Anaheim, CA—(February 3, 2010) – Văn Phòng Nha Khoa 7 Day Dental sẽ bắt đầu chương
trình "Dentists Pulling from the Heart Day” hàng năm lần đầu tiên vào ngày 13 tháng Hai năm
2011. Với sự cộng tác của Lestonnac Free Clinic, Youth Leadership America, kết hợp với ngày
Lễ Tình yêu và tháng Y tế Nha khoa, 7 Day Dental sẽ nhổ răng miễn phí cho các cư dân của
quận hạt Orange và LA.
Nhóm bác sĩ nha khoa kinh nghiệm do Bác sĩ Nha khoa Trúc Lê hướng dẫn sẽ chăm sóc cho
bệnh nhân từ 10:00 AM đến 5:00 PM. Văn phòng điều trị dự kiến sẽ có hơn 250 bệnh nhân tham
gia nên đã kêu gọi sự giúp đỡ của 14 bác sĩ giải phẫu và 100 tình nguyện viên để giúp thực hiện
một ngày thành công mỹ mãn.
"Dentists Pulling from the Heart Day” (Ngày Nhổ răng Từ thiện) là cách chúng tôi đền đáp lại
cộng đồng và giúp đỡ những người không có khả năng trả chi phí điều trị", Bác sĩ Trúc Lê nói.
"Với tình trạng chi phí của dịch vụ nha khoa tăng cao và tình hình kinh tế hiện tại, nhiều người
cần sự giúp đỡ của chúng tôi."
Chương trình hàng năm này sẽ giúp phục vụ cho số cư dân càng ngày càng gia tăng, những
người không đủ khả năng tài chánh để trang trải những dịch vụ nha khoa đầy tốn kém; kết quả là
tình trạng vệ sinh răng miệng trở nên xấu đi đến nỗi phải nhổ răng. "Những người cần nhổ răng
đã phải chịu đau đớn trong bao lâu nay. Chúng tôi có thể làm một việc nhỏ bé là giúp giảm bớt
sự đau đớn, đồng thời nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe hàm răng
chu đáo hơn", Bác sĩ Trúc Lê nói.
Để đóng góp vào chương trình giúp giảm đau và giảm căng thẳng tinh thần, các bác sĩ khoa
chỉnh xương của “Trung tâm Đau nhức và Hồi phục South Bay” cùng các chuyên viên xoa bóp
trị liệu của Đại học Cộng đồng Everest cũng sẽ có mặt để cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí ngày
hôm đó. Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ của Lestonnac Free Clinic, Youth Leadership America,
Normandie Bakery, Affordable Image Dental Marketing và Melrose Abbey Memorial Park &
Mortuary.
Chương trình "Dentists Pulling from the Heart Day” sẽ được tổ chức tại văn phòng nha khoa 7
Day Dental, 2265 W. Lincoln Ave., Anaheim, CA. Bất cứ ai cần nhổ răng đều được đón nhận.
Bệnh nhân sẽ được khám răng và sẽ được nhổ răng nếu thời gian cho phép. Việc trị liệu sẽ được
thực hiện theo thứ tự, ai đến trước sẽ được khám trước. Văn phòng có bãi đậu xe miễn phí.
Giới thiệu về 7 Day Dental Office
7 Day Dental do Bác sĩ Nha khoa Trúc Lê thành lập vào năm 1990. 7 Day Dental cung cấp dịch
vụ chăm sóc nha khoa gia đình, chuyên khoa, thẩm mỹ, và y tế khẩn cấp tại bốn địa điểm phía
nam California, 365 ngày một năm. Được bầu là Bác sĩ Nha khoa Tổng quát Xuất Sắc của năm
2010 (2010 Best General Dentist) tại Nam California và nhận giải thưởng giá trị hàng năm của
Phòng Thương mại Anaheim vào năm 2006, 7 Day Dental cung cấp dịch vụ chăm sóc nha khoa
tân tiến nhất nhưng với giá cả phải chăng để phục vụ càng nhiều người càng tốt, bất kể giàu hay
nghèo.

Giới thiệu về Bác sĩ Nha khoa Trúc (Chuck) Lê
Bác sĩ Trúc Lê tốt nghiệp Nha khoa tại Đại học Nam California (USC), là người nhận giải
thưởng cá nhân xuất sắc năm 2010 của Phòng Thương mại Anaheim, và là một chuyên gia trong
các lãnh vực nha khoa thẩm mỹ, khẩn cấp và cấy ghép . Bác sĩ Lê là sáng lập viên của 7 Day
Dental và là một người tiên phong được công nhận trong lãnh vực nha khoa. Ông cũng là một
thành viên của Viện Nha khoa Thẩm mỹ Hoa Kỳ, Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Nha
Khoa Orange County. Bác sĩ Trúc Lê đóng góp lại cho cộng đồng bằng cách tham gia vào các
sinh hoạt nhân đạo và từ thiện tổ chức hàng năm.

