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BỆNH TEO CƠ DELTA 
 
CÂU CHUYỆN QUẢN LÝ 
Đau! 
 
Việc hàng ngàn trẻ em bị biến dạng hình thể vì teo cơ delta 
diễn ra trước bàn dân thiên hạ thật là nỗi đau... nghẹn không 
nói thành lời. 
 
Không đau sao được, khi hệ thống y tế của chúng ta phát 
triển rộng khắp, đến tận thôn xóm bản làng, các bác sĩ về  
đến tận xã. Trung tâm y học công nghệ cao được đầu tư xây 
dựng tiền tỉ, hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ ra trường trong hơn 
chục năm qua... ấy thế mà đàn "chim xệ cánh" ngày ngày, 
tháng tháng vẫn qua mặt hết hệ thống y tế dự phòng, y tế 
điều trị, y tế học đường, y học công nghệ cao, các trường đại học, các chương trình 
y tế quốc gia, hợp tác quốc tế... cho đến khi... lên mặt báo! 

Đã nửa năm trôi qua, mà nghiên cứu vì đâu lại xảy ra nạn này vẫn chỉ là... ngâm 
cứu. Chả lẽ ngành y tế với hàng trăm giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa... chỉ đủ 
khả năng để làm tốt việc "cắt bỏ xơ hoá cơ delta"? 
 
Nghĩ gì, khi mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam muôn lời như một theo 
hướng dự phòng, khi phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh" thường xuyên 
vang lên trên các giảng đường... chả lẽ khám phát hiện, phẫu thuật sớm giải phóng 
cơ delta khỏi bị xơ hoá là biện pháp dự phòng? Liệu cắt bỏ xong là thôi "xơ hoá"? 
 
Ngẫm xem, một con ngỗng trời lăn ra chết nơi xa xôi, rầm rộ điều tra, khoanh 
vùng, lấy bệnh phẩm, thông báo quốc tế, hợp tác viện trợ... bởi đâu làm vậy? Hàng 
ngàn con chim cô đơn xệ cánh âm thầm đi bên lề cuộc sống... còn biết bao con 
chim non khác nằm trong nguy cơ? 
 
Xơ cơ delta, hay xơ gì vậy? 
 
Phải hành động ngay, dù là muộn nhưng muộn còn hơn không. 

TS Trần Tuấn 

 


