
Huế, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) 

             52 Evelyn Wiggins Dr. 

             Toronto, ON. M3J 0E8 

             Canada. 

 

Kính gửi các nhà tài trợ Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời hoàn cảnh của 

bệnh nhân Đặng Thị Y. 

Chị Y hiện sống tại Xã A Đợi, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị có 

gia đình và 2 đứa con nhỏ. Đứa lớn được 13 tuổi, còn đứa nhỏ mới được 11 

tuổi. Cả hai cháu đều còn đi học. Chồng chị Y là lao động chính trong gia 

đình. Công việc của anh là làm nương rẫy nên nhiều khi còn không đủ ăn. 

Cả gia đình chị hiện sống trong nhà của mẹ chồng chị năm nay đã 74 tuổi.  

Trong ngôi nhà cũ này không có bất  kỳ đồ đạc gì đáng giá vài trăm nghìn 

đồng. 

  

Chị Y bị bệnh từ lâu nên hầu như không làm gì để phụ giúp chồng kiếm 

tiền. Trước đây, chị từng bị tai biến nên bị liệt ½ người. Chị đi lại khá khó 

khăn nên chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng lo cơm nước cho hai đứa 

con nhỏ. Gần đây, chị bị phát hiện mắc thêm bệnh tiểu đường và bệnh tim. 

Bác sĩ yêu cầu chị phải nhập viện gấp và phẫu thuật sớm nhất có thể. Tuy 

nhiên chi phí 30 triệu đồng cho ca mổ là hoàn toàn vượt quá khả năng của 

gia đình chị. Đây là chi phí mà bệnh viện cố gắng báo thấp nhất có thể sau 

khi ước lượng số tiền chi trả của bảo hiểm y tế để chị Y có cơ hội được phẫu 

thuật. Hiện tại chị đang nằm viện và chỉ điều trị vì chưa có đủ tiền để phẫu 

thuật. Bác sĩ không cho chị xuất viện vì có thể nguy hiểm đến tính mạng bất 

kỳ lúc nào. Gia đình đã cố gắng chạy vạy khắp nơi được 5 triệu đồng. Kính 

mong tổ chức MTNCĐ hỗ trợ chị để chị sớm được phẫu thuật.   

 

 

               Trưởng Văn phòng 

 
      PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân 
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