– Mental Patients
Đặ g Vă Giàu, 45 tuổi
Diện hộ nghèo. Hay xé áo quần và đi không biết đường về, nên luôn phải có người canh
gi trong nhà, nên bị có người luôn gi trong nhà. Không biết tiền
Địa chỉ: 28/30 Hồ Xuân Hương,Thành phố Huế

Đoà vă rung, 34 tuổi
Tâm thần nhẹ hay leo trèo không làm chủ được hành động Khi lên cơn thì không biết
người thân hay lạ. Đập phá lung tung, thời gian hè nóng quá độ hay lên cơn. Bố phải ở
nhà để canh gi .
Địa chỉ: tổ dân phố 6 thị trấn Phú Lộc Thừa Thiên Huế

Hà ị iết, 55 tuổi
Tâm thần do vừa sinh con ra nghe tin chồng chết. Ở v i mẹ già 85 tuổi. Thuộc diện hộ
nghèo. Không quậy phá, chi ngơ ngẩn không biết cái gì và làm gì, 2 con thì bà ngoại gửi 1
em vào nhà bảo trợ và 1 em vào Ưu Đàm.
Ở Lộc Hoà - Phú Lộc T T Huế

guyễ Sa g, 55 tuổi,
có 1 vợ 1 con nhưng cả 2 vợ chồng đều bị tâm thần. Ông cứ đi lang thang ngoài đường thấy
gì cũng bốc ăn, vợ thì cứ tẩn tẩn. Trời nóng ni thì ông bị lên cơn thường xuyên. Con 14 tuổi
cứ đi tìm hoài
Địa chỉ: xóm Mội, Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

guyễ
ị Sau; 60 tuổi,
không chồng con đang ở nhờ nhà chị dâu. Bị tâm thần nhẹ hơn 10 năm, thường đi lang
thang cả ngày ngoài đường. Khi chưa lên cơn thì lượm ve chai để sống. Khi lên cơn thì
không biết gì, đi lang thang và nói lảm nhảm không phá phách gì.
Địa chỉ : xóm 4-2, Lại Thế -Phú Thượng Phú Vang -Thừa Thiên Huế

P a ảy, 57 tuổi.
Tâm thần nhẹ thường cứ ngủ dậy thật s m đi lang thang từ sáng (cứ tìm nhà có trẻ con là
đến chọc phá). Đến giờ ăn gia đình tìm về. Hiện ở v i vợ chồng anh chị
Tại Khu vực 5 (tổ dân phố 5) thị trấn Phú Lộc -Thừa Thiên Huế

r Hoài A ; 40 tuổi
Địa chỉ : Lộc Trì -Phú Lộc -Thừa Thiên Huế
Dạng tâm thần nặng, Khi lên cơn thì đánh người kể cả cha, mẹ, bà nội. Thường hay qua nhà
hàng xóm phá đồ đạc, có dẫn lên trại tâm thần ở Kim Long Huế nhưng thấy về lại nhà.
Cách đây 1 năm khi lên cơn đang phá nhà hàng xóm. Bà nội khuyên can rồi kéo về nhà, ai
ngờ khi đến buổi trưa trời quá nóng An liền lấy đùi đánh bà nội đến chết. Hàng xóm không
có ai ở nhà

r
ị Bé, 43 tuổi
Hoàn cảnh không chồng, không còn người thân, ở một mình. Bị tâm thần nhẹ
Khi tỉnh thì như người bình thường đi lang khang gi a đường nhưng khi trời quá nóng hay
có ai chọc phá thì bệnh lên cơn điên. la hét và đập phá nhà đồ trong nhà mình và hàng
xóm.
Địa chỉ : xóm 2 -Lại Thế- Phú Thượng -Phú Vang -Thừa Thiên Huế

r
ị ảo, 67 tuổi
Bị tâm thần gần 15 năm. Nguyên là Giáo Viên bị điên quá nặng nên ngành cho nghỉ dạy.
Thường hay lên cơn qua các nhà hàng xóm gây gỗ và phá phách. Chồng không chịu nỗi
đem về nhà mẹ nhờ anh ruột nhốt trong nhà. Vợ chồng anh ruột cũng bị tâm thần nhẹ,
người em gái thì bị tàn tật ở chân không có chồng con, cô em gái cũng 59 tuổi.
Địa chỉ : xóm 6 -Lại Thế -Phú Thượng -Phú Vang -Thừa Thiên Huế

Võ ị Hoa, 53 tuổi.
Địa chỉ: 23/58 Duy Tân - Huế
Tâm thần nhẹ - không phá phách, không la hét nhưng nhà ai cũng t i xin dép trong lúc bản
thân cũng không có bàn chân. Không chồng con.ở một mình. Hộ cận nghèo

Võ gọc a , 42 tuổi
Địa chỉ : 4/288/Phan Chu Trinh - Huế.
Hộ cận nghèo. Không vợ con. Đi lang thang cả ngày. Khi lên cơn thì la hét. Không biết tiền
bạc. Không phá phách. Mẹ 80 tuổi nuôi.

