Huế, ngày 19 tháng 11 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 Huỳnh Thị Thúy, đã được phẫu thuật với chi phí 50,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 41,908,921 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự
giúp đỡ của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền 8,091,079
vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Huỳnh Thị Thúy.
Chị Huỳnh Thị Thúy sinh năm 1982, hiện sống cùng gia đình tại số 5/314 đường
Nguyễn Trãi, thành phố Huế. Chị Thúy đã lập gia đình và có 3 người con. Con lớn
nhất được 18 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi. Cả 3 đứa con của chọ Thúy đều
đang đi học. Chồng của chị làm nghề phụ thợ hồ với thu nhập thất thường vì không
phải ngày nào cũng có việc làm. Bản thân chị Thúy trước đây bán hàng rong
nhưng hơn 5 tháng nay, từ ngày phát hiện bệnh tim thì chị Thúy không đi bán được
nữa. Do đó, cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng túng thiếu hơn. Ngôi
nhà mà gia đình chị Thúy đang ở không thuộc quyền sở hữu của hai vợ chồng.
Ngôi nhà này được ông bà nội chồng của chị Thúy để lại cho người bác hiện đang
sống tại Đông Hà. Do đó, vợ chồng chị Thúy chỉ sống nhờ chứ không có tài sản gì.
Vật dụng trong ngôi nhà cũng không có gì đáng giá.
Chị Thúy phát bệnh được 5 tháng nay và được điều trị bằng thuốc nhưng không
tiến triển. Vì vậy chị được chỉ định phẫu thuật với chi phí là 50 triệu đồng. Hai vợ
chồng chị đã gom hết tiền để dành và cũng cố gắng vay mượn khắp nơi để có được
số tiền 30 triệu đồng. Khả năng đã cạn kiệt nhưng vẫn không có đủ tiền để 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 Huỳnh Thị Thúy để chị có thể trở về với cuộc sống bình thường
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