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                  Bệnh Viện Bình Dân-Vũ Văn Dũng

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN – Khoa Gây Mê Hồi Sức

Một hồi ức

Bs Vũ Văn Dũng

I.         Tôi Học Gây Mê Hồi Sức

1.      Tôi tốt nghiệp Bác-sĩ Y-khoa Quốc- Gia tại Y-khoa Đại-Học Đường Saigon niên học 1969-
1970. Giấy chứng chỉ tốt nghiệp được BS Đào Hữu Anh ký thay Khoa Trưởng Y Khoa Đại Học 
Đường Saigon ký nhận ngày 10-11-1971. Chứng chỉ này có tính cách tạm thời và đương sự phải 
hoàn lại Trường khi lãnh văn-bằng chính-thức. Thời gian này tôi được gọi nhập ngũ, chiến cuộc 
tại miền Nam ngày càng khốc liệt, những khúc quanh lịch sử, và sau cùng với biến cố 30-4-1975 
khiến tôi không có dịp nào trở lại Trường để lãnh ‘văn bằng chính thức’ nữa. Nhưng cũng may là 
kể từ đó cũng chẳng có ai đòi hỏi ‘văn bằng chính thức’ của tôi cả.

Tôi nhập ngũ khóa 13 Y Nha Dược Sĩ / Trưng Tập với cấp bậc Y sĩ Trung Úy. Những bạn Quân 
Y Hiện Dịch cùng lớp khóa 17 Y Nha Dược Sĩ / Hiện Dịch lúc này đã ra nhận đơn vị. Tuy vào 
đời lính nhưng quãng thời gian này đối với tôi, tại trường Quân Y và trong Quân Trường Thủ 
Đức chỉ là thời gian được xa rời đèn sách, được cùng bạn bè tụ họp nghỉ ngơi vui chơi sau một 
thời gian dài học thời phổ thông trung học và y khoa đại học. Chúng tôi ôn kể lại cho nhau nghe 
những kỷ niệm vui trong thời gian đi học trường Y, nhớ lại mái trường xưa tại giảng đường của 
trường Y Khoa Đại Học Saigon đường Trần Quý Cáp, rồi được chuyển sang trường Y khoa mới 
do Hoa Kỳ viện trợ góc các đường An Dương Vương - Phủ Đổng Thiên Vương và Nguyễn Trãi,
xây dựng xong vào giữaniên khóa 1965-1966.

Tôi còn nhớ mãi ngày đầu tiên của năm thứ nhất, bài học đầu tiên khi bước chân vào nghề 
Y, thầy Khoa Trưởng Phạm Biểu Tâm đã gặp chúng tôi tại giảng đường Trường Y Trần Quý 
Cáp. Thầy nói chuyện với chúng tôi về đề tài “Tại sao các anh chọn nghề Y ? Có phải vì nghề Y 
kiếm được nhiều tiền?”. Sau bài nói chuyện của Thầy, tôi tâm niệm và có thể hiểu được tính
trung thực và lương tâm của người thầy thuốc trong ngành Y. Chúng tôi có thời gian dài đi thực 
tập cùng nhau tại các bệnh viện tại Saigon như BV Bình Dân, BV Chợ Rẫy, BV Nguyễn Văn 
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Học, BV Từ Dũ, BV Hùng Vương, BV Nhi Đồng, BV Hồng Bàng, BV Đô Thành, BV Chợ 
Quán... Trong các BV thực tập trên, BV Bình Dân cho tôi nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm đẹp với 
các thầy và nhân viên của khoa, thời gian thực tập tại BVBD nhiều nhất và tôi có cảm tình với 
BV nhiều nhất. Nhà tôi ở đầu đường Nguyễn Thiện Thuật gần BV Bình Dân nên tôi có thể đi 
bộ đến BV. Tất cả các Khoa tại BVBD chúng tôi đều phải lần lượt đến thực tập vì các Khoa của 
BVBD đều do các thầy của Trường ĐHYK Saigon phụ trách, Chirurgie B với thầy Phạm Biểu 
Tâm và thầy Nguyễn Hữu, Khoa Ung Thư với thầy Đào Đức Hoành, Khoa Niệu với thầy Ngô 
Gia Hy, Khoa Chỉnh Trực với thầy Trần Ngọc Ninh và thầy Hoàng Tiến Bảo, Khoa Mắt với thầy 
Nguyễn Đình Cát và thầy Nguyễn Văn Kính, Khoa Stomatologie với thầy Trịnh Văn Tuất, Khoa 
ORL với thầy Trương Minh Ký, Khoa Dermatologie với thầy Nguyễn Văn Út...Ngoài các thầy, 
còn các nội trú và các cô y tá lâu năm của khoa rất giỏi chuyên môn đã chỉ dẫn cho chúng tôi rất 
nhiều trong thời gian là sinh viên thực tập. BS Bùi Mộng Hùng và Vũ Văn Nguyên trong thời 
gian là Nội Trú BVBD, trước khi đi du học tại Pháp và Canada, có đến giảng dậy và chỉ dẫn cho 
chúng tôi tại Cơ Thể Học Viện cũ của Trường ĐHYK Saigon đường Nhân Vị (sau đổi tên là 
Trần Hoàng Quân rồi Nguyễn Chí Thanh), các anh là những mẫu cho sinh viên chúng tôi thời 
bấy giờ. Cơ Thể Học Viện do GS Nguyễn Hữu phụ trách, sinh viên chúng tôi còn biết ông Đào 
Công Lân, người rất quen thuộc với những xác ngâm trong hồ và tận tụy giúp thầy Hữu trong 
công việc, ông có 2 người con trai ra trường BS YK.

Lên năm thứ 4, niên khóa 1967-1968, lớp chúng tôi là lớp đầu tiên có môn học mới Gây Mê Hồi 
Sức, một bộ môn mới được thành lập của Trường ĐHYK Saigon do GS Nguyễn Khắc Minh phụ 
trách.  Từng nhóm được học và thực tập trên phòng Mổ của BVBD. Môn học và cách giảng dậy 
của GS NKM rất mới lạ với chúng tôi, sau này chúng tôi nhận thấy là môn học  cần thiết với 
người thầy thuốc khi ra trường. Chúng tôi được biết GS Nguyễn Khắc Minh là một cựu nội trú 
của BVBD đi du học về Anesthésiologie tại Canada và Hoa Kỳ mới về nước năm 1965, mặc dù 
ông rất khó tính nhưng cũng là một trong những mẫu cần noi gương của thời sinh viên chúng tôi 
.

Trong chuyện vui cũng có chuyện buồn, vì trong thời gian huấn luyện của khóa 13 YNDS/TT 
này tại trường Quân Y và Quân Trường Thủ Đức, QLVNCH đã có cuộc hành quân Lam Sơn 719 
tại Hạ Lào, chúng tôi được gặp các bạn quân y đã ra đơn vị tham dự cuộc hành quân gian khổ 
này về kể lại, khiến chúng tôi cũng có phần ưu tư cho phận mình và đất nước sau này.

2.      Sau thời gian huấn luyện, tôi nhận đơn vị Tiểu Đoàn 18 Quân Y đóng tại Long Khánh. Về 
Tiểu Đoàn 18 QY tôi là Y sĩ điều trị của Bệnh Xá Sư Đoàn, và may mắn hơn sau vài tháng làm 
việc tôi được về Tổng Y Viện Cộng Hòa học khóa Hậu Đại-Học Y-Sĩ Tê-Mê để thay một Y sĩ 
Tê-Mê của Phòng Mổ Bệnh Xá xin thuyên chuyển (Trong Quân Đội gọi là Y-Sĩ Tê-Mê thay vì 
BS Gây Mê như trong dân sự). Tháng 2-1972, Khóa Y sĩ Tê Mê được khai giảng, đặc biệt khóa 
này kéo dài 1 năm (thay vì 6 tháng như những năm trước) và đặc biệt hơn nữa là có sự hợp tác 
của GS Nguyễn Khắc Minh phụ trách Bộ Môn Gây Mê Hồi Sức của Trường ĐHYK Saigon. 
Khóa học của chúng tôi có 7 y sĩ trung úy từ các đơn vị gửi về. Chúng tôi được huấn luyện tại 2 
nơi : Tổng Y Viện Cộng Hòa và Bệnh Viện Bình Dân . Tại TYVCH, Y Sĩ Trung Tá Nguyễn 
Đức Tiến và Y sĩ Thiếu Tá Ngô Tôn Liên phụ trách, cả 2 vị đều được huấn luyện thêm về GM 
một năm tại Copenhagen (Đan Mạch). Bên BVBD, ngoài GS Nguyễn Khắc Minh phụ trách 
chính, còn có BS Trần Quang Dự, sau nhiều năm lăn lộn ngoài vùng I Chiến Thuật, nay được 
trở về Trường ĐHYK Saigon phụ tá GS Minh xây dựng Khoa GMHS. Ngoài ra, 2 BS GM người 
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Mỹ (BS Kayan và BS Christian) lần lượt đến BVBD hướng dẫn chúng tôi về lý thuyết và thực 
hành, giúp chúng tôi mua sách GM Hoa Kỳ với giá rẻ của thư viện của Trường. Nhóm chúng tôi 
lần lượt được chia đi thực tập 6 tháng tại TYV Cộng Hòa và 6 tháng tại BVBD , phòng mổ BV 
Nhi Đồng và BV Hùng Vương.

Khóa Hậu Đại Học Y Sĩ Tê Mê của nhóm chúng tôi kéo dài từ 21-2-1972 đến 21-2-1973, chỉ 
đúng 1 năm nhưng trong thời gian này Miền Nam Việt Nam đã trải qua có biết bao biến đổi sóng 
gió , chiến cuộc lại nổi lên khắp 4 vùng chiến thuật với Mùa Hè Đỏ Lửa và trận chiến An Lộc. 
Rồi Mỹ ném bom Miền Bắc và Hà Nội, và kết thúc với hiệp định Paris ngày 27-1-1973. Nhóm 
chúng tôi được yên ổn học hành trong thời gian này ở Saigon nhưng cũng có những nỗi buồn vì 
vận nước nổi trôi, ray rứt với những mất mát của bạn bè, gia đình…Hai người bạn học cùng lớp : 
Y Sĩ Trung Úy Nguyễn Văn Bé và Y Sĩ Trung Úy Cao Phú Quốc, cả hai bạn tính tình đều rất 
hiền hòa dễ mến, cùng là QY/HD khóa 17, nên ra đơn vị trước và cùng về TĐ 18 QY Long 
Khánh, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau YS/TU Nguyễn Văn Bé đã hy sinh tại chiến trường 
Cambodge, rồi YS/TU Cao Phú Quốc hy sinh trên chiến trường An Lộc. Tôi về TĐ 18 QY sau, 
làm việc một thời gian ngắn tại BXSĐ rồi được về Saigon học GMHS 1 năm, nên chúng tôi tuy 
là bạn học cùng lớp, vì chiến tranh mà ‘kẻ ở, người đi’ không có dịp hội ngộ, chưa một lần gặp 
lại.

Thương binh tràn ngập TYVCH, phòng mổ phải hoạt động liên tục 24/24. Không còn như thực 
tập trong thời sinh viên, lúc này chúng tôi phải đối mặt với những trường hợp khẩn cấp, vết 
thương chiến tranh, những phương pháp gây mê và gây tê được thực hiện ‘gọn nhẹ’ theo kiểu 
‘quân đội’. Trong thời gian 6 tháng tại TYV Cộng Hòa, tôi thấy được sự tàn khốc của cuộc 
chiến, những thương binh trẻ, những người bạn học thời trung học, những người bạn cùng khóa 
quân y mới vừa ra đơn vị chưa được bao lâu, giật mình gặp lại nhận ra nhau với những vết 
thương bom đạn. Trong hoàn cảnh này, thật tủi hờn với nỗi buồn chiến tranh. Người em trai tôi, 
cùng ở chung nhà trong đại gia đình, hàng ngày gặp nhau, bị thương trên chiến trường 
Cambodge trong một chuyến công tác, ngỡ ngàng gặp nhau trong phòng mổ của TYV Cộng 
Hòa.

