Huế, ngày 03 tháng 1 năm 2020
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 Phan Văn Hùng, đã được phẫu thuật với chi phí 20,000,000 vnd. Bảo
hiểm và gia đình bệnh nhân chi trả 10,000,000 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 Phan Văn
Hùng.
Em Hùng năm nay mới 22 tuổi nhưng đã có vợ và con trai mới được hơn nửa
tháng. Hiện tại, hai vợ chồng cùng con nhỏ đang sống ở nhà bố mẹ cùng với anh
em của Hùng tại tổ dân phố 7, thị trấn Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn nhà cấp
4 xập xệ mà của gia đình em đang sống được ông bà nội để lại cho bố mẹ em. Hiện
tại trong ngôi nhà này có đến 9 người đang sinh sống. Trong nhà của Hùng cũng
không có tài sản gì đáng giá. Bố mẹ Hùng cũng chỉ làm nông và lao động tự do, ai
thuê gì làm nấy chứ không có công việc hay thu nhập ổn định.
Hùng là một thợ may. Cả hai vợ chồng Hùng làm thuê cho một tiệm may tư nhân.
Vì vợ mới sinh con nên hiện nay chưa đi làm được. Bản thân Hùng chỉ mới phát
hiện cách đây 2 tuần khi nằm viện vì bị sốt cao liên tục. Ban đầu Hùng được chẩn
đoán bị sốt xuất huyết nhưng sau đó em thường xuyên bị đau ngực nên được đưa
đi siêu âm tim và phát hiện ra bệnh. Hùng được chỉ định phẫu thuật với chi phí là
20 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình em không hề có sự chuẩn bị cho ca mổ này nên
hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí trong hơn 2 tuần Hùng nằm viện, gia đình
em cũng không hề có tiền mà đã phải vay mượn tiền để lo chi trả thuốc men và phí
ăn uống cho Hùng.
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 Phan Văn Hùng để em có thể trở về với cuộc sống bình thường
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