Huế, ngày 25 tháng 06 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 Nguyễn Ngọc Xuân, đã được phẫu thuật với chi phí 30,000,000 vnd.
Bảo hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 15,000,000 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 Nguyễn
Ngọc Xuân.
Xuân là một người đàn ông 34 tuổi. Xuân hiện sống tại thôn Tiên Hòa, Xã Vĩnh
Hòa, Huyện Vĩnh Thạnh, Tỉnh Bình Định. Xuân là lao động chính trong gia đình,
làm việc kiếm tiền để nuôi vợ và 2 đứa con. Cháu lớn thì được 7 tuổi còn cháu nhỏ
mới được 4 tuổi. Cả hai vợ chồng anh Xuân thì làm nông. Họ trồng lúa và ngô
nhưng nông sản kiếm được chỉ đủ ăn. Thỉnh thoảng anh Xuân phải đi làm thuê để
kiếm thêm thu nhập trang trải cho những chi phí khác của gia đình như học phí của
các con... Cả hai vợ chồng hiện đang sống trong căn nhà nhỏ chỉ tầm 30 m2 của bố
mẹ để lại, trong căn nhà nhỏ này cũng không có bất kỳ tài sản nào đáng giá. Gia
đình Xuân thuộc diện hộ nghèo của Xã
Xuân mắc bệnh tim đã lâu. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh túng thiếu nên Xuân hầu như
không điều trị gì. Đến này, bệnh tim của Xuân đã trở nặng. Xuân không đủ sức để
đi làm nữa nên cuộc sống gia đình càng túng quẫn hơn. Trong một lần đi khám,
Xuân được chuyển viện vào bệnh viện Trung ương Huế vì bệnh của em đã trở nên
nguy cấp hơn. Tuy nhiên, ca mổ của Xuân cần đến số tiền là 30 triệu đồng. Vợ của
Xuân đã vay mượn được 10 triệu đồng nhưng vẫn không đủ chi trả viện phí. Hơn
bao giờ hết Xuân rất mong nhận được sự giúp đỡ để có thể vượt qua bệnh tật, tiếp
tục sống và nuôi các con trưởng thành.
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 Nguyễn Ngọc Xuân để anh có thể trở về với cuộc sống bình thường
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