Khi được chuyển sang BVBD với GS NKMinh, phương cách bài bản ‘dân sự’ lại thật gian khổ 
hơn bao giờ với chúng tôi. GS giúp chúng tôi hiểu được trách nhiệm, vai trò và nhiệm vụ của 
người GM trong phẫu thuật. Về kỹ thuật, ông ‘rèn luyện’ lại chúng tôi từ căn bản: cách cầm 
mask hay đặt nội khí quản không dùng thuốc giãn cơ, bóp bóng giúp thở bệnh nhân, theo dõi lâm 
sàng và hồi sức bệnh nhân trong suốt cuộc mổ và cả hậu phẫu..Về lý thuyết, ông chỉ dẫn bài bản 
hơn cách hồi sức và gây mê những bệnh nhân với thể trạng thật kém, thật mong manh. Chúng tôi 
được ông giao bài, thay nhau soạn bài rồi trình bày thảo luận trước lớp, cách làm này giúp chúng 
tôi tích cực hơn trong việc học. Thứ bẩy cuối tuần không mổ, có buổi họp toàn khoa bàn luận về 
những trường hợp khó hay tai biến xảy ra trong tuần, khiến chúng tôi rút được nhiều kinh 
nghiệm. Tuy vất vả, mệt mỏi trong suốt thời gian 6 tháng tại BVBD với GS NKM , nhưng riêng 
tôi rất hài lòng với cách ‘khổ luyện’ này của GS khiến tôi có được sự tự tin, vững vàng hơn khi 
về đơn vị. Và kể cả sau này khi được trở lại làm việc tại BVBD, tôi vẫn cố gắng giữ lại trong 
Khoa những nề nếp kỹ thuật cơ bản của ông, cũng như luôn tâm niệm trong lòng tính trung thực 
và tính nhân bản mà ông thường nhắc nhở chúng tôi với bệnh nhân trong việc làm.  
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3.      Ngành GMHS BVBD và Miền Nam - Lớp Cán Sự GMHS (Ngành Điều Dưỡng 
GMHS/TC):

Cũng trong thời gian tại BVBD, chúng tôi được làm quen với Tập San Gây Mê Hồi Sức của 
Hiệp Hội chuyên viên GM Việt Nam, với số 1 phát hành năm 1971 đến số 12 năm 1974 .Tập san 
do GS NKM chủ biên cùng với sự hợp tác của một số BS GMHS khác, và kể cả các cô gây y tá 
gây mê lâu năm nhiều kinh nghiệm đóng góp nhiều bài vở, trong đó tôi thích những bài chuyên 
môn của GS NKM, của BS Nguyễn Đức Tiến, Ngô Tôn Liên. Sự hứng khởi này cũng giúp tôi 
đóng góp được một bài cho Tập San trước khi tôi về đơn vị…Và đặc biệt tôi thích đọc hồi ký của 
cô Lê Thị Thuần kể con đường đưa cô đến với ngành GM. Cô Thuần có nhắc lại thời gian đầu 
tiên, vào năm 1949, khi học GM tại BV Phủ Doãn (Hà Nội) với sự hợp tác của một cô y tá GM 
người Pháp, Paulette Escale. Thầy Trần Ngọc Ninh, lúc này là thường trú BV, đọc sách GM rồi 
giảng lại phần lý thuyết. Thầy Ngô Gia Hy, BS GM đầu tiên của Việt Nam được đào tạo tại Pháp 
về nước năm 1953, Cô Lê thị Thuần du học tại Paris về lại BVBD năm 1956, góp phần huấn 
luyện đội ngũ y tá gây mê của BVBD sau này, khi di cư vào Nam năm 1954.

Nhưng theo tôi, ngành GMHS của BVBD hay của cả miền Nam sau này được biết đến và nổi lên 
là nhờ rất nhiều công lao của GS NKM sau khi ông du học rồi về lại BVBD. Như đã nói trên, 
ngoài công đào tạo các BS GMHS đầu tiên từ Trường ĐH Y Khoa Saigon rất chất lượng, ông 
còn tổ chức đào tạo các lớp Cán Sự GMHS đầu tiên tại VN (sau 1975 đổi tên Điều Dưỡng 
GMHS Trung Cấp) thời gian học 3 năm, năm đầu học tại Trường Cán Sự Y Tế (sau 1975 đổi tên 
Trường Trung Học Y Tế Trung Ương 3), 2 năm sau trở về BVBD được GS ‘trui rèn’ cùng với 
cô Lê Thị Thuần và một số Huấn Luyện Viên khác. Nhiều cô ĐD GM sau này có ‘tâm sự’ là 
trong thời gian học tại BVBD với Thầy Minh thật khổ cực : bụng đói, bệnh nhân nặng , tay cầm 
mask lo lắng và mỏi mệt trong suốt cuộc mổ mà mắt lệ nhòa. Nhưng không cô nào bỏ nghề mà 
còn rất yêu nghề, biết ơn và nhớ từng lời dạy của thầy cô. Khi ra trường từ BVBD, các cô 
ĐD/GMHS/TC được phân nhiệm sở tại các BV lớn tại Saigon và các tỉnh miền Nam, với tay 
nghề cao nên được BS phẫu thuật rất tin tưởng. Ngành ĐD/GMHS/TC được GS NKM cho ‘đóng 
trụ sở’ trên 3 dãy lầu nhỏ nằm góc bên phải của BVBD, cuối những dẫy Phòng Mổ lầu, Phòng 
Hồi Sức và dẫy lầu nội trú. Đây là một đặc điểm của BVBD vì từ xa người ta có thể nhìn thấy 
và nhận ra 3 lầu nhỏ này nổi lên trên bầu trời, mà sau này chúng tôi gọi là ‘chuồng cu’. Sau năm 
1975, Ngành ĐD/GMHS/TC do cô Lê Thị Thuần làm Trưởng Ngành. Mặc dù biết bao ‘vật đổi 
sao rời’, nhưng cô Thuần vẫn giữ được tất cả những kỷ luật và khuôn mẫu về đào tạo của Ngành 
như trước 1975. Đến năm 1978, BS Nguyễn Phi Vân cùng khóa Y-Sĩ Tê-Mê (niên khóa 1972-
1973) với tôi, sau khi đi tù ‘Học Tập Cải Tạo’ được bổ nhiệm về Ngành. Năm 1979, BS Ng. P. 
Vân lên làm Trưởng Ngành thay cô Thuần. Cô Thuần trở lại với PM BVBD, Cô làm Phó Khoa 
Phẫu Thuật-GMHS cho đến ngày hưu. Cô Thuần với nhiều kinh nghiệm, tài năng và lòng tận tụy 
với nghề, đã giúp tôi rất nhiều thời gian này. Năm 1993, bà GĐ BVBD đòi Ngành ĐD/GMHS 
phải chuyển đi nơi khác, trụ sở ‘Chuồng cu’ này phải trả lại cho BVBD. Ông Hiệu Trưởng của 
Trường THYT và BS Nguyễn Phi Vân trưởng Ngành rất bối rối vì không tìm ra địa điểm di dời, 
nhưng khi biết được ‘lịch sử’ của Ngành ĐD GMHS này, thì ông đã có câu trả lời: đây là ‘Vấn 
đề do Lịch Sử để lại’ và ông không chịu di dời đi đâu hết! Vì thế trụ sở này của Ngành 
GMHS/ĐDTC còn đứng vững tại nơi này cho đến ngày hôm nay. Các GĐ BVBD sau này không 
còn tìm cách ‘đẩy’ Ngành đi nơi khác nữa.
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Như thế BVBD, trước 1975, là BV dân sự độc nhất có BS GMHS, có Bộ Môn GMHS thuộc 
Trường ĐHYK Saigon, là nơi đào tạo những BS GMHS, những CS và Y Tá GMHS chính thức 
cho cả miền Nam. Tuy rằng bên Quân Đội, TYV Cộng Hòa cũng đã đào tạo một số lượng lớn 
những BS và Y tá GMHS đáp ứng cho các QYV, BV và Bệnh xá Sư Đoàn do nhu cầu trong 
chiến tranh, nhưng thời gian đào tạo ngắn (6 tháng) và không được bài bản và ‘khổ luyện’như 
bên BVBD. Nên sau này (sau 1975) cho đến thời gian gần đây, người ta vẫn cho BVBD là cái 
nôi của Ngành GMHS của miền Nam. Những BS và ĐD GMHS được đào tạo từ BVBD khi 
được bổ nhiệm đến nhiệm sở, họ được tin tưởng và họ thường tự hào là đã qua ‘cái nôi’ của 
Ngành. Sau những năm 1990, Trường THYT TW3 lại được đổi tên một lần nữa là Khoa Điều 
Dưỡng, một khoa trực thuộc Trường ĐH Y Khoa TP. Từ đó các Ngành thuộc Khoa ĐD như 
ngành GMHS mở thêm rất nhiều lớp như Cử Nhân GMHS chính quy, tại chức, liên thông …vv 
và vv. Theo tôi thì ‘cái học ngày nay đã hỏng rồi’, ngày càng nhiều trường, lò đào tạo nhiều, 
bằng cấp nhiều (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ..) phải đóng tiền học phí nhiều, bằng cấp cao tiền học 
càng cao, nhưng kiến thức của học viên không biết có tương xứng với cấp bằng hay không.

