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 Hương, đã được phẫu thuật với chi phí 50,000,000 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
10,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Lê Thị
Hương.
Bệnh nhân Lê Thị Hương là một phụ nữ 49 tuổi, hiện sống cùng gia đình tại xã
Hòa Sơn, huyện Thanh Phước, tỉnh Quảng Ngãi. Chị Hương có chồng và 4 người
con. Hai người con lớn đã lập gia đình và sống riêng còn 2 đứa nhỏ vẫn sống cùng
gia đình anh chi. Đứa kế út mới 18 tuổi đa phải nghỉ học phụ việc nhà cho bố mẹ
chỉ còn đứa út 17 tuổi là còn được đi học. Hai vợ chồng chị Hương đều làm nông
với thu nhập thấp và bất ổn, lắm khi lại còn không đủ ăn nên gia đình gặp rất nhiều
khó khăn. Cả nhà đang sống trong một căn nhà nhỏ và đã xuống cấp của bố mẹ
chồng để lại. Trong nhà cũng không có tài sản nào có giá trị lớn. Do đó, gia đình
chị Hương thuộc diện hộ nghèo của xã.
Chị Hương phát hiện mắc bệnh tim đã hơn 15 năm nay. Vì túng thiếu nên chị
Hương không thể nào có đủ điều kiện để chữa trị. Do đó, bệnh tình của chị mỗi
ngày một nặng. Đến nay bệnh tình của chị đã trở nặng và không thể trì hoãn việc
điều trị được nữa. Các con của chị đã đưa mẹ đến bệnh viện để khám và ngay lập
tức được chỉ định phẫu thuật với chi phí là 50 triệu đồng.
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 Hương để chị có thể trở về với cuộc sống bình thường
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