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Ông xã mổ đoạn chi vì u ở đùi tái phát. Một năm sau, một u 

mới được phát hiện ở phổi. Cả nhà đều nghĩ là di căn nhưng 

không ai dám nói. 

Một bác sĩ bệnh viện chuyên về phổi chỉ xem phim đã 

khuyên “Bác lớn tuổi rồi, lại di căn, tiên lượng xấu lắm, không 

nên làm gì nữa. Về nhà nghỉ cho khỏe”. 

Con trai chúng tôi thắc mắc được trả lời: “Không phải bệnh 

lao. Không lẽ có cục đá trong phổi của ông à ?” 

Tâm trạng tôi thật khó tả. Mừng vì chồng khỏi nằm viện và 

đụng dao kéo vào nhưng hụt hẫng, lo buồn nhiều hơn. 

Bệnh viện Y Dược hẹn 2 tháng sau tái khám cũng chẳng 

kiểm tra gì. Nhà tôi ngày càng mệt, mỗi bữa chỉ ăn được một 

thìa cơm, uống nước cứ sặc hoài lại sốt nhẹ suốt. Uống thuốc 

Đông y thì lại tiêu chảy hoài, có lẽ để thải chất độc, nhưng lại 

gầy rộc cả người, đi không vững, ngã lên ngã xuống. Đành đến 

phòng mạch bác sĩ Thượng Vũ, chuyên về phổi. Và chúng tôi đã 

gặp cứu tin. Bác sĩ đã bỏ cả nửa giờ thăm khám, xem phim và 

nhẹ nhàng dỗ dành, thuyết phục nhà tôi giải phẫu khối u đang 

phát triển khá mau. Giá như cứ chờ hai tháng mới trở lại Y 

Dược thì có lẽ ca mổ khó thành công hơn. Nhà tôi hy vọng được 

uống thuốc viên, không phải mổ, như liệu pháp “nhắm trúng 

đích” mới được thử nghiệm, chính bác sĩ Vũ đang nghiên cứu 

và mới tổng kết thành quả. 
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- Bác hay bị sặc vì khối u chèn ép. Nếu mổ được thì nên mổ 

sớm. Cháu mới điều trị thành công cho một cụ cùng tuổi bác. 

Bác đừng lo. Vả lại khối u nó đâu có để bác yên. Cuộc sống làm 

sao có chất lượng được. Muốn khỏi phải giải phẫu còn tùy vào 

loại tế bào ung thư sau khi sinh thiết bác ạ. 

Đúng vậy, một người bạn làm trong ngành y tự nhiên bị ho 

dữ dội, uống đủ loại thuốc không bớt, không thấy u ở phổi. Bác 

sĩ Thượng Vũ cho thử AND, kết luận là ung thư phổi tế bào 

nhỏ, thường là di truyền. Bố và anh chị ấy cũng mất vì bệnh này 

rồi. Dĩ nhiên là không thể mổ và mới có liệu pháp “nhắm trúng 

đích” chỉ trông vào 1 viên thuốc mỗi ngày, giá 1.500.000 đồng 

1 viên. Buồn thay, sau mấy tháng uống thuốc, chị đen sạm, gầy 

hốc hác và không qua khỏi. 

Tôi được biết bệnh nhà tôi sớm muộn gì cũng lên phổi nên 

tìm địa chỉ bác sĩ Vũ trên mạng nhưng không may bác sĩ sắp đi 

công tác nước ngoài và có giới thiệu bác sĩ Khánh, rất giỏi về 

mổ lồng ngực. Vì nhà tôi lúc đó cứ khăng khăng không chịu mổ 

xẻ nữa, các cháu đưa lên cả Long Khánh tìm ông thầy thuốc 

nam mà một người bạn cũng đã di căn, không chịu giải phẫu, 

chỉ uống thuốc đó mà vẫn khỏe 8 năm rồi. Không may, hôm đó 

thầy nghỉ. Các cháu cũng không tin lắm mới cho đi một vòng 

các bệnh viện rồi lấy cả nửa tháng thuốc Đông y của Y học cổ 

truyền Y dược như đã kể ở trên. 

Cảm động vì sự chí tình của bác sĩ Vũ, nhà tôi đồng ý nhập 

viện. Chợ Rẫy là một trong vài nơi có chụp PET-CT. Kết quả 

cho thấy chỉ có một khối u duy nhất và mổ được, nhưng đã to 

gấp đôi chỉ sau 1 tháng. Anh bạn cùng phòng xui hơn, vì ung 

thư thực quản đã di căn nhiều nốt, phải hóa trị rồi mới xem có 

mổ được không. 