4.      Những Năm Tháng Cuối:

Khóa Hậu Đại Học Y Sĩ Tê Mê của chúng tôi được tổ chức lễ mãn khóa khá trang trọng vào 
tháng 3/1973 tại TYV Cộng Hòa với sự tham dự của Y sĩ Chuẩn Tướng Chỉ Huy Trưởng 
TYVCH Phạm Hà Thanh, Y Sĩ Trung Tá Nguyễn Đức Tiến, Y Sĩ Thiếu Tá Ngô Tôn Liên và GS 
Nguyễn Khắc Minh. Sau khi mãn khóa với ‘Binh giáp tàng hung trung’, một lần nữa chúng tôi 
lại phải ‘xếp bút nghiên’ nhận sự vụ lệnh đi đơn vị mới. Tôi trở về làm việc lại tại Bệnh Xá 
SĐ18 QY, tôi phụ trách phòng mổ và hậu phẫu. Lúc này tôi có dịp ‘văn ôn, võ luyện’, được áp 
dụng những điều đã học trong 1 năm qua trong cấp cứu thương bệnh binh và gia đình binh sĩ. 
Sau hiệp định Paris (27-1-1973) tình hình chiến sự tại VN khá yên tĩnh, nhưng hiệp định không 
mang lại hòa bình mà thực ra đó chỉ là ‘tạm dừng’cuộc chiến. Vài tháng sau những cuộc chiến 
nhỏ lại bắt đầu chung quanh tỉnh Long Khánh, thương binh của cả hai phía có lúc lại tràn ngập 
bệnh xá. Đi thăm bệnh, với ‘tình tự dân tộc’ tôi thăm hỏi các thương binh bộ đội Miền Bắc về 
quê quán, gia đình của họ, về tình hình Mỹ ném bom Hà Nội…Nhưng họ thường ngơ ngác, sợ 
sệt, mà có lẽ họ cũng chẳng biết gì nhiều về cuộc chiến. Chúng tôi, các BS của BX, sau giờ làm 
việc thường gặp nhau tại Câu Lạc Bộ bàn về tình hình chiến sự ngày càng leo thang tại Miền 
Nam. Rồi ngày tỉnh Phước Long bị tràn ngập sau 1 tháng chiến đấu, chúng tôi càng thất vọng và 
ưu tư nhiều hơn cho tình hình chính sự của Miền Nam. Chúng tôi đón Tết Nguyên Đán Ất Mão 
(vào ngày 11/2/1975) tại phòng sĩ quan chật hẹp, trong tình trạng khẩn trương, cấm trại và báo 
động 100% vì có thể VC tấn công hay pháo kích LK. Tôi còn nhớ trong một chương trình đón 
Tết của đài Truyền Hình Saigon, ông Giám Đốc của Đài TH đã phỏng vấn 3 ông chiêm tinh gia 
nổi tiếng của miền Nam vào thời gian này, về tình hình đất nước và thế giới trong năm Ất Mão 
tới. Chiêm tinh gia Huỳnh Liên trên đường Phan Thanh Giản-Nguyễn Thiện Thuật gần nhà tôi, 
đã ‘phán’ rằng: TT Nguyễn Văn Thiệu sinh năm Tỵ, tháng Tỵ, ngày Tỵ (hình như cả giờ Tỵ??) 
nên số ông gặp rất nhiều may mắn trong cuộc đời và sự nghiệp, ông đã được hai nhiệm kỳ Tổng 
Thống. Nhưng trong năm Mão tới, là năm xung, năm hạn, năm kỵ của TT, ông sẽ gặp nhiều khó 
khăn rắc rối. Quả thật, chiêm tinh gia Huỳnh Liên đã tiên đoán rất đúng vì sau Tết năm đó, ngày 
10-3 Ban Mê Thuột thất thủ sau một trận đánh ngắn ngủi, rồi cuộc ‘rút lui chiến thuật’ của vùng 
2 Chiến Thuật từ Pleiku-Kontum và sau đó là vùng 1 CT từ Đà Nẵng trong rối loạn, đổ máu và 
tang thương của đồng bào vô tội. Chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh này trên báo chí, trên TV 
mà lòng sót xa cay đắng, ngậm ngùi không biết thời thế sẽ xoay chuyển về đâu?
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Đầu tháng 4-1975, tỉnh Long Khánh của SĐ 18 đã bị VC pháo kích. Những trận đánh quanh tỉnh 
ngày càng dầy hơn, thương vong nhiều, dân chúng ùn ùn chạy về Saigon. Hậu cứ SĐ 18 rút về 
Long Bình. Rồi Long Khánh bị bao vây nhưng đây là nút chặn kiêu hùng của QLVNCH, địch 
quân bị tổn thất nhiều mà không thể vượt qua được. Các BS của TĐ 18 QY phải thay nhau 
(1BS/4 ngày) từ căn cứ Long Bình được trực thăng vận nhảy vào LK. Ngày 17-4 đến lượt tôi 
nhảy vào LK, tôi tính hết ngày 20 đến sáng 21-4 hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được trực thăng đưa 
về LB. Nhưng đến ngày 19-4, kế hoạch của Tham Mưu SĐ cho biết sẽ rút quân khỏi LK vào 8 
giờ đêm ngày 20-4-1975. Đến giờ chót cả TĐ 18 QY chỉ còn 2 BS, tôi và Y Sĩ Đại Úy Nguyễn 
Anh Chương, tiểu đoàn phó, bạn cùng lớp và cùng Khóa 13 QY. BS Chương phải theo Tướng Lê 
Minh Đảo, người chỉ huy cuộc rút quân. Tôi, ‘ở lại một mình’ lần đầu tiên phải ‘bất đắc dĩ chỉ 
huy’ cả TĐ 18 QY rút về LB. Theo kế hoạch, Long Khánh đang bị bao vây vì VC đã kiểm soát 
khu Ngã Ba Dầu Giây, cuộc rút quân không qua Quốc Lộ 1 về LB, , mà bằng đường bộ về Bà 
Rịa đi qua mật khu Bình Giả của VC dựa vào yếu tố bất ngờ. Thật may mắn, cuộc rút quân của 
SĐ18 và các TĐ Nhảy Dù trong trật tự và không bị thiệt hại gì nặng. Riêng TĐ 18 QY của tôi 
cùng thương binh, đi suốt đêm 20-4 trong lo lắng, mờ sáng ngày 21-4 về đến Bà Rịa thật an 
toàn không một thiệt hại. Tôi được cấp 4 ngày phép về Saigon thăm gia đình. Ngay tối ngày 21-4 
trên TV tôi thấy hình ảnh TT Nguyễn Văn Thiệu từ chức trao quyền lại cho Phó TT Trần Văn 
Hương nay đã già nua. Một lần nữa tôi thấy chiêm tinh gia Huỳnh Liên vẫn đúng, TT Thiệu 
khôn và vẫn còn nhiều may mắn mặc dù gặp ‘năm xui, tháng hạn’.

Trong 4 ngày phép ngắn ngủi về Saigon thăm gia đình, tôi gặp lại bạn bè bàn chuyện “ cuộc 
chiến VN đã quá kéo dài nay đến hồi chấm dứt? Đất nước mình sẽ đi về đâu? Chúng ta nên ở lại 
hay ra đi?...”. Lúc này tình hình Saigon không còn yên tĩnh, lòng người xôn xao chọn lựa đi hay 
ở ? Người ta xếp hàng dài lòng vòng từ cổng tòa Đại Sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất đến tận 
Nhà Thờ Đức Bà, làm thủ tục xin đi Mỹ. Tôi cũng không quên thăm 2 nơi đã mở cho tôi cánh 
cửa vào nghề, giúp tôi yêu nghề và mở cho tôi kiến thức theo ngành GMHS: Bệnh Viện Bình 
Dân thăm GS NKM và TYV Cộng Hòa thăm BS Ngô Tôn Liên và BS Nguyễn Đức Tiến. BS 
Liên tỏ ra hơi bi quan nhưng ông rất bình tĩnh lắc đầu không đi. GS NKM cho biết ông cũng 
không đi vì ông đã từng ở ngoại quốc, đã hiểu nỗi buồn và thân phận của ‘Người Do Thái’ xa 
quê hương như thế nào! Tôi cũng cùng quan điểm như vậy. Sau 4 ngày phép, tôi trở lại căn cứ 
Long Bình, bình tĩnh ‘chờ thời’ và biết thời thế không thể đảo ngược, đêm đêm nằm dưới hầm 
nghe tiếng đạn réo qua đầu , tiếng pháo ì ầm chung quanh.

Khoảng 8 tối ngày 29-4-1975, TĐ 18 QY được lệnh (?) rút về Thủ Đức, đoàn xe không đi thẳng 
theo xa lộ Biên Hòa về TĐ mà đi vòng qua tỉnh Biên Hòa rồi theo xa lộ Đại Hàn về Thủ Đức, vì 
mấy anh lính Nhảy Dù cho biết VC đã chiếm một vài đoạn trên xa lộ BH. Chúng tôi rất hoang 
mang vì bản tin buổi tối của BBC cho biết QL VNCH đã rút khỏi BH, nhưng mấy anh lính ND 
cho biết các anh vẫn liên lạc thường xuyên với bộ chỉ huy tại BH. Quả thật, khi vào đến tỉnh lỵ 
BH chúng tôi nhìn thấy những chiến xa và người lính VNCH rất bình tĩnh vững vàng trong vị trí. 
Ngồi trên xe đi suốt đêm theo xa lộ Đại Hàn về Thủ Đức, chúng tôi mệt mỏi phó mặc cho định 
mệnh. Mờ sáng ngày 30-4-1975, đoàn xe chúng tôi đến xa lộ Biên Hòa, dừng xe nghỉ ngơi dưới 
chân tượng đài Thương Tiếc tại Nghĩa Trang Quân Đội. Chúng tôi vui mừng nghĩ là đã được an 
toàn, nhưng chỉ 5, 10 phút sau một quả pháo nổ vang bên kia đường làm một xe quân đội bật 
tung, tất cả mọi người lại hoảng hốt lên xe chạy về phía Thủ Đức. Đến ngã ba Thủ Đức, từng 
đám đông tụ họp, lẫn lộn người dân di tản và người lính trong tình trạng rất mất trật tự. Lúc này 
chúng tôi không còn người chỉ huy, ngơ ngác không biết phải làm gì, phải đi về đâu? Mỗi lần 
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nghe tiếng súng nổ 2 bên đường, mọi người lại cúi đầu chạy về phía Saigon, tay cầm súng mà 
không biết bắn vào phía nào. Xe lật, người chết, người bị thương lăn lộn trên đường, không 
người chỉ huy, tất cả chỉ là một cuộc tháo chạy trong hỗn loạn về Saigon, ngược lại với cuộc rút 
quân trong trật tự của SĐ 18 cách đây hơn 1 tuần từ Long Khánh về Bà Rịa. Xe của tôi về đến 
Saigon khoảng 8 giờ sáng, trên xe có khoảng 10 anh em binh sĩ. Tôi là người cấp bậc cao nhất, 
chẳng biết làm gì hơn, tôi ra lệnh ‘tan hàng’ ai về nhà nấy; còn không, có thể đến trình diện tại 
Trường Quân Y. Tôi về đến nhà khoảng 9 giờ sáng trong mệt mỏi tinh thần và thể chất. Đài Phát 
Thanh Saigon liên tục đọc những thông báo cho thấy tính khẩn trương và hoảng loạn của tình 
hình. Đến khoảng trưa ngày 30-4-1975, tôi nghe ĐT Dương Văn Minh, Tổng Thống gần được 3 
ngày của VNCH tuyên bố trên Đài PT Saigon, ban đầu thì ‘Chính Phủ đang chờ bàn giao chánh 
quyền’, sau là đầu hàng vô điều kiện. Lúc này trong lòng thật hoang mang lo lắng, nhưng đầu óc 
tôi trống rỗng không suy nghĩ được gì, chỉ biết được cuộc chiến VN ‘20 năm nội chiến từng 
ngày”’ nay đã chấm dứt. Đối với tôi đây là ngày dài nhất, ngày không thể nào quên trong đời.

II.      Những Tháng Ngày Dài sau 30-4-1975:

1.      Những ‘Ngày dài khó quên’ sau Saigon đổi chủ, cuộc sống có nhiều thay đổi. Saigon ban 
đêm thiếu ánh đèn, nam nữ thanh niên không còn được đi bát phố, ngồi cà phê nữa mà phải họp 
hành ‘học tập’ liên miên, đi mít tinh hoan hô, đả đảo tùm lum để đón chào chế độ mới. Khắp nơi 
từ ngõ hẻm ra đến ngoài phố đều chăng đầy những khẩu hiệu, biểu ngữ mà nhiều nhất là “Không 
có gì quí hơn độc lập tự do”. Saigon nay đã đổi tên, liên tiếp đón mừng các nhà lãnh đạo từ miền 
Bắc vào có những bài diễn văn dài lê thê … Nhưng theo tôi, dù có tuyên truyền động viên ‘khí 
thế’ đến đâu, người dân Saigon cũ còn nhiều lo lắng ưu tư về cuộc sống mới sắp tới trong cuộc 
đổi đời này, còn nhiều nghi ngờ về những người ‘giải phóng’ mình. Riêng tôi, không biết tương 
lai đời mình sẽ ra sao? Không việc làm, không tiền lương, gia đình mình sẽ sống ra sao ? Không 
biết còn được hành nghề y khoa? Đi ‘học tập cải tạo’ có đúng 10 ngày như thông báo không?...

2.      Ngày trình diện ‘học tập cải tạo’, ngày 18-6-1975, với một túi sách trong có ít quần áo, chăn, 
màn, cho đủ 10 ngày, vợ tôi chở tôi bằng xe Honda đến Trường Gia Long, khi bước qua cổng 
trường nhìn thấy mấy người bộ đội súng ống đầy đủ đứng ẩn nấp sau cánh cửa, tôi đã cảm thấy 
không phải 10 ngày. Rồi đêm hôm đó, khi lên đường chúng tôi phải im lặng đi giữa hai dãy bộ 
đội súng ống võ trang ‘đến tận răng’ lên xe bít bùng chật ních người. Trong đêm khuya, Saigon 
đóng cửa đi ngủ sớm, xe đi biền biệt đi đâu về đâu không biết, tôi càng thấy ngày về xa vời quá, 
‘là biết xa nghìn trùng’. Xe đi một đoàn dài suốt đêm, xe không dừng dù trong xe có người đau 
bụng hay mắc tiểu kêu gọi. Đến trong đêm, sáng ra chúng tôi nhận ra đây là căn cứ Trảng Lớn cũ 
của SĐ25BB ở Tây Ninh. Chúng tôi phải đi lao động khiêng đạn đã quá 10 ngày rồi mà chẳng 
thấy ‘học tập’ gì cả. Có người ‘théc méc’ cầm tờ báo cũ có thông cáo 10 ngày học tập cải tạo lên 
hỏi cán bộ thì bị mắng và tiu nghỉu im lặng buồn bã thui thủi đi về. Làm lý lịch trích dọc, trích 
ngang, khai báo liên tục, khoảng 1 tháng sau vào một buổi chiều tối, một số anh em chúng tôi lại 
được gọi tên lên xe đi. Không biết đi đâu về đâu nhưng lại có tin tung ra là : “được tha về nhà” 
làm nức lòng người đi. Xe lại bít bùng di chuyển trong đêm, chúng tôi được thả xuống một bãi 
đất trống, sáng ra chúng tôinhận ra đây căn cứ cũ của SĐ 18 ở Long Khánh. Cách đây vài tháng, 
tôi còn là Y Sĩ Trung Úy của BX SĐ 18QY, đây là đất của tôi, hôm nay tôi đã là tù ‘học tập cải 
tạo’ bị nhốt ở đốí diện trại binh cũ của mình. Chúng tôi lại phải đi lao động như : khiêng đạn, 
làm luống trồng rau, làm hố xí 2 ngăn, làm hội trường lớn đủ chỗ cho cả trại có thể ngồi họp...
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Khiêng đạn pháo, chúng tôi được lệnh dọn một kho đạn của SĐ 18 cũ, tập trung đạn pháo trên 
mặt đất của một sân cỏ giữa trời. Hôm đó, có lẽ vì mùa hè nắng nóng giữa trưa cỏ cháy lan rộng 
đến bãi đạn làm phát nổ, miểng văng khắp nơi. Chúng tôi ở các trại chung quanh, không có hầm 
trú ẩn chịu trận, mặc cho số phận, không tránh được đạn thì để đạn tránh mình. Trại nào cũng có 
người thương vong, riêng trại tôi có 1 người chết vì vết thương đầu và mấy người bị thương phải 
cưa tay hay chân.

