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CHƯƠNG TRÌNH GIÚP GIA ĐÌNH NGHÈO
$15 / THÁNG – THỜI HẠN 1 NĂM
TIN TỨC VỀ NGƯỜI / GIA ĐÌNH CẦN ĐƯỢC BẢO TRỢ: LÊ THỊ HỒNG Năm sinh:1940 (74t)
Địa chỉ: Xóm 10, đội 6 thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Hoàn cảnh gia đình: Bà Lê Thị Hồng có một người con trai duy nhất, bệnh hơi tâm thần và vô
cùng bất hiếu với mẹ, không nuôi bà, để bà phải đi lang thang bán vé số kiếm sống và không may
bà đã bị tai nạn xe tông gãy xương đùi, hiện tại bà nằm một chổ không người chăm sóc, không tiền
bạc, hàng ngày bà chỉ bó lá thuốc nam và được bà con hàng xóm giúp cho ăn từng bữa, hôm nào
quên tức hôm đó bà bị nhịn đói thật tội nghiệp.
Anh em TTTT đã cử người đến kịp thời giúp đỡ bà. Sáng 09/7/2013 Anh em TTTT vn đưa
bà đi bệnh viện điều trị và nhờ bà con hàng xóm cử người chăm sóc bà. Tuy nhiên khi bệnh viện
kiểm tra bằng X-quang thì kết quả cho hay nơi xương đùi gãy của bà không thể phẫu thuật được vì
quá trể và xương đã đang liền lại, thế là AE TTTT đành chuyển bà về nhà điều trị theo hướng dẫn
của bác sĩ và chờ đợi đến khi phục hồi.

Hiện tại: Bà đang nằm tại nhà và được bà con hàng xóm giúp đỡ chăm sóc việc ăn uống và
vệ sinh cho bà hằng ngày, bà đang rất cần tiền để điều trị trong 3 tháng nữa thì may ra chân bà có
thể tập đi được. Thời gian qua chúng tôi QTTTT đã giúp đỡ cho bà trên 3 triệu đồng, tuy nhiên phần
chi nhu mỗi ngày của bà cũng tốn kém nhiều, và sau thời gian bà phục hồi thì những ngày tháng còn
lại của bà ở cuối đời cũng rất khó khăn, chưa hẵn bà đã tự lo kiếm sống cho mình như trước đây
được, khi con trai của bà vẫn bỏ lơ bà hơn cả người dưng.
Qua hoàn cảnh thực tế như trên, chúng tôi mong QTTTT hãy tìm cách kêu gọi giúp đỡ cho
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Người giới thiệu: Minh Hiếu
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