Huế, ngày 19 tháng 09 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 Thị Hằng, 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
Thị Hằng.
Bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng đã có chồng và một con trai được 5 tuổi. Cả gia đình
hiện đang sống tại Tổ 7, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên Huế. Cách đây một năm, gia đình chị Hằng được Nhà nước hỗ trợ cho vay
với lãi suất thấp dành cho hộ nghèo để xây nhà. Vì vậy, họ đã xây được một căn
nhà nhỏ trên đất vườn của bố mẹ chồng chị Hằng. Trong căn nhà cũng không có
đồ đạc, nội thất gì đáng kế. Cũng vì xây nhà nên đến nay gia đình vẫn chưa trả hết
nợ ngân hàng.
Hằng là công nhân may với mức lương trung bình khoảng 3,500,000 đồng/tháng.
Tuy nhiên, chồng của Hằng lại không có nghề nghiệp ổn định nên chỉ đi làm thuê,
ngày được ngày không nên thu nhập chỉ khoảng 1,500,000 đồng/tháng. Hằng mắc
bệnh tim từ lúc còn nhỏ. Cách đây 10 năm, Hằng đã được phẫu thuật một lần
nhưng đến nay bệnh tim lại tái phát. Lần này, Hằng lại cần được phẫu thuật với chi
phí là 30 triệu đồng. Dù cố gắng hết sức để xoay xở, gia đình cũng chỉ có thể vay
mượn được 10 triệu đồng. Họ cũng không thể vay thêm ở ngân hàng vì nợ cũ chưa
trả hết.
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 Thị Hằng để chị có thể trở về với cuộc sống bình thường
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