Huế, ngày 28 tháng 05 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 Phan Thị Hiền, đã được phẫu thuật với chi phí 30,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 20,000,000 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự
giúp đỡ của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền
10,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Phan Thị
Hiền.
Chị Hiền năm nay 37 tuổi, hiện tại chị sống cùng chồng và 3 đứa con tại thôn Đức
Thái, Xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các con của chị đều còn
đang trong độ tuổi đến trường, cháu lớn nhất năm nay mới được 15 tuổi và cháu
nhỏ nhất được 4 tuổi. Chồng của chị Hiền là nông dân và thu nhập từ công việc
đồng áng không thể lo nổi cho cả gia đình với 3 con nhỏ. Do đó, chồng của chị
phải đi làm phụ thợ hồ để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình. Tuy nhiên,
công việc này cũng không ổn định. Trung bình mỗi tháng anh kiếm được khoảng 3
triệu đồng.
Chị Hiền bị bệnh tim từ khi còn nhỏ và đã được phẫu thuật một lần vào năm 2007
với sự hỗ trợ của OGCDC. Đến nay, bệnh tim của chị Hiền lại tái phát và cần phẫu
thuật lại một lần nữa với chi phí là 30 triệu đồng. Với sức khỏe không tốt, chị Hiền
hầu như không thể làm những công việc nặng nhọc. Chị Hiền chỉ có thể làm những
công việc nội trợ, chăm sóc con nhò và giúp chồng làm những công việc đồng áng
nhẹ. Do đó, cuộc sống của cả gia đình 5 người chỉ dựa vào số tiền ít ỏi, thất thường
mà chồng chị kiếm được.
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 Phan Thị Hiền để chị có thể trở về với cuộc sống bình thường
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