Huế, ngày 18 tháng 11 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 Phạm Viết Thắng, đã được phẫu thuật với chi phí 60,000,000 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
20,000,000 vnd hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân Phạm Viết
Thắng.
Anh Thắng sinh năm 1979, hiện sống tại xã Phước Tân, thành phố Nha Trang,
Tỉnh Khánh Hòa. Bố mẹ anh đã mất từ lâu. Anh lập gia đình và có 2 con. Cháu
lớn được 10 tuổi còn cháu nhỏ mới được 3 tuổi. Trước đây, hai vợ chồng anh tuy
không khá giả nhưng cũng đủ ăn nếu hai vợ chồng cũng nhau siêng năng làm thuê,
làm mướn. Không may thay, sau khi sinh con thứ 2 được 1 thời gian, vợ anh
Thắng phát hiện mình mắc bệnh tim. Sau một thời gian chạy chữa, bệnh tình của
vợ anh không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Đến tháng 3/ 2019, vợ
anh đã qua đời để lại 2 đứa con thơ cho anh Thắng 1 mình chăm sóc.
Vợ mất, con nhỏ, công việc không ổn định, anh Thắng rơi vào hoàn cảnh vô cùng
khó khăn. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đây còn không đủ để chữa bệnh cho vợ
nên anh Thắng còn nợ hai bên gia đình nội ngoại không ít tiền. Một mình anh
bươn chải, anh không quản ngại làm thuê bất kỳ công việc gì để kiếm tiền nuôi
con. Tuy nhiên, bất hạnh của gia đình anh không dùng lại ở đó, trong một đợt sàng
lọc bệnh tim ở địa phương, anh Thắng được phát hiện mình cũng mắc bệnh tim
giống như vợ và cần được phẫu thuật sớm nhất có thể để giữ lại mạng sống cho
anh. Chi phí ca mổ của anh lên đến 60 triệu đồng. Một lần nữa, người thân hai bên
nội ngoại của anh đã cố gắng hết sức gom góp tiền để giúp đỡ anh Thắng. Tuy
nhiên, họ chỉ góp được 25 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 Phạm Viết Thắng để anh có thể trở về với cuộc sống bình thường
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