
 

 

 

 

 

 

Thân nhân bé Lê Kiều Anh 

27/12/2017 

 

Kính gửi Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, 

Tôi là mẹ của bé Lê Kiều Anh vừa nằm viện trong khoa Nhiễm tuần qua. Tôi có đôi lời 

muốn nói. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Bác sĩ, Điều dưỡng khoa Nhiễm. Đặc biệt cảm ơn 

Bác sĩ Lợi đã hết lòng quan tâm, giải thích cho người nhà hiểu từng chút một, thân thiện bới bệnh 

nhi như người nhà của mình. Tôi cùng gia đình xin chân thành thật xin lỗi Bác sĩ Thanh do quá lo 

lắng cho con mà đã làm cho bác sĩ phải bực mình, mong Bác sĩ thông cảm cho tấm lòng của những 

người làm mẹ. Cảm ơn Bác rất nhiều đã luôn sát cánh bên cạnh con tôi trong giờ phút nguy hiểm 

nhất. 

Tất cả các nam nữ điều dưỡng ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình, tận tâm với nghề, nhắc nhở 

người thân chăm sóc tốt cho con em mình dù luôn bận rộn với công việc. 

Nói chung tôi đã từng đi rất nhiều bệnh viện nhưng chưa thấy nơi nào được như nơi này. 

Tôi xin BGĐ Bệnh viện nếu được thì nên khen thưởng cho tập thể khoa Nhiễm. Tôi thấy rất xứng 

đáng. 

Các bác sĩ còn lại tôi không biết tên nhưng ai cũng vui vẻ, nhiệt tình, quan tâm đến con tôi. 

Xin hết. 

 

 

 

 

Quý thân nhân bệnh nhi thân mến, 

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố xin chân thành cảm ơn Quý thân nhân đã dành lời khen 

ngợi cho nhân viên của chúng tôi. Nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố luôn cố gắng chăm 

sóc và chữa trị cho bệnh nhi bằng tất cả tấm lòng và khả năng của mình, với mong muốn các bé 

có thể khỏi bệnh và phục hồi trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi rất vui mừng vì sự ghi nhận 

của Quý thân nhân đối với sự nỗ lực của mình. Tập thể chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để mang đến 

cho Quý thân nhân và bệnh nhi một môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hài lòng nhất. Thân 

chúc bé và gia đình nhiều sức khỏe. 

Trân trọng. 

 

 