3.      Về ‘Học Tập’, thời gian đầu, tôi rất sợ vì khi nói chuyện bình thường tôi có thể hiểu được ý 
của quản giáo hay bộ đội, nhưng khilên hội trường rõ ràng họ nói tiếng Việt mà sao tôi không 
hiểu họ nói gì, những chữ, những từ mới mà họ dùng trong bài như : khẩn trương, động viên, 
động cơ thúc đẩy, tay sai, bành trướng ...v v, còn khó hơn cả những từ triết học mà tôi đã 
học thời trung học. Tất cả chỉ có 10 bài, sau mỗi bài chúng tôi phải ‘thảo luận’ tại tổ cho ‘thông 
suốt’. Sau này, tôi biết 10 bài này không phải chỉ soạn cho những người ‘học tập cải tạo’, ‘ngụy 
quân, ngụy quyền ngoan cố’ như chúng tôi, mà tất cả người dân của cả nước đều cùng phải học 
cho thông suốt, vì đây là ‘đỉnh cao trí tuệ’ của cả nước rồi. Khi nói chuyện, mọi người đều ‘đồng 
tâm nhất trí’ không một ai có ý tưởng trái ngược. Sau bài học, chúng tôi phải viết bài tự kiểm nói 
về lý lịch và ‘tội lỗi’ của mình, phải trả lời những câu hỏi như “động cơ nào thúc đẩy anh vào 
lính ngụy?”. Làm nghề gì cũng có tội, ngay cả bác sĩ cũng có tội vì đã cưa chân, cưa tay biết bao 
chiến sĩ cách mạng! Tôi không hiểu vì sao mà mọi người cả nước đều hiểu và có một cách trả 
lời giống nhau như vậy! Tuyên truyền, hiểu biết lý luận thật ngớ ngẩn, đúng là sự ngu dân. Như 
thế hai bên đánh nhau suốt 20 năm mà chẳng hiểu gì về nhau cả. Tôi viết bài tự kiểm một 
cách ‘chung chung’ nộp và làm một bản sao giữ lại. Tôi không biết có ai đủ thời gian đọc hết tất 
cả những bài tự kiểm của chúng tôi không, nhưng chỉ khoảng vài tuần sau, tất cả được lệnhphải 
viết lại bản tự kiểm vì chưa đủ thành khẩn, rồi phải họp lại để tổ góp ý. Tôi, ‘trước sau như 
một’, lấy bản sao chép lại rồi nộp, thực ra tôi cũng chẳng biết phải bịa ra chuyện gì để viết bây 
giờ!

Trong trại cũng có một số người rất ‘thành khẩn, thật thà khai báo’, những vị này được mời lên 
đọc bài tự kiểm của mình cho cả trại nghe và được các quản giáo khen ngợi hết lời, nhưng sau đó 
họ cảm thấy mình dại dột rồi sinh lo lắng. Vài tháng sau, trại tôi lại có một số anh em phải tập 
trung để chuyển trại mà phần lớn là những người có bản tự kiểm ‘thành khẩn’, chúng tôi không 
biết họ đi đâu, những anh em này khi lên xe di chuyển, với đôi mắt buồn đầy lo lắng nhìn lại 
phía chúng tôi từ biệt, rồi ngao ngán lắc đầu.

Về lương thực, chúng tôi được cung cấp gạo mục có rất nhiều sạn và thóc, chúng tôi phải ăn độn 
với lương thực khô như: bo bo, khoai mì, bắp ngô, và rau mà chúng tôi trồng được. Không được 
phát thịt, nhiều bạn rất thèm, có bạn ăn cả những con giun hay dế tìm được trong lúc đào đất. 
Lâu lâu vài tháng, có ngày chúng tôi được nghỉ lao động và được phát thịt ăn. Sau này, chúng tôi 
biết đó là những ngày lễ trong năm, được ăn thịt và được nghỉ lao động làm chúng tôi dễ nhớ 
những ngày tháng này hơn.

Về hố xí 2 ngăn, chúng tôi được lệnh đào 2 hố cạnh nhau, anh quản giáo hướng dẫn cách làm và 
giải thích nhiều về lợi ích của nó nhưng chúng tôi vẫn không thể hiểu nổi, hình như một hố để đi 
tiểu và một hố để đi cầu, sau này sẽ lấp lại để làm phân bón, nhưng có ai đi cầu mà không tiểu? 
khó thật! chúng tôi không thể làm điều này được, chỉ thấy giòi bọ quá nhiều. Một hôm, có anh
bạn sau khi đi cầu hố xí 2 ngăn về, cho biết : “Tao đã hiểu xã hội chủ nghĩa là gì rồi!”, chúng tôi 
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lắng tai nghe :“ Như hố xí 2 ngăn vậy, chúng mày thấy con giòi nào cũng tranh nhau bò lên bờ, 
nhưng có con giòi nào bò lên được bờ đâu! vì con nào gần lên được bờ liền bị những con khác ở 
dưới bám đuôi kéo xuống. Chúng cứ liên tục kéo nhau xuống! chẳng con giòi nào ngoi lên bờ 
được cả!” Chúng tôi cười ồ lên như một truyện cười, nhưng thật dễ hiểu hơn cả những lý thuyết 
mà chúng tôi phải học mấy tháng nay! Anh bạn tôi đã tìm ra được một ‘chân lý của XHCN’ nhờ 
bị táo bón và ngồi hố xí 2 ngăn. Có lần đội tôi được phân công lấp hố xí 2 ngăn của cán bộ, tôi tò 
mò muốn biết mấy cán bộ dùng giấy gì để đi vệ sinh, thì ra đó là những bản tự kiểm của học viên 
trại chúng tôi. Tôi gọi các bạn lại xem để cho thấy từ nay chúng ta không cần “thành khẩn khai
báo”nhiều làm gì nữa!

4.      Đến cuối năm 1975, mùa đông đến sớm thật lạnh, có lẽ miền Nam chưa bao giờ có một mùa 
đông lạnh buốt như vậy. Đêm khuya co ro cuộn mình trên chiếc chiếu và trong cái chăn mỏng, 
bụng đói, nghe những tiếng rên lạnh và tiếng thở dài của các bạn nằm quanh, càng làm nhớ nhà 
và lòng buồn hơn. Chưa hết đông, sửa soạn đón “mùa xuân đầu tiên”, chúng tôi đã phải đón 
thêm một dịch ghẻ kinh hoàng mà hầu hết mọi người trong trại đều khó thoát. Chúng tôi không 
hiểu cái lạnh cùng dịch ghẻ từ đâu mang đến? Có người nói nửa đùa nửa thật là do miền Bắc 
đem vào. Buổi sáng, chúng tôi nhìn thấy nhau quằn quại phơi mình dưới nắng dùng kim khều bắt 
giết cái ghẻ; ban đêm, ngoài tiếng thở dài não nuột, lại nghe thêm những tiếng gãi ghẻ rợn người. 
Cái Tết đầu tiên năm đó, chúng tôi phải làm sân khấu và tổ chức văn nghệ chung cho cả trại,
mấy bạn văn nghệ làm được vài cây đàn guitar tập hát những ‘bài ca cách mạng’ cho buổi văn 
nghệ đón xuân. Được nghỉ lao động, được ăn thịt, được vui chơi thể thao văn nghệ, chúng tôi 
được khuây khỏa phần nào nỗi buồn, và rồi dịch ghẻ ngoài da hết hồi nào cũng không biết! Hết 
Tết, đêm buồn lại có sẵn đàn chúng tôi từng nhóm hát cho nhau nghe “nhạc vàng”, cùng ngồi 
dưới dàn hoa … mướp, với những trái mướp trĩu dài, dưới trăng thanh gió mát gợi nhớ những 
phòng trà ca nhạc thơ mộng của Saigon xưa. Nhưng ‘những ngày xưa thân ái’ chỉ kéo dài được ít 
lâu, rồi cũng đến tai mấy anh quản giáo, dịch “nhạc vàng, nhạc lính, nhạc sến” bị mấy anh quản 
giáo dập tắt.

Vài tháng sau, chúng tôi bị biên chế lại, tôi được chuyển đến một trại khác gần đó cũng thuộc 
tỉnh Long Khánh. Mỗi lần chuyển trại giã từ một số bạn nhưng chúng tôi có dịp gặp lại một số 
bạn quen từ các trại khác chuyển đến. Công việc vẫn như cũ, sinh hoạt hàng ngày vẫn thế, họp 
hành nhàm chán mỗi đêm vẫn thế, chúng tôi đã quen dần với đời sống trong tù, ngày về không 
còn mong đợi gì nhiều. Có bạn ‘dại mồm dại miệng’ cho là số hộp thư LT 7590 của trại chúng 
tôi có nghĩa định mệnh là “7 năm chín không?” hay “7 năm chín chưa?”, nên ít nhất 7 năm sau 
mới có ngày về. Đã hơn một năm rời Saigon, xa nhà nhớ gia đình, làm sao chịu đựng nổi 7 năm? 
Tuy nhiên, sau lần được thăm nuôi trước Tết chúng tôi lại có tin từ người nhà nghe lén ‘đài địch’ 
(BBC và VOA) cho biết nhà nước VN đang bị áp lực từ Hoa Kỳ và Tây Phương đòi phải trả tự 
do cho những Sĩ Quan QLVNCH đang bị giam trong trại ‘HTCT’. Niềm tin ‘ngày về Saigon’ lại 
lóe lên trong lòng để chúng tôi có thể vui trở lại đón Tết thứ hai trong trại. Sau mỗi lần họp tổ, 
chúng tôi phải hát một ‘bài ca cách mạng’ trước khi tan hàng tắt đèn đi ngủ; nhớ về Saigon xưa, 
nay đã đổi tên, đội chúng tôi chọn bài “Tiến về Saigon”, chúng tôi đồng lòng hét lớn khi ca đến 
câu “Tiến về Saigon, ta giết loài giặc thù”, rồi liếc mắt nháy nhau mỉm cười thông cảm.

