Lỗi lầm của bác sĩ (và nhà thương) đủ phổ thông để có 1 tên "Iatrogenic disease".
Mình phải làm chủ và săn sóc cái thân thể này.
Iatrogenic: Due to the action of a physician or a therapy the doctor prescibed. An
iatrogenic disease may be inadvertently caused by a physician or surgeon or by a
medical or surgical treatment or a diagnostic procedure. Puerperal fever (childbirth
fever) was an iatrogenic infection; it was carried from one woman to another by
the doctor before the days of antisepsis. If in the course of a procedure, an artery is
nicked and bleeds, that is an iatrogenic accident.
The word "iatrogenic" comes from the Greek roots "iatros" meaning "the healer or
physician" + "gennan" meaning "as a product of" = due to the doctor.

Kính quý vị,
Đây là câu chuyện xảy ra tại Bịnh Viện El Camino của Mỹ.
Ngày 9 tháng Oct 2011, tôi được cựu ĐT vvl GĐ
IRCC tổ chức ĐNH Tình Ca Cho Em. Tôi được mời đến
xem và nhận một hoa Hồng về Dâng lên bàn thờ vợ tôi.
Chẳng may tôi bị té bể đầu và xuất huyết não sau khi làm
Head Scan. Tôi phải nằm BV 6 ngày để theo dõi. Ngày sau
hết chảy máu.
Sau 2 lần nữa Scan trước khi xuất viện, BS cho biết kết quả stable.
Thứ Sáu tuần sau làm Scan đầu lại cho an toàn. Trong thời gian về Belmont tôi có vào
Net để biết thêm tình trạng Head injury của tôi và tự theo dõi. Tôi chẳng thấy
Incidents gì xảy ra và vẫn email hằng ngày cho quý vị.
Nhưng Scan lần thứ 4 nầy, Neurologist lại nói não của tôi sưng thêm và rỉ máu. Ông
ấy yêu cầu tôi phải chịu mổ đầu, nhưng tôi quyết định không mổ và yêu cầu Chief of
Neurology duyệt film lại, vì theo tôi tự thấy chẳng có chóng mặt, nhứt đầu hay
Nausea gì hết và ăn ngủ bình thường tại sao phải mổ ?.
Sau nửa giờ, ông BS mổ đầu cho tôi biết là Sorry of wrong informations, nên không
có mổ.
Kính quý vị, BS là thầy trị bịnh, còn người nhận định bịnh và suy xét để quyết định
chính là bịnh nhân. Nếu bịnh nhân không biết gì hết mà để BV toàn quyền, có thể tai
hại vô cùng.
Kính. MC

