“Trại” Nuôi Người Lấy Thận ở Hà Nội
Mối quan hệ cộng sinh giữa người bán thận và giới cò mồi khiến tất cả đều không muốn
phá vỡ những giao ước ngầm.
Bên trong "trại" nuôi người lấy thận :
Một ngày đầu tháng 12. Căn nhà cao tầng nằm sâu trong một con ngõ thuộc phường Ngọc Lâm (Long Biên,
Hà Nội), một bữa tối ấm cúng chuẩn bị diễn ra với 10 thành viên. Họ là những người đã và đang chuẩn bị bán
thận nằm dưới sự quản lý của “cò” Thắng (tức Nguyễn Đức Thắng, SN 1989, quê xã Trường Thịnh, huyện
Ứng Hòa, Hà Nội). Những căn phòng đầy đủ tiện nghi với điều hòa, tủ lạnh, khu vệ sinh hiện đại thậm chí có
cả thú cưng khiến nhóm PV Lao Động chứng kiến không khỏi bất ngờ.
Cảnh sinh hoạt tập trung của những người bán thận.
Thành (29 tuổi, Nghệ An) một người trong nhóm bán thận kể, cả nhóm được “cò” Thắng chu cấp toàn bộ tiền
ăn uống, sinh hoạt cho đến khi giao dịch bán thận diễn ra trót lọt. “Không đối xử tử tế, bọn em “đầu quân” cho
“cò” khác, thiếu gì cò buôn thận”, Thành nói rồi rồi lấy máy tính vuốt màn hình điện thoại chỉ vào những hội
nhóm mua bán thận đang hoạt động nhan nhản trên Facebook.
Theo tìm hiểu của PV, một giao dịch trót lọt, những “cò” thận như Thắng có thể đút túi cả trăm triệu đồng. Số
tiền giao dịch lớn là vậy, nhưng theo lời kể của những người đã bán thận, Thắng rất sòng phẳng trả “không
thiếu một xu” thậm chí còn cho ứng tiền trước khi lên bàn mổ. “Không sòng phẳng thì bọn em báo công an thì
chỉ có đi tù, làm cái này bắt buộc phải sòng phẳng thôi”, Thành cho biết thêm.
Một trong những thương vụ trót lọt gần đây của Thắng là Hoàng, quê Thanh Hóa. Hoàng kể: “Thận của em
bán qua “cò” Thắng được 180 triệu đồng lúc đến tay người nhận là khoảng hơn 300 triệu đồng”. Năm nay mới
27 tuổi nhưng sức khỏe của thanh niên này rất yếu. Cứ trái gió, trở trời là Hoàng mệt, không làm được việc
nặng. Lý do được giải thích là, chỉ 1 tháng sau ngày bán thận, thì quả còn lại cũng đã bị suy cấp độ 1.
Vết mổ bán thận của Hoàng.
Vậy nhưng, sau khi nghe chính Hoàng kể lại về biến chứng khủng khiếp của việc bán thận, những thành viên
còn lại trong ngôi nhà cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi theo họ, khi đã nghĩ đến việc bán thận thì nhu cầu lớn
nhất, chỉ là tiền. Cùng với một niềm tin mơ hồ rằng, ai cũng có thể mua lại thận, khi kinh tế khá khẩm hơn
trong tương lai. Chính mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi khiến người bán thận và những cò môi giới
bán thận không muốn phá vỡ những giao ước ngầm mà đôi bên đều đã quá hiểu..
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo nguồn tin của PV Báo Lao Động, Công an quận Long Biên vừa khám phá chuyên án, bắt tạm giữ đối
tượng Nguyễn Đức Thắng (SN 1989, HKTT: xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) về hành vi chiếm đoạt mô
hoặc bộ phận cơ thể người (thận); thu giữ 01 khẩu súng (loại bắn đạn bi), 03 thanh đao. Hiện, Công an quận
Long Biên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên
quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
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