5.      Sau Tết, lại sửa soạn chuyển trại, chúng tôi đã quen với cách phân loại này khoảng hơn 6 
tháng một lần, đây là lần thứ 4 của tôi. Chúng tôi di chuyển đến cạnh một khu rừng hoang vu, 
thuộc tỉnh Long Khánh, dọc theo tuyến đường xe lửa Thống Nhất xuyên Việt. Đây là khu kinh tế 
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mới mà người đi xây dựng đã bỏ về hết, để lại vài căn nhà tre mái lá hoang tàn đang xây dang 
dở. Chúng tôi phải vào rừng chặt cây, tre, lá, mây.. để làm nhà, kể cả làm nhà cho quản giáo, bộ 
đội. Tôi thán phục các anh kiến trúc, các anh kỹ sư từ các trường kỹ thuật của miền Nam đã chỉ 
huy và xây dựng những căn nhà thật tiện nghi và đầy mỹ thuật, với những vật liệu ‘cây nhà lá 
vườn’ và với sức lao động của những người bị gọi là ‘tay sai bóc lột’. Trong ánh mắt của những 
cán bộ quản giáo cũng lộ nét ngưỡng mộ và hài lòng khi ưu tiên được hưởng những ngôi nhà đẹp 
như mơ. Đang là mùa khô lại là vùng sỏi đá nên chúng tôi đào giếng rất cực nhọc, đào xuống 
khoảng 1 - 2m sâu, nếu không hy vọng có nguồn nước lại phải đào tìm chỗ khác. Nhưng trời 
không phụ kẻ có ḷng, mùa mưa đến, từng cặp “cậu ông trời” (cóc) cõng nhau kêu vang rừng 
vắng, rớt xuống những hố giếng bỏ hoang không thể nhảy thoát lên được, buổi sáng chúng tôi ra 
nhặt cả trăm cặp tình nhân ’chết vẫn không rời nhau’ để vào thùng. Những dòng suối bắt đầu 
xuất hiện, chúng tôi có nhiều cá. Nhiều bạn còn biết cách đặt bẫy bắt thú rừng như chuột, rắn, 
nhím… kể cả nai và heo rừng. Có đất, chúng tôi trồng được nhiều bắp và khoai mì. Ngoài ra, bên 
đường xe lửa chúng tôi còn được đồng bào miền Nam ngày nào cũng ném tặng quà xuống mỗi 
khi có chuyến xe lửa đi qua, họ nhìn chúng tôi vẫy tay chào thương cảm. Nhưng chỉ được vài 
tuần, các quản giáo ra lệnh không cho chúng tôi lại gần đường rày mỗi khi xe lửa đi qua, không 
được nhặt quà vì sợ có thuốc độc trong đồ ăn ném xuống. Ngày hôm sau, đứng từ bìa rừng nhìn 
đoàn tàu chạy qua, chúng tôi thấy mấy anh bộ đội hăng hái liều mình lượm những gói quà có 
‘thuốc độc’ ăn tại chỗ. Nhưng chỉ được 1 lần, lần sau họ đón nhận những lời hò hét chửi bới xỉ 
vả của những người trên xe lửa. Thời gian sau này, công việc không nặng nhọc lắm nhưng những 
con vắt và muỗi đe dọa khi chúng tôi vào rừng, tại trại này đã có vài bạn chết vì bệnh sốt rét. 
Chúng tôi được lệnh chôn cất và phải ghi nhớ địa điểm để sau này khi được về thì báo cho người 
nhà họ sau, nhưng đã có bạn viết thư nhắn rồi ném đại lên xe lửa nhờ chuyển theo địa chỉ về nhà 
nạn nhân, rồi người nhà cũng nhận được thư chuyển theo kiểu ‘bưu điện xe lửa’ tìm đến trại đòi 
mang xác về.

6.      Gọi là ‘trại giam’, nhưng trại này không có hàng rào kẽm gai, sát với rừng hoang và bên 
cạnh đường xe lửa. Chúng tôi đi lao động từng nhóm tự do từ sáng đến chiều, không còn bộ đội 
canh gác, chúng tôi thường gặp người dân kiếm củi trong rừng hay buôn bán tại ga xe lửa. 
Chúng tôi cảm thấy ngày về đã gần đến, có lẽ vì thế mà tôi không thấy bạn nào trốn trại. Có lần 
nhóm tôi 4 người đi lao động dọc theo đường rày xe lửa, gặp một nhóm 3 người thuộc đoàn 
“Thanh Niên Xung Phong” đi lao động bảo trì đường rày xe lửa. Trên khoảng đường vắng vẻ, 
cùng người miền Nam, cùng người Saigon xưa, chúng tôi làm quen nhau trò chuyện, mà trên 
nguyên tắc chúng tôi không được tiếp xúc và nói chuyện với người ngoài trại. Hỏi về Saigon bây 
giờ ra sao? Một anh TNXP trẻ cho biết :”Saigon bây giờ không còn tiệm bán kính nữa!” Chúng 
tôi ngạc nhiên, thì anh giải thích :”vì người Saigon bây giờ đã sáng mắt hết cả rồi, còn bán kính 
cho ai nữa?”Anh hỏi tiếp :” Các anh có biết XHCN là gì không?”, rồi mỉa mai anh giải thích :”là 
Xạo Hoài Cha Nội”, “là Xếp Hàng Cả Ngày”… và còn nhiều nữa mà đến nay tôi đã quên. Ngồi 
trên đường rày giữa cánh đồng trống, chúng tôi thích thú cười vang giữa trời tự do. Hứng khởi 
anh nói lái theo kiểu miền Nam một lèo “Con đường Bác đi là con đường bi đát; chế độ hộ khẩu 
là chế độ hậu khổ, Saigon giải phóng là Saigon phỏng gi..ái!” Chúng tôi lại được dịp cười thoải 
mái. Hai nhóm chúng tôi lưu luyến và vui vẻ chia tay nhau về 2 phương trời nhưng tâm trạng 
như nhau, hiểu và thông cảm nỗi buồn của nhau. Về trại, chúng tôi từng nhóm to nhỏ kể lại cho 
nhau nghe để giải khuây và quên nỗi nhớ nhà. Rồi cũng đến tai quản giáo, tôi bị nêu tên và phê 
bình là “hay nói linh tinh”. Tôi lo sợ vì ngày về đã đến mà bị ‘ghim’ thì học tập ‘muốt chỉ cà 
tha’. Hơn 1 tuần sau vào cuối tháng 8, một buổi chiều tối, cả trại tập trung đợi anh quản giáo, 
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nỗi buồn còn đó tôi lo lắng chờ thêm tin dữ. Anh quản giáo đến với một xấp giấy trên tay, anh 
cho biết có lệnh ‘tạm tha cho về đoàn tụ với gia đình’ một số ‘học tập tốt, cải tạo tốt’ nhân ngày 
lễ Quốc Khánh 2-9 , mọi người im lặng nín thở chờ đợi còn hơn nghe trúng tuyển thi, xấp giấy 
chỉ khoảng 10 tờ hy vọng của tôi quá mong manh. Tôi đang lơ đãng thì giật mình vì anh quản 
giáo gọi tên “Anh Vũ Văn Dưng”, gần giống tên tôi chứ không phải tên tôi nên tôi không dám 
giơ tay nhận. Anh quản giáo gọi 2,3 lần nữa :”Ai là Vũ Văn Dưng ? anh Vũ Văn Dưng đâu?” mà 
chẳng ai thưa; tôi buộc phải giơ tay nói:”Tôi tên Vũ Văn Dũng, không phải Vũ Văn Dưng…”, 
anh quản giáo mắng:” Dưng hay Dũng gì cũng thế! cầm lấy!”. Tôi ngạc nhiên lên nhận giấy mà 
lòng rất hồi hộp chỉ sợ mừng hụt. Cầm giấy trong tay dò lại tên, năm sinh và số quân thì đúng là 
của tôi, anh bộ đội có chữ đẹp viết dấu ngã quá điệu đà gần dính vào chữ Dung làm anh quản 
giáo đọc là Dưng. Tôi bàng hoàng mừng hết lớn, các bạn đến chúc mừng, có bạn viết thư nhờ tôi 
đưa về nhà, đêm đó tôi nằm thao thức tận hưởng niềm vui sướng, tôi không ngờ một người ‘hay 
nói linh tinh’ lại được về đợt sớm nhất trại.

7.      Ngày Trở Về: Giấy ra trại ghi ngày 24-8-1977, tôi tính những ngày nằm trong trại ‘học tập’ 
của tôi là 2 năm, 2 tháng, 6 ngày, một thời gian tương đối dài của tuổi trẻ chúng tôi; địa chỉ cư 
trú là Bà Rịa thay vì Saigon vì vợ tôi đang dậy học tại Trường Trung Học Phước Lễ. Ngày hôm 
sau, những người có giấy ra trại được lệnh tập trung tại sân ga chờ lên xe lửa về nhà. Trên xe lửa, 
đồng bào mà đa số là người Saigon cũ đi buôn, họ ngạc nhiên thấy chúng tôi được tự do; có lẽ ai 
cũng có người thân trong gia đình hay bạn bè quen biết phải ngồi tù ‘học tập cải tạo’ tại một trại 
nào đó chẳng có ngày về, nên họ mừng rỡ thân mật hỏi thăm giúp đỡ chúng tôi, hỏi những người 
còn lại trong trại bao giờ sẽ được về ? Trong toa xe lửa chật trội đầy hàng hóa và người đi buôn, 
tôi leo lên ngồi trên nóc toa để được hưởng không khí thực sự tự do của ngày đầu tiên. Khác với 
những lần chuyển trại trong xe bít bùng ; trong ngày hôm nay tôi sẽ được gặp lại vợ con, tôi hiểu 
thêm được “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”là gì !. Tôi về Bà Rịa nên xuống ga Xuân Lộc 
(Long Khánh), một số anh em rủ nhau vào một quán ăn món bún bò Huế , ông bà chủ quán nhận 
biết ngay chúng tôi là những người “học tập cải tạo”mới được về, vui vẻ thăm hỏi mừng cho 
chúng tôi và nhất định không chịu tính tiền; lên xe đò đi Bà Rịa và xe lam về nhà, tôi cũng được 
nhiều ưu tiên, đều được giảm hay miễn phí. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã nhận ra : ở ngoài trại tù, 
đồng bào miền Nam không có lòng căm thù nào đối với chúng tôi như những bài học tuyên 
truyền trong trại từ hơn 2 năm nay, mà ngược lại họ đối xử và thương cảm với chúng tôi như 
những người ruột thịt. Điều này giúp tôi được tự tin và thoải mái hơn khi ra ngoài làm việc sau 
này. Gia đình tôi không biết ngày về của tôi, vợ con sững sờ khi thấy tôi xuất hiện trước cửa 
nhà, hai con tôi 5, 6 tuổi mừng rỡ ôm chặt lấy tôi hồi lâu. Ngày hôm sau, tôi phải đến trình diện 
Công an địa phương huyện Bà Rịa, Đồng Nai, thời gian quản chế là 6 tháng.

Lương dậy học của vợ tôi không đủ nuôi 4 miệng ăn, tiền dành dụm trước 1975 đến nay đã cạn, 
đồ đạc của cải trong nhà phải bán dần đi để lấy tiền ăn. Sau gần 2 tháng ở nhà, tính thấy không 
đủ ăn cho gia đình, tôi đành phải làm đơn xin làm việc tại BV Bà Rịa. Chị trưởng phòng nhân 
viên của ty Y Tế tỉnh Đồng Nai, quần đen áo cánh trắng cổ lá sen, giọng Bắc ‘mới’ lạnh lùng để 
đơn xin việc của tôi vào một thùng giấy. Chị hẹn tôi tuần sau đến, mà không cho tôi giấy biên 
nhận. Tuần sau đến chị lại hẹn tuần sau, chị đâu biết tiền xe đò chạy than Bà Rịa - Biên Hòa vất 
vả và tốn kém của tôi biết chừng nào. Cứ như thế đến tuần lễ thứ tư, văn phòng vẫn vắng hoe 
như thế, gặp chị cán bộ miền Bắc vẫn với bộ cánh như thế, sau một hồi lục tìm chị thản nhiên 
nhẹ nhàng hỏi tôi:”Anh nộp đơn hồi nào nhỉ? không thấy, thôi anh về làm đơn lại đi nhé!”. Trên 
đường về tôi nghĩ : có lẽ mình không còn thích hợp với xã hội này nữa, họ không còn dùng mình 
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nữa, bây giờ phải làm gì để sống, để nuôi gia đình? Anh Công an khu vực đã từng khuyên tôi 
khi tôi mang đơn xin việc nhờ anh chứng nhận :” Anh mà làm việc cái gì? Anh tìm miếng đất để 
cuốc đất trồng khoai thôi!”mà tôi tìm đâu ra mảnh đất cắm dùi bây giờ ? .

