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“Bác sĩ” dỏm dùng dao thiến heo để “giải phẫu thẩm mỹ”
Thursday, March 16, 2006
SÀI GÒN 16-3 - Thêm hai nạn nhân của “giải phẫu thẩm mỹ” chui vừa được cấp
cứu tại hai bệnh viện lớn ở Sài Gòn, đặc biệt, một trong hai nạn nhân đã được
“bác sĩ” dùng dao thiến heo để giải phẫu lại khuôn mặt.
Báo Người Lao Ðộng dẫn nguồn tin từ bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Sài Gòn cho biết, hôm 15
tháng 3, chị D. Th. Th., 55 tuổi, ở đường Lương Ðịnh Của, thị xã Sóc Trăng, đã phải vào bệnh viện này cấp cứu.
Cách đây hơn 3 tháng, chị Th. bị một phụ nữ tự xưng là “bác sĩ” Hiền đến nhà dụ làm đẹp rồi bơm một chất vào hai
bên mi mắt và giữa trán để giúp chị trẻ hóa và làm đầy vết sẹo trên má phải. Một tuần sau, chị bị ngứa và lấy nước đá
chườm như hướng dẫn.
Khi các nơi chích sưng đỏ, giữa trán to như hột gà, “bác sĩ” Hiền lấy kim châm và ống
giác hút khiến càng sưng to hơn, lang băm này bèn dùng dao... thiến heo để rạch, nặn ra
và may lại. Hôm sau, bệnh viện địa phương phải chuyển chị Th. lên bệnh viện Da liễu Sài
Gòn rồi nhập bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Sau nửa tháng điều trị nội khoa, chị
Th. vừa được mổ vào sáng hôm qua, hiện vết mổ trong tình trạng tốt.
Vẫn theo báo Người Lao Ðộng, cùng ngày 15 tháng 3, tại Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ
bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, chị H. Th. Nh., 49 tuổi, ở đường Lý Thường Kiệt, quận
Tân Bình, đang được điều trị tai biến do bơm thẩm mỹ trên mu bàn tay.
Gương mặt chị Th. sau khi được “BS” Hiền “làm đẹp.”
Cách đây vài năm, chị theo mọi người đến 2 điểm làm đẹp chui nổi tiếng ở thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang để bơm
mũi, môi, cằm và hai bàn tay. Sau đó tay chị nổi u lên, ngày càng to dần, nay bị đau và không cử động được.
Ðầu năm 2006 đến nay, chỉ tính riêng tại Sài Gòn đã có hai phụ nữ chết oan vì sửa sắc đẹp, trong đó một người đi
bơm ngực ở một văn phòng sửa sắc đẹp, một người bơm ngực ngay tại nhà…
*
Thời buổi văn minh…cà chớn này
Ở xứ…dép râu, nón cối lắm cái hay,
Muốn làm “ bác sỡi “, ai cũng được,
To gan, mọi sự sẽ xong ngay.
Thân chủ nạp tiền, ta cứ …lượm,
Bể chuyện tùm lum, cũng quen rồi….
Vô tù, gãi rốn là quen hết,
Đến đâu hay đó, khỏi lôi thôi !
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