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 Trịnh Thị Thu Hà, đã được phẫu thuật với chi phí 40,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 25,000,000 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 Trịnh Thị
Thu Hà.
Em Hà năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có một đứa con trai được 4 tuôi. Gia
đình nhỏ của em hiện sống nhờ nhà của bố mẹ chồng tại xóm 2, thôn Sơ Tùng, xã
Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thật không may, khi mà cả
hai vợ chồng Hà đều là người khuyết tật. Bản thân Hà mắc bệnh tim và bị gù lưng,
vẹo cột sống. Hà làm nghề cắt tóc tại nhà nhưng thu nhập cũng không được bao
nhiêu vì ở quê nghèo không có được nhiều khách. Chồng của Hà thì bị câm điếc và
làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Thu nhập của cả hai vợ chồng tối đa cũng
chỉ được 3 triệu đồng/tháng. Bố Mẹ chồng của Hà vẫn phải làm công việc đồng
áng để tự nuôi bản thân chứ chưa cậy nhờ được vào các con.
Hà được phát hiện mắc bệnh tim từ khi sinh con. Từ đó đến nay, Hà chưa được
điều trị gì vì hoàn cảnh quá khó khăn. Trong hơn 4 năm, Hà đã phải cố nén bệnh
tật để làm việc và nuôi con sống qua ngày. Tuy nhiên, bệnh của Hà ngày một nặng
hơn. Cho đến gần đây, Hà rất mệt và gần như không thở nổi nên em được gia đình
đưa đi viện. Sau đó, em được chuyển thẳng vào bệnh viện Trung ương Huế và
được chỉ định phẫu thuật với chi phí 40 triệu đồng. Bố Mẹ hai bên đã vay mượn
khắp nơi để cho em được phẫu thuật nhưng họ cũng chỉ vay mượn được 15 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 Trịnh Thị Thu Hà để em có thể trở về với cuộc sống bình thường
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