Huế, ngày 28 tháng 05 năm 2019
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 Trần Hoàng Nhất, đã được phẫu thuật với chi phí 50,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 40,000,000 vnd. Chúng tôi đã nhận được sự
giúp đỡ của Tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời (EOCRO) với số tiền
10,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Trần
Hoàng Nhất.
Em Nhất sinh năm 1988, chưa lập gia đình và hiện sống cùng bố mẹ tại khối Phụ
Đức, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Bố của Nhất năm nay
đã 77 tuổi, thường xuyên ốm đau nên không còn sức lao động. Còn mẹ của em mở
mở quán tạp hóa lặt vặt ngay trong nhà để kiếm thu nhập cho cả gia đình. Trước
đây, Nhất làm nghề rửa xe thuê cho người ta, thu nhập không khá là bao nhưng
cũng có đồng ra đồng vào, bởi vì với thể trạng yếu của người mắc bệnh tim từ nhỏ,
Nhất không thể kiếm được công việc nào khác với thu nhập tốt hơn.
Cứ tưởng cuộc sống tạm bợ qua ngày như thế, nhưng vào tháng 9/2018, trong khi
đang làm việc thì Nhất bị ngất xỉu. Sau đó, em được đưa vào bệnh viện thì mới
phát hiện em có khối u trong não. Do đó, Nhất cần được phẫu thuật ngay lập tức.
Sau lần phẫu thuật đó, gia đình em vốn nghèo lại càng nghèo hơn. Hơn nữa, Nhất
lại bị di chứng liệt nhẹ ở chân phải nên chỉ có thể ở nhà phụ Mẹ trông nom quán
mà chưa thể trở lại công việc. Bệnh tim của Nhất cùng ngày mỗi nặng hơn. Nhiều
lần các bác sỹ đã cảnh báo là Nhất cần được phẫu thuật để giữ lại mạng sống.
Không thể trì hoãn được nữa, Nhất được đưa ra bệnh viện Trung ương Huế. Em
được chỉ định phẫu thuật với chi phí là 50 triệu đồng chẵn. Không còn cách nào
khác, gia đình đã cố gắng chạy vạy khắp nơi và vay mượn được 30 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 Trần Hoàng Nhất để em có thể trở về với cuộc sống bình thường
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