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Số 51 - Chuyện lạ :
1 phụ nữ Ấn Độ sinh 1 lúc 11 em bé khỏe mạnh - Ngày 11 tháng 11 năm 2011

MỘT PHỤ NỮ ẤN ĐỘ SINH CÙNG LÚC 11
ĐỨA CON GỒM 1 TRAI VÀ 10 GÁI ĐỀU
KHỎE MẠNH

Điều đặc biệt là 11 bé sơ sinh nầy chào đời
vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2011

Các Bác sĩ, Y tá của Bệnh viện tại Suratto, Ấn
Độ đã giúp cho người mẹ sinh 11 đứa con
hoàn hảo

Một vài tin nói rằng người phụ nữ đó là Pakistan; nhưng các tin
gần đây nhất xác định rằng d91 là một phụ nữ Ấn Độ là cư dân
vùng Suratto. Khi biết mình có thai, bà thấy mọi chuyện bình
thường và thai phát triển tốt.
Nhưng dần dà bà mẹ thấy bụng lớn lên quá nhanh và bác sĩ dung ống
nghe chẩn bệnh đã cho biết có sự bất thường vì cái ống nghe của ông
có thể sẽ biết được cùng một lúc có rất nhiều nhịp đập của các trái tin
khác nhau.
Bà mẹ mang bầu lớn nhất hành tinh nầy được một bệnh viện phụ sản
địa phương và các bác sĩ thiện nguyện theo dõi và bão trợ.
Vì các bào thai nằm chen chúc trong tử cung của người mẹ và phát
triển quá nhanh nên sợ các bài thai đè bẹp lẫn nhau và đưa đến tình
trạng sảo thai.
Nhưng may mắn các thai nhi vẫn phát triển tốt đẹp và người mẹ đã
sinh bình thường cùng một lúc 11 đứa con gồm 1 trai và 10 gái.
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Điều đặc biệt là 11 bé sơ sinh nầy chào đời vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2011.
Ấn Độ thông báo cho sách kỷ lục thế giới Guiness; nhưng vẫn không thấy kết quả được công nhận vì có chuyện tranh luận
trong ngành y khoa cho rằng không thể có tình trạng có tới 11 em bé cùng được thụ tinh và sinh ra cùng lúc do một bào
thai. Chuyện nầy đã lâu, nhưng nay có một hội đồng y khoa nhắc lại và họ chứng minh rằng điều đó là có thể.
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