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 Hồ Thị Dân, đã được phẫu thuật với chi phí 15,000,000 vnd. Bảo hiểm
và gia đình bệnh nhân chi trả 10,403,164 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ
của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền 4,596,836 vnd hỗ
trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Hồ Thị Dân.
Hồ Thị Dân năm nay chỉ mới 20 tuổi. Em là người dân tộc thiểu số hiện sống tại
Thôn Còi Đá, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình. Dù còn trẻ, em
cũng đã có chồng và 1 đứa con được 1 tuổi. Gia đình nhỏ của em hiện đang sống
trong căn nhà sàn bằng ván gỗ đã cũ và ọp ẹp cùng với ba mẹ chồng và em chồng.
Trong ngôi nhà này, ngoài cái máy quạt điện ra thì không có tài sản gì đáng giá
hơn. Tất cả thành viên trong gia đình của Dân đều là nông dân. Họ làm nương, rẫy,
đi rừng để kiếm cái ăn, kiếm củi bán, sống qua ngày.
Em Dân mắc bệnh tim từ nhỏ nhưng vì chưa hề đi khám hoặc đến bệnh viện nên
bệnh tình của em không được phát hiện mặc dù sức khỏe của em yếu hơn những
người khác. Gần đây, có 1 đoàn bác sỹ tình nguyện đến làng của em để kiểm tra
sức khỏe cho người dân thì em mới được phát hiện mắc bệnh tim. Em được
khuyên đến bệnh viện Trung ương Huế để khám và điều trị bệnh. Tuy nhiên, hoàn
cảnh quá khó khăn nên gia đình em phải mất gần 2 tháng mới mượn đủ tiền tiền để
đi vào bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi thăm khám, Dân được chỉ định phẫu
thuật với chi phí là 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 Hồ Thị Dân để em có thể trở về với cuộc sống bình thường
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