Tôi gọi điện cho con gái ông bạn cũng là bác sĩ, học trò cũ, 

hỏi ý kiến mới biết Ba em lúc đó có tới 2 khối u ở phổi và gan, 
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di căn từ dạ dầy, không mổ được, đành uống thuốc nam. May 

sao gặp thầy gặp thuốc được 8 năm rồi. - Cứ mỗi lần Tết đến, 

em lại mừng ba em thêm 1 tuổi cô ạ. 

Vậy mà ông ấy cứ bảo là không chịu mổ làm ông xã tôi 

phân vân. Nhưng thôi, không có duyên gặp thầy ở Long Khánh, 

vả lại có phải ai muốn mổ cũng được đâu trong khi u to lên từng 

ngày. Sau khi mổ tôi mới biết giải phẫu có thể làm tăng nguy cơ 

di căn xa, ví như khi mẫu quốc suy yếu, bị lật đổ thì các thuộc 

địa vùng lên vậy. Âu cũng là số mệnh, và chất lượng cuộc sống 

là chính. 

Bác sĩ Khánh cắt nửa lá phổi trái bằng công nghệ cao, 

không cần tiếp  máu. Nửa tháng sau bệnh nhân đã hồi phục, ăn 

ngủ được, hồng hào hơn. 

Gia đình con gái út sắp đi định cư nước ngoài tạm yên tâm, 

mời đại gia đình đi nghỉ ở khu nghỉ dưỡng Car Melina để chia 

tay. Ông ngoại bơi lội hăng say bên bà ngoại, dù mới mổ được 5 

tuần và hóa trị xong đợt 1 được một ngày. Ai cũng mừng thấy 

bố yêu đời và vượt qua cú sốc vì con cháu sắp đi xa. 

- Vậy là ông được mấy điều hạnh phúc hơn người đấy nhé. 

Gặp cứu tinh, được mổ, lại gặp bác sĩ giỏi. Con cái hết lòng 

chăm lo, bạn bè quan tâm, học trò yêu quý. Mấy ai được vậy. 

Ngồi chờ nhà tôi hóa trị, tôi đã chứng kiến bao cảnh đời bất 

hạnh.  

Con trai độc nhất, to cao, đẹp trai, đang học Đại học đột 

ngột bị u não, không mổ được, khào khào không ra tiếng, không 

nuốt được. Bố mẹ vừa chăm con vừa khóc thầm. 

Một cô gái trắng nõn, xinh tươi như đóa hoa hàm tiếu, mới 

tốt nghiệp Đại học xong thì bị u, không đi lại được, bố phải bế 

từ xe lăn lên ghế ngồi hóa trị. Lại còn bao nhiêu việc tế nhị khác 

cần bàn tay và trái tim người mẹ!  
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Một cô gái trẻ măng cũng bị đoạn chi… Ngẫm ra chồng 

mình già mới bị, lại tự phục vụ được là còn hạnh phúc hơn họ. 

Bao người di căn không mổ được, đành trông vào hóa trị. 

Có người khối u chèn ép gây khó thở, đành làm bạn với bình 

oxy và chiếc máy chích thuốc giảm đau đeo kè kè … 

Chồng tôi may mắn loại được khối u như trút đi gánh nặng 

ngàn cân. Xin tạ ơn TRỜI PHẬT.  

Khoa hóa trị luôn cải tiến cách làm việc để bệnh nhân bớt 

chờ đợi. Các bác sĩ tận tình, niềm nở. Đặc biệt là 2 nữ bác sĩ dịu 

dàng, xinh đẹp, luôn tươi cười làm bệnh nhân vơi bớt nỗi buồn. 

Thật cảm động khi nghe một bác sĩ khuyên bệnh nhân lúc 

hội chẩn:  

- Khối u của bác mổ được. Hóa trị ví như nước chảy làm 

mòn khối u, còn phẫu thuật thì chỉ sau một giấc ngủ, nó sẽ bị 

loại bỏ dễ dàng. Bác nên suy nghĩ lại. 

Được ưu tiên (bệnh viện Chợ Rẫy cho ưu tiên từ 70 tuổi), ai 

thấy cũng giúp đỡ, hai vợ chồng già trường kỳ chiến đấu, bớt 

phiền con cháu 

- May hơn nữa là nhà con trai gần bệnh viện, con dâu nấu 

ăn tuyệt vời bà nhỉ! 

- Còn bàn tay chăm sóc của vợ hiền nữa chứ ? 

- Ừ. Nhất  bà đấy ! 

 Viết để tỏ lòng tri ân các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy 

nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2014 
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