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Hồi 2 

Dzê điên nặng 

 

 

Được biết GL-QLL đã “hoạn mắt” trên một 

tháng nay (18/8/2020), kết quả mỹ mãn. Mừng cho 

bạn ta ! Năm 2006 tôi đã trải qua kinh nghiệm này 

nhưng kết quả cho đến nay vẫn không được như ý. 

Nay tôi ghi lại, tiếp theo câu chuyện của GL để chia 

sẻ với bạn đọc. Thời buổi đảo điên, thế giới đảo lộn, 

chuyện từ 14 năm trước, nay viết lại thành hồi 2, 

chắc quý bạn cũng không coi là bất thường. 

Chuyện bắt đầu từ cuộc giải phẫu thay thủy 

tinh thể (cataract) của bà xã tôi. Năm 2005 bà xã tôi 

được bác sĩ chẩn bệnh cần làm cataract surgery thay 

thủy tinh thể. Hồi đó bác sĩ đề nghị chỉ thay một bên 

mắt, 3 tháng sau mới làm mắt kia, không như kỹ 

thuật hiện nay, làm hai mắt luôn một lần.  
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Sau khi làm xong cả 2 mắt, bà xã tôi khoe nhìn 

rõ lắm, nên ít dám … soi gương vì các nếp nhăn ở 

đuôi mắt trước kia thấy nhỏ như vết chân chim, nay 

nhìn rõ mồn một như vết chân đại bàng! 

Năm đó tôi đã về hưu (66 tuổi), được bảo hiểm 

sức khỏe miễn phí Medicare của chính phủ Mỹ dành 

cho người già, không còn phải mua bảo hiểm giá cao 

của tư nhân nữa. Thấy kết quả cataract của bà xã tốt 

quá, tôi nảy ý định đi “hoạn mắt”, bèn đến hỏi ý kiến 

một đứa cháu là bác sĩ chuyên khoa về mắt. Cháu 

khám xong, cho biết: “Mắt chú mới chỉ vừa tới giới 

hạn (border line) chưa cần mổ cataract ngay, để vài 

năm nữa rồi tính.” Tôi nài nỉ: “Bây giờ chú còn đang 

khỏe mạnh, không sợ ‘chuyện dao kéo’, lại thêm 

suốt ngày ngồi trước computer cần sử dụng nhiều tới 

cặp mắt, nếu trước sau gì cũng phải cắt thì chú muốn 

cắt bây giờ. Mai mốt tuổi già sức yếu, chú e đụng 

chạm dao kéo dễ xảy ra bất trắc” Thằng cháu can 

ông chú không nổi, giới thiệu tôi tới một bác sĩ 

chuyên giải phẫu mắt có tiếng ở San Jose. Cô bác sĩ 

này cũng nói với tôi như đứa cháu, rằng “Mắt của 

bác chưa cần thay thủy tinh thể”. Tôi vẫn giữ 

nguyên ý định. 

Tôi không biết thủy tinh thể đục hay mờ đến cỡ 
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nào thì phải thay, thực tế chỉ thấy tầm nhìn của tôi từ 

mấy năm trước đã bị giảm nhiều. Tôi phải đeo 3 

“độ” kính khác nhau, một để nhìn xa, một để làm 

việc với computer, và một để đọc sách. Lại thêm, 

khi coi TV hay khi lái xe, tôi cứ phải nheo mắt tập 

trung (focus) mới thấy rõ. Từ đó mắt mau mỏi, tuy 

không buồn ngủ, mà mí mắt cứ sụp xuống. Nhất là 

khi lái xe đường xa, đi 2, 3 tiếng thì mí mắt gần như 

nhắm tịt lại, tôi phải dừng xe nghỉ, chỉ để cho mắt 

nghỉ thôi chứ không cần ngủ. Cho nên tôi rất náo 

nức chờ ngày giải phẫu để có được kết quả như cặp 

mắt của bà xã. 

