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 Cao Đình Linh, đã được phẫu thuật với chi phí 50,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 36,000,000 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự
giúp đỡ của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền
14,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Cao Đình
Linh.
Anh Linh sinh năm 1978, hiện tại, anh đang sống cùng 1 con nhỏ và người mẹ già
tại thôn Cổ Tháp, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vợ
của Linh phải vào miền Nam làm công nhân may vì không kiếm được công việc ở
quê nhà. Mỗi tháng vợ của anh gửi về 1 triệu đồng để nuôi con. Anh Linh được
phát hiện bị bệnh tim cách đây hơn 10 năm nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên Linh
không điều trị gì mà chỉ xin thuốc ở trạm y tế xã uống tạm thời những lúc mệt và
khó thở.
Cách đây 2 năm, trong lúc đi làm thợ xây thì anh Linh bị tai nạn lao động rất
nghiêm trọng làm gãy xương chậu, xương sườn và dập phổi. Từ đó đến nay, anh
Linh không thể đi làm được nữa mà chỉ ở nhà sống dựa vào sự giúp đỡ của anh em
và nhà nước (vì gia đình anh Linh thuộc diện hộ nghèo). Cuộc sống hiện tại của
anh Linh thực sự rất bế tắt vì gặp quá nhiều khó khăn. Thời gian gần đây, anh Linh
cảm thấy sức khỏe giảm sút thêm nên đi khám và được chỉ định phẫu thuật tim với
chi phí lên đến 50 triệu đồng. Gia đình đã cố gắng vay được 20 triệu đồng từ ngân
hàng theo diện hộ nghèo nhưng số tiền đó không đủ cho ca mổ của anh Linh.
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 Cao Đình Linh để anh có thể trở về với cuộc sống bình thường
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