III.      NGÀY VỀ BV Bình Dân.

1.      Bình Dân Ngày Về: Hoàn toàn thất vọng tìm việc làm ở Bà Rịa, tôi có ý định chờ sau 6 
tháng quản chế sẽ xin việc sau. Hàng ngày, tôi đào giun đi câu cá bống ở ruộng, được cả rổ cá 
bống về kho tộ, cả nhà ăn quá ngon. Một lần về Saigon, tình cờ tôi gập lại một người bạn y khoa 
cùng lớp tên Tuấn, anh chỉ ‘Học tập, Cải tạo’ 3 tháng vì anh là ‘Sinh Viên đấu tranh’, đang làm 
tại Sở Y Tế Saigon; anh báo cho tôi biết :”Về Saigon nộp đơn làm việc đi!” Tôi hỏi lại :”Nhưng 
hộ khẩu tôi ở Bà Rịa!”, anh trả lời :” Bây giờ được rồi! Lẹ lên về làm đơn ngay đi! “. Tôi đến Sở 
Y Tế Saigon gặp lại nhiều bạn y khoa đồng cảnh ngộ, chúng tôi vô tình được hội ngộ sau nhiều 
năm tan tác. Tôi về nhà làm đơn đầy đủ hồ sơ, kèm thêm bản sao Chứng Chỉ Tu Nghiệp khóa 
Hậu Đại Học Y Sĩ Tê Mê của Cục Quân Y QLVNCH. Khoảng 1 tuần sau, tôi được người nhà từ 
Saigon xuống báo tin tôi đã có giấy của sở Y Tế báo đi làm tại BV Quảng Đông (BV Nguyễn Tri 
Phương bây giờ). Về Saigon, tôi ghé BV Bình Dân thăm GS Nguyễn K Minh, sau hơn 2 năm 
‘Học Tập Cải Tạo’, đây là lần đầu tiên tôi được gặp lại ông. Sau một hồi hàn huyên, ông hỏi tôi:” 
Dũng có muốn làm việc tại đây không?”, tôi ngạc nhiên không tin vào tai mình nên hỏi lại “ Tại 
khoa này, tại BVBD? Em muốn lắm chứ!”. Hồi lâu để tôi yên tâm, ông nói thêm :” Dũng phải 
hiểu không phải ai xin về đây tôi cũng nhận đâu nhé”, từ hồi là sinh viên tôi đã hiểu về BVBD 
đâu phải là dễ, nên tôi trả lời :”Dạ em biết, em biết lắm chứ!” Ông nói BS Trần Q. Dự, lúc này 
đang là Trưởng Khoa Phẫu Thuật của BV (sau này đổi lại là Khoa Phẫu Thuật-Gây Mê Hồi 
Sức), đưa tôi gặp BS Giám Đốc BV Nguyễn Trọng Nhâm (Mười Nhâm) . BS Mười Nhâm chỉ 
hỏi tôi vài ba câu rồi viết giấy giới thiệu cho tôi lên Sở Y Tế. Hôm sau, tôi lên Sở Y Tế sớm, đưa 
giấy giới thiệu của ông Mười, không cần hỏi thêm một lời, tôi được nhận ngay nhiệm sở mới là 
BVBD. Tôi cầm giấy vừa vui mừng vừa ngỡ ngàng, không ngờ mọi chuyện đến với tôi lại giản 
dị và dễ dàng đến thế! Thay đổi nhanh quá, thật khó hiểu! Cách đây hơn 1 tuần, tôi trong tuyệt 
vọng ở Bà Rịa, Đồng Nai bị làm ‘khó dễ’, mà bây giờ được ‘ưu đãi’ về Saigon làm tại BVBD! 
Có lẽ đã “Hết cơn bĩ cực, đến tuần thái lai”rồi. Giấy quyết định về BVBD ký ngày 21-12-1977, 
chỉ 4 tháng sau ngày ra trại ‘HTCT’. Tôi trình diện BV liền trong ngày, được dẫn đi may đồng 
phục của BV, được phát lương lập tức 50 đồng/ tháng, tháng lương đầu tiên sau bao năm tháng 
trong tù. Hôm đó, tôi nhớ còn được mời ăn để tiễn Y Sĩ Ng. Thị Đoan Trang (Năm Trang) đang 
là phó khoa GMHS đi học lớp BS chuyên tu. Mọi chuyện diễn tiến tốt đẹp với tôi như trong mơ, 
mộng ước của tôi đã thành hiện thực. Tôi mong được làm tại BVBD “cái nôi” GMHS của miền 
Nam, tôi mong được học và núp dưới bóng hai người lớn của Ngành là GS NKM và BS TQ Dự, 
để rèn luyện lại ‘công phu’ trong BV đầu ngành. Tôi mong được làm tại BVBD vì các Thầy và 
các vị Trưởng Khoa phụ trách chuyên môn, đều là những “Người Bình Dân”cũ nói cùng ‘ngôn 
ngữ’ nên dễ hiểu nhau, các bác sĩ điều trị cùng là bạn học từ Trường ĐHYK Saigon cũ nên dễ 
nói chuyện và làm việc. Quý vị ‘cách mạng’ lo phần hành chánh, nắm ban giám đốc và các 
trưởng phòng, tôi ít có dịp phải tiếp xúc.

2.      Giao Ban buổi sáng: Hàng ngày tại các BV Saigon dưới chế độ mới, theo tôi biết chỉ cần 
các BS Trưởng Khoa dự, báo cáo tình hình trong ngày qua của khoa, rồi những chuyện linh tinh 
khác về ‘cơm áo gạo tiền’. Riêng tại BVBD, tất cả những BS của BV mà đa số là nhân viên 
giảng huấn của các Bộ Môn thuộc Trường ĐH YK Saigon và sinh viên thực tâp, đều phải có 
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mặt. Bàn chủ tọa có BS Giám Đốc Mười Nhâm, Phó Giám Đốc BS Năm Lực, và GS Hoàng Tiến 
Bảo phụ trách chuyên môn ngồi giữa. Một bàn hàng dọc, ngang bàn chủ tọa, dành cho kíp trực. 
Các GS ngồi dãy ghế hàng ngang đầu tiên trên cùng, những hàng ghế sau dành cho các BS Chủ 
Nhiệm Khoa, sau đó là các BS điều trị và sinh viên. Ngày đầu tiên phải dự giao ban buổi sáng tôi 
rất hồi hộp, nhưng sau những buổi giao ban, tôi rất thích với những đặc điểm này của BVBD, tôi 
học được rất nhiều về chuyên môn vì đây là buổi giảng dậy cho sinh viên. Thầy HT Bảo phụ 
trách chuyên môn, thong thả đặt một đồng hồ chuông trước mặt để buổi họp đúng giờ. Kíp trực 
đọc báo cáo, BS trưởng trực tóm tắt lại những trường hợp đặc biệt, thầy Bảo hỏi cách xử trí của 
BS trực, ý kiến của BS Trưởng Khoa hay của các GS, có những câu hỏi và lời giảng kinh điển. 
Xong phần chuyên môn, thầy Bảo thong thả cất đồng hồ chuông vào cặp, nhường lời cho ban 
lãnh đạo. Cuối buổi, ban Giám Đốc thông báo, rồi các ban bệ có ‘ý kiến, ý cò’, tôi không hiểu 
lắm nên được thư giãn. Mỗi ngày tôi được ôn lại ít nhất một bài học bổ ích thật dễ hiểu; nhớ lại 
những ngày nằm trong trại ‘Cải Tạo’ hơn 2 năm phải ‘học tập’ chỉ có 10 bài mà đến nay tôi vẫn 
chưa thông. Trong các Bs Trưởng Trực tôi thích BS Phan Văn Tường vì anh vui tính và nói 
chuyện có duyên. Tôi nhớ có lần anh kể rất tự nhiên trước giảng đường: “Phiên trực hôm qua có 
một trường hợp lạ, một nhà sư trẻ tự cắt dương vật của mình nằm ngất xỉu sau chùa, được các nữ 
phật tử đưa vô BV; vào phòng mổ tôi hỏi riêng nhà sư là tại sao bị cắt, thì nhà sư trẻ cho biết ông 
rất khổ tâm vì thấy không thể nào tu được, sau một thời gian dài suy nghĩ nhà sư trẻ nghĩ thủ 
phạm chính là tại ‘thằng nhỏ’ này; ông ra sau chùa kê ‘thằng nhỏ’ lên một cục đá và chặt nó đi. 
Tôi nhờ mấy nữ phật tử về chùa đến chỗ thầy chặt, tìm ‘thằng nhỏ’ đem vào đây để tôi nối lại 
cho thầy. Mấy nữ phật tử sau hồi lâu tìm kiếm về báo cho biết không tìm thấy đâu hết, có lẽ mấy 
con chó ở chùa đã tha ‘thằng nhỏ’ của thầy đi đâu mất tiêu rồi”. Mọi người trong hội trường đều 
phải nín thở nghe BS Tường kể, rồi cười ồ lên thoải mái khi hết chuyện.  

Tôi mến phục tất cả các BS Trưởng Khoa của BVBD vì các anh đều là học trò giỏi của các thầy. 
Trong đó có ‘tứ trụ’: BS Văn Tần của Khoa Tổng Quát, BS Võ Thành Phụng của Khoa Chỉnh 
Trực, BS Đặng Phú Ân của Khoa Niệu, BS Nguyễn Chấn Hùng của Khoa Ung Bướu. Trong 
những buổi giao ban tôi đã học được rất nhiều từ các anh, các anh trình bầy rất bài bản và dễ 
hiểu, từ đó tôi cũng cố gắng theo gương, tự rèn luyện học hỏi để mong được ngang bằng.

3.      Phong Trào Vượt Biên: Ngày về Bình Dân vào cuối năm 1977, tôi nhận thấy các Thầy gần 
như còn đầy đủ ngồi trên hàng ghế đầu. GS Đào Đức Hoành đã đi trước ngày 30-4-75, nghe nói 
đang định cư tại Canada. GS Trần Ngọc Ninh đã vượt biên được vài tháng, một số người còn kể 
rằng :” Ông Thầy Ninh đi là đúng rồi, ở lại đây thế nào cũng có ngày!”, vì GS nói bạo lắm như: 
“Hội chẩn với 1 con zéro là … một con zéro” rồi “khi vỗ tay ông cứ giơ hai tay lên trời vỗ như 
diễu cợt, sợ lắm!”. Thời gian này, miền Nam đang có phong trào vượt biên; trong gia đình, bạn 
bè xì xào bàn tán chuyện vượt biên. Trong BV ngồi hàng ghế dưới, thấy một ghế nào trống vài 
ngày, chúng tôi cũng thì thào đồn đoán ai đã ‘bốc hơi’ rồi. Người thành công thoát hiểm, người
bị bắt, người bị lừa, người chết hay mất tích… nhưng vượt biên cứ tiếp tục chỉ ngưng khoảng 
năm 1990. Gia đình tôi 4 người, không tiền, không dám phiêu lưu mạo hiểm lại được làm tại 
BVBD nên tôi rất hài lòng, an tâm làm việc, không nghĩ tới vượt biên. Hàng ngày tôi theo GS 
NKM hay BS Dự đến từng phòng mổ quan sát cách xử trí các trường hợp khó. Tủ sách trong 
phòng GS Minh còn đầy sách GMHS của Mỹ cho tôi tha hồ tham khảo. Đôi khi tôi còn được GS 
Minh giao bài giảng cho lớp sinh viên Y Khoa năm thứ 6 chọn chuyên khoa GMHS (Sơ Bộ 
Chuyên Khoa GMHS), và BS Dự giao bài giảng cho lớp Điều Dưỡng GM, nhờ đó tôi lại có dịp 
‘dùi mài kinh sử’ ôn lại phần lý thuyết. Trong thời gian này GS Nguyễn Tài Thu từ Hà Nội được 
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GS NKM mời đến BVBD nói chuyện về “Châm tê để phẫu thuật”. Trong phòng mổ, GS Ng. T. 
Thu đã thực hiện thành công một số ca mổ, 1 đến 2 ca cho mỗi khoa; điều kiện: bệnh nhân học 
dưới lớp 12, khi rạch da phải dùng thuốc tê tại chỗ (Lidocaine) và phẫu thuật viên phải rất kiên 
nhẫn nhẹ nhàng. Một PTV, BS Lê Quang Nghĩa cho tôi biết : mổ ca này nếu được gây mê thì mồ 
hôi chỉ làm ướt áo (vì máy lạnh phòng mổ kém), còn châm tê thì ướt cả áo lẫn quần. Theo tôi, ca 
mổ thực hiện được là nhờ GS Thu có một giọng nói rất truyền cảm ấm áp; mỗi khi BN rên đau, 
ông nhẹ nhàng đến an ủi, khuyến khích làm BN yên lòng và nghe lời. Do đó, sau GS Ng. T. Thu, 
khoa GMHS BVBD không thể áp dụng phương pháp này để mổ.

