Huế, ngày 08 tháng 07 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 Thị Thu Thảo, đã được phẫu thuật với chi phí 60,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 40,000,000 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự
giúp đỡ của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền
20,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Thị
Thu Thảo.
Bệnh nhân tên Lê Thị Thu Thảo, năm nay 48 tuổi, hiện tại chị Thảo cùng chồng và
con gái đang sống cùng mẹ chồng đã già tại huyện Phú Đa, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chị Thảo là một thợ may. Tuy nhiên, vì sức khỏe không tốt nên chị Thảo không
thể đi làm thuê hay xin làm công nhân tại các khu công nghiệp mà chỉ có thể nhận
may và sửa quần áo tại nhà. Do đó, thu nhập của chị Thảo được khoảng 1 triệu
đồng / tháng. Chồng chị Thảo là cán bộ xã với mức lương là 3 triệu đồng / tháng.
Với tổng thu nhập là 4 triệu đồng / tháng, cuộc sống của cả gia đình chị Thảo gặp
nhiều khó khăn và thỉnh thoảng còn không đủ trang trải cho những nhu cầu thiết
yếu của gia đình. Cả gia đình hiện sống trong căn nhà cũ của bố mẹ chồng chị
Thảo để lại mà không hề có tài sản nào đáng giá. Mẹ chồng của chị năm nay cũng
đã tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên, bà cũng cố gắng phụ giúp con cái những việc vặt
trong gia đình.
Chị Thảo mắc bệnh tim từ lâu. Đó cũng là lý do mà mặc dù đứa con duy nhất của
chị đã được 15 tuổi nhưng chị không thể sinh thêm con. Vì cuộc sống không dư dả
và không hề có được tiền để dành nên chị Thảo chỉ có thể nén bệnh tật để sống qua
ngày chứ không dám đến bệnh viện đề điều trị. Gần đây, bệnh của chị Thảo càng
lúc càng nặng, chị Thảo thường xuyên bị ngất nên mới được đưa đi bệnh viện. Ở
đây, chị được chỉ định cần phẫu thuật sớm nhất có thể với chi phí lên đến 60 triệu
đồng. Gia đình chị đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền cho chị được
phẫu thuật.
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 Thị Thu Thảo để chị có thể trở về với cuộc sống bình thường
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