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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 hoàn cảnh của 

bệnh nhân Trần Thị Nga. 

Bệnh nhân tên Trần Thị Nga, sinh năm 1982, hiện nay chị và gia đình đang 

sống tại thôn La Vân, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. Chị Nga và chồng có hai đứa con, đứa lớn được 14 tuổi, đứa nhỏ được 

8 tuổi. Chồng chị Nga không có công việc ổn định nên chỉ làm nông hoặc đi 

rừng kiếm củi. Thu nhập từ việc làm nông nhiều khi còn không đủ ăn, việc 

đi rừng cũng rất bấp bênh nên gia đình chị Nga rất nghèo túng. Bản thân chị 

Nga mắc bệnh tim từ lâu mà không có tiền điều trị nên sức khỏe rất yếu. Chị 

chỉ có thể làm ít việc văt trong nhà và chăm sóc các con. 

  

Tuy nhiên, gần đây sức khỏe của chị càng lúc càng tệ hơn, dù cố nén bệnh 

tật để sống qua ngày nhưng bạo bệnh không để chị được yên. 10 ngày trước 

chị Nga bị nôn ra máu và ngất đi nên phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ở bệnh 

viện Trung ương Huế, chị Nga được chỉ định phẫu thuật gấp với chi phí là 

60 triệu đồng (đã trừ số tiền ước tính bảo hiểm sẽ chi trả). Đối với gia đình 

chị Nga, đây là một số tiền quá lớn. Trong nhà của chị Nga cũng không có 

tài sản nào đáng giá hơn chiếc quạt máy trị giá khoản 200 ngàn đồng. Không 

còn cách nào khác, chồng chị đã phải cầm cố ngôi nhà họ đang sống nhưng 

cũng chỉ vay được 30 triệu đồng. Dù tình hình sức khỏe của chị Nga rất cấp 

bách nhưng gia đình chị thật sự không còn cách nào xoay xở để có số đủ số 

tiền phẫu thuật. Kính mong MTNCĐ hỗ trợ chị Nga vượt qua giai đoạn khó 

khăn này. 

  

 

 

               Trưởng Văn phòng 

 
      PGS. TS. Nguyễn Viết Nhân 
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