools within program. 

Extracurricular and volunteer activities are also a good way for us to understanding 

thoroughly about medical issue, exchange experiences, improve our skills as well as giving 

back to the community  

 Thank you again for your generosity and support. I promise you I will work very hard 

to uphold scholarship and obtain better learning result. 

Respectfully, 

Nguyen Kim Dung 

 

 

 

 

 

 

 


