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Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 
PHI KHANH 

28/09/2021 12:47 

Baoquocte.vn. Ca sĩ Phi Nhung đã qua đời trưa nay (28/9) sau một thời gian chống 
chọi với Covid-19. 

 

                   

                                                          Ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19. 

Sau thời gian chống chọi với Covid-19, được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện 
Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 
11h57 trưa nay (28/9). 

Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được chẩn đoán bị biến chứng nặng của Covid-19, 
đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi; kèm cơn bão Cytokyne, suy đa cơ quan. 
Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục. 

Phi Nhung nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 15/8, nhưng tình trạng chuyển 
nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8 và tới nay là tròn 1 tháng 
2 ngày cô điều trị tại đây. 

Theo thông tin từ phía ê kip của Phi Nhung, vào tháng 7/2021, cô dự tính về Mỹ đoàn 
tụ với con gái, nhưng cuối cùng ca sĩ chọn ở lại TP. Hồ Chí Minh. Cô từng chia sẻ: 
"Thành phố đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có 
khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy". 

Phi Nhung quyết định ở lại và tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình như đóng 
góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu 
ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư... từ giữa tháng 6 đến ngày 5/8. 

Ca sĩ cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình, xét nghiệm Covid-19 hằng tuần 
nhưng không may đã bị nhiễm bệnh mà không rõ nguồn lây. 
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Người thân và bạn bè của Phi Nhung đã được các bác sĩ cho biết về tình trạng của 
cô hơn 1 tuần qua khi bệnh tình diễn tiến xấu. Người nhà, bạn bè và đồng nghiệp như 
Trizzie Phương Trinh, Bình Tinh,... đã cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện để sức khỏe 
của nữ ca sĩ tốt hơn. 

Trong suốt hơn 2 thập niên hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Phi Nhung ít khi vướng phải 
ồn ào đời tư. Những năm gần đây, cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. 

Phi Nhung từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh 
riêng của mình lặp lại với con trẻ. 

Phi Khanh 

Nguồn: https://baoquocte.vn/ca-si-phi-nhung-qua-doi-vi-covid-19-160005.html 
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Nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay (28/09) tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM 

Sự kiện: Phi Nhung 

Nghệ sĩ Việt Hương, người đại diện của Phi Nhung tại Việt Nam theo ủy quyền từ gia 
đình, xác nhận với chúng tôi giọng ca "Bông điên điển" đã qua đời tại bệnh viện Chợ 
Rẫy, TP.HCM vào trưa ngày 28/09, sau hơn 1 tháng trị bệnh Covid-19 và được các y 
bác sĩ tận tình cứu chữa.  

Trước khi mất, ca sĩ Phi Nhung được điều trị tại khoa D hồi sức tích cực dành cho các 
bệnh nhân nặng. Chủng Covid-19 mới Phi Nhung bị nhiễm gây đông máu nên cô cần 
lọc máu qua hệ thống máy ECMO (tim phổi nhân tạo). 

 

Ca sĩ Phi Nhung qua đời sau 1 tháng điều trị Covid-19 

https://baoquocte.vn/ca-si-phi-nhung-qua-doi-vi-covid-19-160005.html
http://www.facebook.com/fan24h
https://www.24h.com.vn/phi-nhung-c729e4094.html
https://www.24h.com.vn/phi-nhung-c729e4094.html
https://www.24h.com.vn/phi-nhung-c729e4094.html
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Nguồn tin bác sĩ Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã sử dụng tất cả các loại thuốc cao cấp 
nhất để điều trị cho ca sĩ Phi Nhung. "Tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã 
không thể cứu sống được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này”, nguồn tin từ Bệnh 
viện Chợ Rẫy chia sẻ. 

Trước đó, thông tin ca sĩ Phi Nhung bị nhiễm Covid-19, tình hình bệnh chuyển biến 
nặng nên phải chuyển viện Chợ Rẫy (Quận 5, TP.HCM) ngay trong đêm, khiến khán giả 
lo lắng. Ban đầu, nữ ca sĩ điều trị Covid-19 ở bệnh viện Gia An 115, từ ngày 19/8. 

Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại TP.HCM và 
có tiếp xúc gần với F0. Khi về nhà, nữ ca sĩ bị cảm và chủ động đến bệnh viện kiểm tra, 
kết quả dương tính với Covid-19. 

Ca sĩ Trizzie Nguyen, người dìu dắt Phi Nhung những ngày đầu đi hát cho biết, Phi 
Nhung không về Mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh 
nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện. “Trước 3 ngày Phi Nhung chuẩn bị bay về 
Mỹ thì thử Covid bị dương tính. Mới đầu chỉ cảm nhẹ xong dần trở nên nặng, không thở 
được và phải dùng đến máy trợ thở”, ca sĩ Trizzie Nguyen chia sẻ. 

Ca sĩ Phi Nhung sinh ngày 10/4/1970, quê ở Gia Lai. Cô mang trong người hai dòng 
máu: Mỹ - Việt. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phi Nhung chỉ học đến hết lớp 6, sau đó 
chuyển sang làm nghề may mặc để kiếm sống, trong khi mẹ cô lấy chồng và có thêm 5 
người con. Từ nhỏ Phi Nhung đã thích nghe những bài cải lương, dân ca và có ước mơ 
trở thành một ca sĩ. 

Năm 1982, mẹ Phi Nhung qua đời khi cô mới 10 tuổi. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, Phi Nhung 
phải về ở với ông bà ngoại. Cô phải kiếm tiền và chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha 
và mấy đứa cháu. 

Năm 1989, Phi Nhung sang Mỹ. Nhận thấy tài năng của Phi Nhung, Trizzie Phương 
Trinh đã khuyên Phi Nhung tới California để thực hiện ước mơ của mình. Cuối năm 
1993, Phi Nhung chuyển tới sống ở quận Cam, bang California. Nhiều người bắt đầu 
yêu mến Phi Nhung sau khi nghe cô thể hiện nhạc phẩm song ca "Sông Quê 1" cùng 
với nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu. Sau đó cô phát hành một CD đầu tay góp giọng 
chung với hai ca sĩ lớn là Tuấn Vũ và Mỹ Huyền. 

Năm 1998, Phi Nhung là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất và doanh số bán chạy thuộc hàng 
kỷ lục nên người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh ''Nữ hoàng băng đĩa''. 
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Cố 
nghệ sĩ Phi Nhung có 23 người con nuôi 

Từ năm 2002, Phi Nhung chính thức được phép trở về biểu diễn tại Việt Nam. Ngoài ca 
hát, Phi Nhung còn tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên truyền hình, điện ảnh, 
nghệ sĩ cải lương, kịch nói, MC, ban giám khảo các show ca nhạc... 

Phi Nhung quen thuộc với công chúng qua hình ảnh giản dị, hướng Phật… Sinh thời, cô 
tiết lộ mình dùng chủ yếu số tiền hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho 23 người con 
nuôi và tham gia các hoạt động thiện nguyện… 

Về việc có nhiều con nuôi, Phi Nhung thừa nhận cô hạnh phúc với điều đó. Nữ ca sĩ 
tuyên bố sẽ không lấy chồng vì nếu muốn, cô đã làm điều đó khi còn trẻ. 

Phi Nhung có một con gái ruột tên là Wendy Phạm, hiện làm y tá tại Mỹ. 

Phan Trai Úc (Dân Việt) 

Nguồn:http://danviet.vn/ca-si-phi-nhung-qua-doi-o-tuoi-51-50202128912460672.htm 
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