Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2020
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 Phan Thị Hồng Giang, đã được phẫu thuật với chi phí 25,000,000 vnd.
Bảo hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 8,000,000 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự
giúp đỡ của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền
17,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Phan Thị
Hồng Giang.
Bệnh nhân Phan Thị Hồng Giang, hiện sống cùng gia đình tại thôn Mỹ Long, xã
Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Giang là một cô gái 21 tuổi. Bố mẹ
của em đều là nông dân. Họ trồng lúa, sắn và nuôi gà. Thu nhập của họ vô cùng
thấp và bấp bênh. Bố mẹ Giang có 3 người con, hai người con lớn đã có gia đình
và sống riêng, chỉ còn Giang ở với bố mẹ. Anh chị của Giang cũng đều là nông
dân và làm thuê nên cuộc sống cũng vất vả, không khấm khá gì.Cả nhà em đang
sống trong một ngôi nhà nhỏ đã rất cũ của ông bà để lại. Để tăng thu nhập, mẹ em
có mở 1 quán nhỏ trước nhà để bán nước và một ít hàng tạp hóa nhưng cũng chẳng
kiếm được bao nhiêu vì ở đó không có nhiều khách.
Giang hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch ở thành phố Đà
Nẵng. Đầu năm học cách đây 2 tháng, Giang vừa nhập học thì bị tai nạn giao
thông. Tai nạn không quá nặng nhưng Giang vẫn phải nằm viện điều trị và rồi
được các bác sĩ phát hiện bị bệnh tim. Sau 2 tháng theo dõi, Giang được chuyển ra
bệnh viện Trung ương Huế để được phẫu thuật tim. Tuy nhiên, chi phí cho ca mổ
của em là 25 triệu đồng trong khi mẹ Giang chỉ mới vay mượn được 3 triệu đồng
đóng viện phí cho em. Với tổng thu nhập chỉ khoảng 2 triệu/ tháng của bố mẹ em,
thì chi phí mổ này quả là một con số rất lớn với họ.
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 Phan Thị Hồng Giang để em có thể trở về với cuộc sống bình thường
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