Tôi bình an dưới bóng GS NKM và BS Dự, trải qua và giải quyết bao khó khăn của Khoa cũng 
như của Bệnh Viện . Tôi cũng được ban Giám Đốc BV đề cử làm Phó Trưởng Khoa, phụ tá cho 
BS TQ Dự. Nhưng mọi chuyện không được êm đềm như tôi mong đợi nữa, tôi nhớ vào mùa hè 
năm 1978, qua cửa sổ của Khoa, GS NKM chỉ cho thấy cây soài có trái chín đỏ bên nhà đối 
diện, ông nói :”cây soài chỉ có trái vào mùa hè, ăn thì ngon ngọt nhưng ‘nóng’ lắm”. Đó là ngày 
cuối chúng tôi còn gặp ông, rồi 1,2 ngày sau không thấy ông đến BV nữa. Văn phòng GS NKM 
trống vắng, chiếc ghế của ông trên giảng đường đã trống 2,3 ngày, mọi người ngồi dưới xì xào :” 
Thầy NKM lại bốc hơi rồi”. Chúng tôi rất lo buồn, BS Dự và tôi cùng cô thư ký khoa Ng. Thị 
Thúy Nga bàn với nhau: GS Minh vượt biên là chắc rồi, vì cô Thúy Nga đi làm qua nhà Thầy 
Minh thấy đóng cửa im lìm mấy ngày liền. Trong Khoa đã mất trụ cột, lòng người nao núng, 
nhưng công việc hàng ngày vẫn thế. Mọi người vẫn thường nói: Khoa PT-GMHS là khoa ‘đầu 
sóng ngọn gió’ của BV, mà Bình Dân là BV đầu ngành về phẫu thuật của Saigon thời bấy giờ. 
BS Dự là Trưởng Khoa nhưng là người của Trường ĐHYK, ông thường phải họp ở Trường. Tôi 
nhận thấy dưới chế độ mới ‘họp hành’ nhiều quá, buổi tối ở nhà gọi nhau ơi ới đi họp tổ dân phố, 
sáng đi làm lại họp cơ quan. Tôi rất sợ họp vì hơn 2 năm trong trại, sáng đi lao động, chiều nào 
chẳng ngồi họp ‘thâm cả đít’; nay được về làm việc vẫn phải họp. Kinh nghiệm chưa nhiều, tôi 
phải đối đầu với những đòi hỏi của các khoa về nhân sự, về chuyên môn, về tiếp liệu…những 
vấn đề khó khăn của BV; tôi thường hỏi ý kiến BS Dự, ông cho tôi ý kiến rồi ‘truyền nghề’ cho 
tôi :” Dũng đừng lo, rồi cũng quen thôi”. Năm 1979, vài tuần sau khi đi họp hội nghị GMHS tại 
Hà Nội về, BS Dự có dấu hiệu vượt biên vì đã vắng mặt cả tuần, cả khoa đều cầu mong cho ông 
thoát. Tôi không ngạc nhiên vì trong thời gian này người miền Nam rủ nhau đóng thuyền vượt 
biên nhiều lắm, nhất là BS làm tại BV của người Hoa trong Chợ Lớn, nghe đồn họ được chủ tầu 
lo nên không phải đóng tiền. Người vượt biển còn được tầu ngoại quốc đón vớt ngoài khơi. 
Nhưng có tin BS Dự không thoát và bị công an bắt; một thời gian sau BS Dự được về, tôi mong 
ông đi làm lại BVBD nhưng ông không chịu. Rồi khoảng năm sau, cả Khoa và BV đều mừng vì 
cuộc vượt biển lần này của ông và gia đình đã thành công. Các BS và nhân viên y tá của BVBD 
cũng bốc hơi đều đều, người thoát, người bị công an bắt, đếm không kịp.

Trong các BS BV vượt biên, ngoài BS Dự, tôi còn tiếc nuối BS Đặng Phú Ân, Trưởng Khoa 
Niệu, một trong “tứ trụ” của BV. Là bạn cùng lớp nhưng BS Ân được ở lại BVBD liên tục từ 
ngày ra trường, BS Ân đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều trong công việc . Anh giỏi về chuyên môn, 
nội trú, trò cưng của GS Ngô Gia Hy, nhưng anh khiêm nhường, vui vẻ và “bình dân”, có lẽ cả 
BV đều quý anh. Ban Lãnh Đạo BV cũng tin tưởng nơi anh, đường công danh của anh mở rộng, 
nhưng vào một ngày đẹp trời, ghế ngồi của anh trên giảng đường cũng bị bỏ trống, BS Đặng P. 
Ân đã bốc hơi. Sau này gặp lại BS Ân, tôi thường nói đùa với anh :’ Nếu ông ở lại thì thế nào 
ông cũng lên làm Giám Đốc BVBD hay GĐ Sở Y Tế, cho tôi nhờ.” Thay BS Ân cho chức 



15

Trưởng Khoa là BS Nguyễn Văn Hiệp, cũng xuất thân từ nội trú khoa Niệu, sau thời gian đi tù 
‘HTCT’, được GS Ngô G. Hy xin về làm tại Khoa Niệu BVBD.

Nhắc lại BS Phan Văn Tường, tính anh thoải mái, khi nói chuyện anh thường nói to không sợ 
người nghe lén và vui vẻ như đùa. Tôi còn nhớ, một ngày tại phòng mổ E của khoa TQ, ngồi trên 
ghế trong lúc chờ gây mê cho BN ngủ, anh oang oang nói:”Tôi vừa nhận được giấy báo hỷ của 
BS Phan Thanh Hải. BS Hải lúc này lấy vợ thì ngu quá, vì thế nào vợ nó cũng bắt nó vượt biên. 
Như tôi đây, mất mấy chục cây vàng, đi mấy lần rồi mà vẫn không được. Rồi thế nào tôi cũng 
phải đi nữa! Mà sang bên đó, thế nào vợ nó cũng bỏ! Biết vậy mà vẫn phải đi”. Có lẽ BS Hải đã 
nghe được lời nguyền này nên không dám vượt biên, ông ở lại, gia đình hạnh phúc và rất thành 
công trong sự nghiệp. BS Phan Văn Tường, cuối cùng cũng vượt biên thoát, không biết anh đã 
mất thêm bao nhiêu cây vàng và sau bao nhiêu lần gian khổ nữa. Tiếc cho BVBD mất đi một BS 
giỏi, vô tâm và vui tính!

Người vượt biên làm cả BV ngỡ ngàng và thương tiếc nhất là BS Nguyễn Văn Điền. BS Điền 
khi ra trường là nội trú của Khoa Chỉnh Trực, sau chuyển qua Khoa Tổng Quát. Anh cao lớn 
khỏe mạnh, có biệt danh là ‘Điền đô’, nhiều người không biết nói lái tưởng anh có biệt danh này 
vì anh là người thể thao ‘đô con’. Nhưng có lần BS Điền đang đêm phải nhập viện khẩn vì vàng 
da và đau vùng thượng vị, anh nằm tại phòng VIP ‘HS lầu’ khoa tôi. Da anh vàng xậm rất nhanh, 
nước tiểu mỗi lúc một vàng hơn. Sau khi làm các xét nghiệm của BV, tôi mời hội chẩn các BS 
BVBD và một số BS nội khoa của những BV Saigon, nhiều người nghĩ đến“tắc đường mật do 
sỏi ”. Nhưng các phương tiện định bệnh cận lâm sàng vào thời gian này ở Saigon rất yếu kém. 
Cả Saigon chỉ có một máy siêu âm tại BV Phụ Sản Từ Dũ, BS Phan Th. Hải nhiệt tình đưa BN 
Điền đến ‘xưởng đẻ’ để siêu âm, mà mấy cô Nữ Hộ Sinh chỉ biết siêu âm tử cung cho phụ nữ 
thôi, chẳng ai có nghề để xem cho BS Điền cả. Thầy Phạm Biểu Tâm quyết định ngày mai ‘mổ 
thám sát’ cho BS Điền. Thầy lên phòng mổ lầu gặp tôi hỏi :” Nhiều người nói thuốc mê hại cho 
gan, tôi chỉ mổ thời gian thật ngắn, nếu là sỏi mật thì may cho anh Điền, nhưng nếu là sơ gan thì 
thuốc mê có nguy hiểm nhiều cho anh ấy không? Anh ấy có tỉnh lại được không?”. Làm cho 
người thân ai cũng có phần lo lắng, tôi hứa với Thầy :” Thầy yên tâm. Thầy mổ, cho dù anh bị sơ 
gan, con cố gắng gây mê làm sao để anh Điền sẽ tỉnh lại sớm ở hậu phẫu”. Tôi đã làm với Thầy 
Tâm nhiều ca cho những nhân vật lớn, tôi biết tính Thầy, dáng người tuy nhỏ bé nhưng những 
quyết định của Thầy rất dứt khoát và hợp lý; Thầy luôn đứng mổ từ lúc bắt đầu rạch da cho đến 
cột nút chỉ cuối cùng; Thầy hỏi người GM về tình trạng BN lúc mổ xong, rồi theo xe đẩy BN ra 
đến phòng Hồi Tỉnh. Hàng ngày, Thầy lên thăm và theo dõi BN đến ngày về trại. Tôi rất yên tâm 
khi được làm việc cùng Thầy. BS Điền có lẽ suốt đêm không ngủ được, anh đi lại trong phòng 
không chịu đặt ống thông mũi-bao tử (sonde NG). Anh ưu tư tâm sự với tôi :”Không biết có phải 
là cục sạn làm nghẹt đường mật không ? Hay là K đường mật?”. Anh đã mát tay mổ cho nhiều 
BN rồi, bây giờ anh lo lắng cho thân phận mình. Sáng hôm sau, chúng tôi đưa BS Điền vào 
phòng E sớm, phải cho anh ngủ rồi đặt lại ống sonde NG. BS Văn Kỳ Nam phụ mổ, y cụ vòng 
trong là cô Phan thị Ngô, cô y cụ kỳ cựu của BVBD, giỏi nhất của khoa GP TQ, y cụ vòng ngoài 
là cô Võ Thị Bé, y cụ của khoa Tai Mũi Họng mới được chuyển lên khoa Phẫu Thuật. Khi Thầy 
Tâm mở bụng, tôi thấy lá gan của BS Điền thâm đen ứ mật, túi mật và đường mật viêm teo nhỏ. 
Thầy rờ đường mật không thấy sỏi, mọi người thất vọng, Thầy xẻ đường mật, dùng một ống cao 
su nhỏ luồn trong đường mật thì có một cục sỏi nhỏ bằng hột đậu xanh chui ra, sau đó có ít mật 
chảy ra theo. Thầy quyết định dẫn lưu đường mật rồi đóng bụng. Cuộc mổ không kéo dài quá 1 
giờ. Ra phòng HS, khoảng hơn 15 phút sau BN Điền có dấu hiệu tỉnh, hơn 1 giờ sau, tôi đưa vợ 
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anh vào thăm, hai người vài câu nói chuyện làm Thầy Tâm yên lòng, nhưng mọi người coi mổ 
không có nhiều hy vọng vì cục sỏi lấy được quá nhỏ so với tình trạng lá gan BN rất xấu màu đen 
xạm. Nhưng ngày HP thứ 1, tình trạng anh khá nhiều, anh tỉnh táo, mật dẫn lưu ra nhiều, da và 
nước tiểu bớt vàng nhiều. Ngày HP thứ hai, anh uống được sữa, da và nước tiểu bớt vàng nhiều 
hơn. Một tuần sau, diễn tiến hậu phẫu quá tốt, Thầy Tâm an lòng, mọi người mạnh dạn tới thăm, 
BS Điền “đô” vui vẻ yêu đời trở lại. Anh xuất viện, nghỉ ngơi một thời gian, rồi đi làm trở lại.
BS Điền đã vui vẻ trở lại trong công việc, anh chơi lại tennis, đánh mạt chược lại với chúng tôi, 
nhưng thỉnh thoảng anh có một thoáng ưu tư về căn bệnh của anh. Hơn năm sau, có một ngày, tự 
nhiên BS Ng V Điền biến mất, BS Trưởng khoa đã vắng mặt tại BV cả tuần. chẳng lẽ anh vượt 
biên? Tôi có dò hỏi gia đình anh thì không ai biết anh đi. Khoảng 1 tháng sau, được tin chuyến 
tầu của anh bị vỡ vì gió bão trước khi tới đảo. BVBD và người BD lại mất đi trong thương tiếc 
một BS giỏi, vui vẻ và trung thực.

