Bác sĩ phát hoảng vì bỗng dưng làm cha của 17 đứa trẻ
Thứ bảy, 05 Tháng 10 2019 10:13

Tiến sĩ Bryce Cleary, người cha sinh học của ít nhất 17 đứa trẻ, đã đệ đơn lên tòa án kiện
Bệnh viện Đại học Y khoa Oregon vì không tuân thủ thoả thuận khi hiến tặng tinh trùng
cách đây 30 năm.

Cleary đã hiến tinh trùng khi là sinh viên y khoa năm thứ nhất tại Đại học Y khoa Oregon vào
năm 1989. Khi đó nhân viên đơn vị hỗ trợ sinh sản của trường đã tiếp cận ông cũng như các
sinh viên khác.

Theo Cleary thỏa thuận hiến tặng tinh trùng thời điểm đó là tinh trùng của ông không được sử
dụng cho quá 5 đứa trẻ. Đồng thời những phụ nữ được nhận tinh trùng hiến tặng phải sống ở
các bang phía bờ Đông của nước Mỹ. Bang Oregon nằm ở bờ phía Tây.

Tiến sĩ Bryce Cleary được cho là người cha sinh học
của ít nhất 17 đứa trẻ.
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Song thực tế đã không đúng như thế. Vị bác sĩ 53tuổi, ở Porland này gần đây phát hiện mình
đã trở thành người cha sinh học của ít nhất 17 đứa trẻ. Và một thực tế đáng buồn là hầu hết
chúng được sinh ra tại Oregon, thậm chí có những đứa trẻ học cùng trường với con của ông.
Cleary đã lấy vợ và có 3 người con trai, đồng thời nhận nuôi một bé gái.

Theo luật sư của ông, mọi việc vỡ lở vào tháng 3/2018 khi có hai phụ nữ trẻ khẳng định ông là
cha của họ. Hai cô gái trẻ này đã sử dụng dữ liệu của trang Ancentry.com, thông tin phía bệnh
viện cung cấp để tìm thêm những anh chị em khác và tìm ra cả Cleary.

Cleary sau đó đã gửi mẫu ADN của mình đến Ancentry.com và phát hiện ra rằng có ít nhất 17
đứa trẻ đã được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của ông. Ancentry.com là một website chuyên về
phả hệ và thống kê dân số của Mỹ.

Cleary rất đau khổ khi biết điều này. Ông sống tại Corvallis và ít nhất có hai đứa trẻ đã học
chung trường với với các con của ông với vợ.

Luật sư của ông đã trình đơn kiện đối Bệnh viện Đại học Y khoa Oregon lên lên toà án hạt
Multnomah. Nếu thắng kiện ông sẽ được nhận 5,25 triệu đô la Mỹ.

Chị Allysen Allee, 25 tuổi, một trong những đứa trẻ được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng của
Cleary không có ý định kiện Bệnh viện Đại học Y khoa Oregon song muốn lên tiếng để không
xảy ra những tình huống tương tự.

Trước đó năm 2017, một phụ nữ ở Illinois cũng đã kiện một ngân hàng tinh trùng vì cả hai người
con của cô được sinh ra từ tinh trùng hiến tặng đều bị tự kỷ. Cũng từ một người hiến tặng tinh
trùng này mà có ít nhất 10 đứa trẻ khác sinh ra cũng bị tự kỷ. Người phụ nữ này sau đó đã
đồng ý chấm dứt vụ kiện bằng cách nhận 250.000 đôla bồi thường từ đơn vị cung cấp tinh
trùng.

Theo Dân Trí.
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