Đó là ngày 19/6/2006. Tôi nhớ ngày này vì 

trùng vào ngày kỷ niệm của QLVNCH và cũng là 

sinh nhật của thằng cháu út. Tôi chọn làm mắt bên 

phải trước, là mắt có độ cận thị cao hơn mắt trái. Dự 

tính chờ 3 tháng sau sẽ làm nốt mắt bên kia. 

Mọi chuyện diễn ra trong phòng mổ, và 3 tuần 

sau đó, đúng như GL-QLL mô tả trong Hồi 1. 

Nhưng trái với lời dặn của bác sĩ, không phải 3 

tháng sau mà mãi 10 năm sau, 2016 tôi mới bước 

vào phòng mổ lần thứ nhì để thay thủy tinh thể cho 

mắt bên trái, khi tình trạng của nó đã quá tệ, bác sĩ 

cho biết không nên trì hoãn thêm nữa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa biết và chưa có 

bác sĩ nào giải thích cho tôi biết, vì sao mắt bên phải 

của tôi sau khi giải phẫu không đem lại kết quả như 

tôi mong đợi. 

Sau ngày 19/6/2006, theo đúng lời dặn của bác 

sĩ tôi đều đặn đi khám hậu giải phẫu (follow-ups). 

Lần nào bác sĩ cũng cho biết kết quả mọi chuyện 

đều “đúng theo sách vở”, số đo thị lực của tôi là 

20/20. Nhưng theo nhận xét cá nhân, tôi không thấy 

có gì khá hơn trước khi giải phẫu. Một là, ban đêm 

thức giấc đi vào phòng tắm trong bóng tối lờ mờ tôi 

vẫn không thấy rõ mọi vật. Nếu không va chạm vào 

đồ đạc là nhờ tôi nhớ vị trí của chúng, chứ không 

hẳn là nhìn thấy chúng. Hai là, khi giải phẫu, tôi đã 

chọn loại thủy tinh thể để nhìn xa, nay khi lái xe 

buổi tối tôi vẫn phải đeo kính viễn thị. Ba là, tôi vẫn 

phải nheo mắt để tập trung khi coi TV hay khi lái xe. 

Tôi đi khám với 3 vị bác sĩ khác, kể cả một bác 

sĩ nổi tiếng, người bản xứ, được một ông bạn giới 

thiệu là đã cứu cặp mắt của ông sau khi giải phẫu 

cataract bị trục trặc tưởng đã mù; kết quả “vũ như 

cẩn”, cả 3 bác sĩ đều cho biết cuộc giải phẫu mắt bên 

phải của tôi 100% toàn hảo.  

Trước những thắc mắc, than phiền của tôi, 
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nhiều biện pháp đặc biệt được các bác sĩ đem ra áp 

dụng cho con mắt phải của tôi. Nào là dùng laser 

“đánh bóng”. Nào là cắt mí mắt, theo cách giải phẫu 

thẩm mỹ của các bà làm đẹp, nâng cho cao lên, 

không bị sụp xuống. Vẫn không kết quả! 

Về phần con mắt trái, giải phẫu xong đã 4 năm 

nay, tuy không gặp trục trặc như mắt phải, nhưng 

cũng không giúp cho tôi ‘happy’. Tuần trước mặc 

dầu bệnh viện Kaiser, nhằm tránh lây lan Covid-19, 

vẫn còn giới hạn bệnh nhân tới phòng mạch bác sĩ, 

tôi đã được bác sĩ chuyên khoa về mắt khám và làm 

các thử nghiệm rất kỹ, rồi kết luận cả 2 mắt tôi 

không có bệnh gì cả, ngoài 2 khuyết điểm: mắt khô 

và mí mắt sụp. Phương thức giải quyết: một là nhỏ 

thuốc thường xuyên, hai là tôi sẽ đi gặp bác sĩ giải 

phẫu thẩm mỹ để xem có thể cắt mí mắt thêm một 

lần thứ nhì nữa. Tôi đang phân vân, không biết có 

nên cắt, nâng mí mắt lên nữa hay không, ngại rằng 

cắt xong cặp mắt lúc nào cũng trợn trừng, rồi sẽ ... 

chết không nhắm mắt ! ■ 

 

Dzê điên nặng 

(Cuối tháng 9/2020) 


