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 Nguyễn Thị Út, 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 Nguyễn
Thị Út.
Nguyễn Thị Út, sinh năm 1976, hiện đang sống cùng gia đình tại thôn Hiệp Hưng,
xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Chị Út đã lập gia đình và có 2
người con. Cháu lớn năm nay 18 tuổi, cháu nhỏ 16 tuổi. Cả hai cháu đều đang đi
học. Cả gia đình đang sống trong ngôi nhà nhỏ của bố mẹ chồng chị để lại. Căn
nhà cũng đã cũ và không có tài sản gì đáng giá. Chồng chị Út làm nghề biển, anh
đi biển thuê cho các chủ tàu cá. Nghề này của anh rất bấp bênh vì không phải lúc
nào thời tiết cũng thuận lợi để có việc làm. Thu nhập trung bình của anh chỉ khoản
4 triệu đồng/ tháng. Đây là toàn bộ thu nhập của gia đình chị Út vì bản thân chị chỉ
ở nhà làm nội trợ.
Chị Út được phát hiện bị bệnh tim cách đây 7 năm. Cũng kể từ đó, chị không có đủ
sức đi làm thuê bất kỳ việc gì để kiếm ra tiền. Chị chỉ có thể ở nhà, lo cơm nước
cho chồng và 2 đứa con. Năm 2016, bệnh của chị trở nặng. Chị không thể thở được
nên đã phải nhập viện Trung ương Huế 1 lần. Khi đó, chị đã phải vay ngân hàng
theo diện hộ cận nghèo để có tiền phẫu thuật sửa chữa van tim. Tuy nhiên, đến
nay, sau 3 năm phẫu thuật lần đầu, van tim của chị lại bị kẹt. Bác sỹ chỉ định chị
cần phải được thay van chứ không thể sửa chữa được nữa. Chi phí phẫu thuật lần
này đến 40 triệu đồng. Vì nợ cũ chưa trả hết nên lần này chị không thể vay thêm
ngân hàng mà phải vay mượn bên ngoài với lãi xuất cao. Tuy thế, chị cũng chỉ
xoay xở 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 Nguyễn Thị Út để chị có thể trở về với cuộc sống bình thường
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