Huế, ngày 14 tháng 03 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.
Bệnh nhân Lê Quang Ngọc, đã được phẫu thuật với chi phí 20,000,000 vnd. Bảo
hiểm chi trả 5,000,000 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của Tổ chức Mắt
Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền 15,000,000 vnd hỗ trợ một phần
chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Quang Ngọc.
Anh Lê Quang Ngọc sinh năm 1984, hiện sống tại 49/209 Chi Lăng, Huế. Anh
Ngọc đã có vợ và một con trai được 3 tuổi. Tuy nhiên, cách đây 2 năm, vợ của anh
Ngọc đã bỏ nhà đi vì vỡ nợ, để lại hai cha con tự chăm nhau cùng với số nợ lên
đến 600 triệu đồng. Trong gần 1 năm sau khi vợ bỏ đi, anh Ngọc và con trai nhỏ
phải sống thấp thỏm trong lo sợ vì chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi nợ, đập phá
đồ đạc. Sau đó, mẹ vợ của anh đã phải đứng ra nhận số nợ đó và xin trả dần thì hai
cha con mới được yên.
Anh Ngọc làm nghề lái taxi. Trung trình mỗi tháng kiếm được khoảng 3 triệu
đồng. Cả hai cha con dựa vào số tiền ít ỏi đó để sống qua ngày. Lắm khi anh không
đủ tiền lo cho con, phải mượn anh em, đồng nghiệp nhưng không phải ai cũng giúp
đỡ anh vì biết anh khó có khả năng trả nợ. Anh Ngọc và con trai đang sống nhờ
trong căn nhà nhỏ, đã xuống cấp của một người Cô ruột vì người ngày đi làm ăn
xa. Những thứ có giá trị trong nhà đã bị chủ nợ lấy đi nên chỉ còn những vật dụng
tối thiểu cho 2 cha con. Bố mẹ anh Ngọc cũng không khá hơn là bao. Dù đã có tuổi
nhưng vẫn phải đi xe thồ và bán hàng rong để tự nuôi bản thân chứ không nương
tựa được vào con cái.
Anh Ngọc phát hiện mình bị bệnh tim cách đây không lâu. Anh được chuyển viện
đến bệnh viện Trung ương Huế để điều trị nhưng các bác sĩ lại chỉ định anh cần
phẫu thuật với chi phí là 20 triệu đồng. Với hoàn cảnh hiện tại, anh không hề có
một đồng tiền tiết kiệm nào để phẫu thuật. Còn việc vay mượn thì lại càng nằm
ngoài khả năng vì không ai cho hai cha con mượn tiền nữa. Hơn bao giờ hết, anh
Ngọc rất cần sự hỗ trợ để có thể vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống khỏe mạnh để làm
việc và nuôi con nhỏ.
Thay mặt bệnh nhân và gia đình, chúng tôi xin gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm
của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời đã đem đến cơ hội được phẫu thuật cho
bệnh nhân Lê Quang Ngọc để anh có thể trở về với cuộc sống bình thường
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Lê Quang Ngọc sau phẫu thuật

