
Anh Nguyễn Văn Dũng, bị bệnh tim, sinh năm 1980, hiện sống cùng gia đình tại thôn Tân Hóa Nam, xã 
Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Anh Dũng có vợ và 1 con gái được 10 tuổi. Cả hai vợ chồng 
anh đều làm nông nên thu nhập của cả hai vợ chồng chẳng được là bao. Vợ anh thỉnh thoảng còn làm 
thuê làm mướn để kiếm thêm chút ít tiền cho có đồng vào đồng ra vì anh Dũng ngoài việc làm nông cùng 
vợ thì anh không thể làm gì thêm. Hai mắt của anh Dũng bị bệnh Glôcôm, vì không có điều kiện chữa trị 
nên bây giờ thị lực rất kém. Cả gia đình anh hiện sống trong căn nhà nhỏ được bố mẹ hai bên hỗ trợ xây 
từ lúc hai vợ chồng mới cưới nhau. Đồ đạc trong nhà cũng không có gì đáng giá. 

Bệnh tim của anh Dũng đã được phát hiện từ lâu nhưng vì biết không thể nào xoay xở được kinh phí 
điều trị nên anh Dũng chỉ biết chấp nhận sống cùng bệnh tật. Tuy nhiên, vì không được điều trị thích hợp 
nên bệnh của anh ngày mỗi nặng. Tim của anh Dũng đã bị suy đến độ III nếu vẫn không được phẫu 
thuật thì nguy cơ tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Gần đây, anh thường xuyên bị ngất nên vợ anh đã 
đưa anh vào bệnh viện Trung ương Huế để tái khám thì được chỉ định phẫu thuật với chi phí là 70 triệu 
đồng. Vợ anh Dũng đã quyết định cầm cố nhà cửa cho ngân hàng nhưng chỉ mới vay được 40 triệu 
đồng. Ngoài ra họ không còn có thể vay mượn ai khác vì bà con, anh em đều nghèo khó, không giúp đỡ 
được nhiều. Anh Dũng có bảo hiểm y tế và dự định sau khi trừ số tiền chi trả của bảo hiểm y tế thì còn 
thiếu khoảng 20 triệu đồng. Kính mong MTNCĐ giúp đỡ để anh Dũng sớm được phẫu thuật. 

 