BS Trần Thanh Thảo, nội trú của Khoa Ngoài Da BV Bình Dân, anh là người hiền lành chỉ biết 
học hành, anh lập gia đình và có 1 con trai. Sau 1980, Khoa Ngoài Da đã chuyển qua BV Da 
Liễu, lâu lâu chúng tôi còn gặp nhau, nhưng thình lình có một ngày tôi nghe tin gia đình anh đã 
vượt biên. Rồi tin sau đến, tầu anh bị cướp biển, anh bị chúng giết ném xuống biển, vợ và con 
trai hiện đang định cư tại Úc. Thật buồn cay đắng cho gia đình bạn và BVBD lại mất một BS 
giỏi, hiền lành và tận tụy với bệnh nhân .

Có một BS của BV Nhi Đồng khá nổi tiếng trước 1975, tôi không rõ đến Mỹ vào thời gian nào, 
học lại thành công làm tại một Trường ĐHYK Hoa Kỳ. Anh viết thư về khuyên một người bạn 
nên cân nhắc thật kỹ trước khi vượt biển vì nguy hiểm tính mạng cho mình, cho người thân của 
mình. Nếu thành công, cũng phải trả giá đắt và không phải nước Mỹ luôn trải thảm đỏ đón chào 
mình. Anh bạn photocopy thư này chuyển cho vài người bạn khác, và cứ như thế chúng tôi 
truyền tay nhau đọc và bàn luận. Rồi các đài phát thanh ngoại quốc đưa tin về những tai nạn trên 
biển, những nỗi tang thương của đồng bào vượt biển. Nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, 
chỗ nào người ta cũng bàn chuyện vượt biên, không thoát được kỳ này lại tổ chức cho kỳ sau…

4.      Cuộc Chiến Biên Giới Tây Nam: Trước 30-4-1975, tôi phải nhập ngũ, có nỗi buồn chiến 
tranh. Sau 30-4-1975, tôi phải đi ‘HTCT’, đổi lại tôi được giã từ vũ khí và được làm việc tại 
BVBD. Sau đó tôi nghe tin lại có chiến tranh với Kampuchia ở biên giới Tây Nam và biên giới 
Việt-Trung phía Bắc (2/1979) . Bây giờ tôi đã là người ngoài cuộc, hàng ngày tôi dửng dưng 
theo dõi tin tức trên báo chí và ‘đài địch’ BBC hay VOA. Nhưng cuộc chiến ngày càng căng 
thẳng, rồi lệnh trên đưa xuống: BVBD phải ‘hỗ trợ’ tiền tuyến nơi biên giới Tây Nam. Khoa PT-
GMHS phải cử 1 y cụ và 1 điều dưỡng GM; Các khoa lâm sàng phải cử 2 BS phẫu thuật, chọn 1 
BS đến giúp BV Tây Ninh, chọn 1 BS và 1 điều dưỡng cùng nhóm GM và Y cụ của Khoa PT 
đến làm việc tại 1 BV xã gần biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Các BS chế độ cũ đã quá chán 
chường với cuộc chiến huynh đệ tương tàn vừa qua, nay phải rút thăm chọn người cho cuộc 
chiến mới, ai ‘trúng số’ không hề ‘phấn khởi’ mặt buồn rười rượi đầy lo lắng, khiến phong trào 
vượt biên càng nở rộ hơn bao giờ.

Riêng khoa PT-GMHS của tôi rối bời vì nhân viên là dân sự, đa số đều là phụ nữ chẳng ai chịu 
‘xung phong’ đi trước cả. Dưới chế độ mới, và đây không phải là đơn vị quân đội, tôi không 
quen với ‘tuyên truyền’ hay ‘động viên’ nhân viên dưới quyền như thế nào. Bà chính ủy phó 
khoa Mười Phương nói với tôi:”Trong bưng thì dễ lắm, chỉ cần đưa mấy em ‘đoàn viên thanh 
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niên’ giơ tay xung phong trước, là tất cả đều phải xung phong theo, rồi sau đó chọn sau”, nhưng 
kế hoạch của bà cũng không thành công, bởi đây không phải là bưng biền mà nhân viên là người 
Saigon cũ. Một số Y cụ và GM rút thăm trúng nhưng phản đối không chịu đi, được mời xuống 
phòng Giám Đốc để giải thích thêm. Trong buổi họp, tôi còn nhớ lời cô Trọng GM nói trước BS 
Giám Đốc Mười Nhâm :”BS có thể đánh em xuống làm hộ lý, em quét dọn lau phòng bao lâu 
cũng được, nhưng bảo em đi ‘xâm lược’ nước người ta thì em không nhận”. Tôi giật mình hết 
hồn vì câu trả lời, sao cô Trọng lại biết và dám nói chữ ‘xâm lược’? vì trong bài học chỉ áp dụng 
‘xâm lược’ cho Đế Quốc Mỹ mà thôi. BS Mười Nhâm giận tím mặt :” Vậy thì cô sửa soạn
xuống làm hộ lý là vừa”. Nhưng tôi không thấy lệnh cho cô Trọng xuống làm hộ lý, và cuối cùng 
cấp trên cũng chọn được người đi, là những người có ‘lý lịch tốt’ hay ‘đối tượng Đảng’, rồi sau 
đó là những ‘đoàn viên thanh niên’. Riêng ông Điện, Cán Sự GMHS, ông được chọn đi 
Kampuchia làm việc tại một Viện QY của Bộ Đội. Ông rất kỷ luật nhận nhiệm vụ ngay; ngày trở 
về của ông được đón tiếp và trọng thưởng với nhiều bằng khen, BV và Khoa tổ chức buổi nói 
chuyện trước toàn thể nhân viên BV để khen tặng ông. Cũng may chiến dịch đi BV biên giới Tây 
Nam kéo dài không lâu và không gây thiệt hại nào cho người đi.

5.      Tổ Chức Lại Khoa PT-GMHS: Sau khi BS Dự ra đi, còn lại một mình, làm Trưởng Khoa 
“đầu sóng ngọn gió” của BV, tôi không còn tránh né được với công việc nữa. Cũng may cho tôi, 
những Trưởng Khoa của BVBD đều là ‘phe ta’, bạn cùng lớp hay quen biết nhau trước nên dễ 
hiểu và thông cảm nhau, ít phải ‘đối đầu’ đụng chạm. Nhân viên trong khoa Phẫu Thuật- GMHS 
ban đầu chia làm 3 tổ chính: tổ GM do ông Điện làm tổ trưởng, tổ Y cụ do bà Rớt làm tổ trưởng, 
tổ Hồi Sức do bà Thu làm tổ trưởng, ngoài ra còn tổ Thanh Trùng có bà Điền và tổ Giặt do cô Vũ 
Nghiêm làm tổ trưởng. Tất cả nhân viên đều là những người y tá cũ của BV, hay mới ra trường 
sau này, đa số quen biết tôi trước nên hết lòng ủng hộ tôi, mọi chuyện cũng êm trôi. Trong Khoa 
chỉ có một người ‘Cách Mạng’ mới, làm Phó Khoa Phẫu Thuật, là Y Sĩ Mười Phương. Tôi 
thường nói đùa với mọi người :”Bà ấy là ‘Phá’ Khoa, người ta đi 4 phương, 8 hướng là nhiều mà 
bà này đi đến 10 phương”, họ chỉ cười vui mà không ai nói lại với bà ta. Kho GM, lúc đầu có 
ông Ta rồi bà Hòa trông coi. Khi 2 người này về hưu, tôi đưa cô Diệu Thường, thư ký cũ của Bộ 
Môn Gây Mê thay thế, cô làm việc rất tốt và ngay thẳng, tôi tin tưởng nhưng có lẽ vì đụng chạm 
nên bị bà ‘phá khoa’ 10 Phương không cho cô tiếp tục làm việc nữa với lý do : người của Trường 
không được giữ kho của BV. Cô Diệu Thường lại phải chuyển đến một khoa khác của Trường 
ĐHYK Saigon. Tôi lại phải tìm người, mất một cô ĐD GM vào kho thay thế.

Đến phòng Hồi Sức, tôi hỏi chuyện bà Thu, trưởng phòng, “Sao phòng HS mà chăng đèn kết hoa 
suốt năm vậy? không tháo xuống cho sạch?” Bà Thu rất vui tính, hồn nhiên cười nói :” Ở đây, 
bây giờ lúc nào cũng vui như Tết ấy, ông ạ! cứ khoảng vài tháng lại có ngày lễ, hết lễ lại đến Tết, 
hết Tết Tây lại đến Tết Ta. Lễ Tết lại có văn nghệ. Ông tính mà xem! Gỡ đèn hoa rồi lại phải treo 
lên, mất công lại phí tiền lắm ông ơi!” Đúng là như vậy, cứ đến ngày lễ Tết, Khoa Phẫu Thuật 
nổi tiếng có nhiều người đẹp, lại đua nhau đi tập văn nghệ; thiếu người làm việc, nhưng khi trình 
diễn được cả nhân viên BV chú ý ngợi khen, khoa luôn được lãnh phần thưởng giải nhất.

Sau năm 1979, Khoa PT-GMHS chỉ còn một mình tôi là BS, công việc ngày càng nhiều hơn. 
Ngoài 6 PM lầu, 2 PM cấp cứu, P HS, bên trường vẫn gửi SV, lớp Sơ Bộ Chuyên Khoa đến thực 
tập. Tôi nhờ Thúy Nga, thư ký Bộ Môn, cho tôi họp với BS Phan Thị Hồ Hải là Trưởng Bộ Môn 
GMHS để xin cán bộ giảng về BVBD. Lần đầu tiên tiếp xúc với BS Hồ Hải, tôi rất ngại vì chị là 
người cách mạng, là Phó TS học tại Liên Xô. Nhưng trong buổi họp, tôi nhận thấy chị thẳng thắn 
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và nhẹ nhàng, chị hứa sẽ giúp tôi. Thời gian này có lớp Y Khoa sửa soạn ra trường vào năm 
1975, phải lưu lại 1 năm học tập ‘chính trị’ cho thông đường lối, rồi học SBCK-GMHS nên ra 
trường muộn, trong đó có BS Nguyễn Văn Chừng đang làm việc tại BV Chợ Rẫy được BS Hồ 
Hải chuyển về Bộ Môn GMHS BVBD. Sau nhiều lần gập gỡ, sau nhiều buổi họp, tôi và chị hiểu 
nhau hơn, không là đối đầu và trở thành thân thiết, hợp tác trong suốt thời gian làm việc sau này. 
BS Đỗ Thị Dung cùng khóa với BS Nguyễn Văn Chừng, đã được nhận giấy công tác về BV Nhi 
Đồng I, thay BS Nguyễn Đức Tiến vừa vượt biên. Cô đến BVBD gặp tôi hỏi :” Anh có muốn em 
về BVBD làm việc không?” Tôi ngạc nhiên vì cô đã có giấy nhận nhiệm sở tại BV Nhi Đồng 1 
rồi, tuy nhiên tôi vẫn gật đầu đồng ý. Khoảng gần 1 giờ sau, BS Dung trở lại báo tin cô đã có 
giấy về nhiệm sở BVBD, quả là cách làm việc của “chính quyền Cách Mạng” thần tốc và vũ 
bão!

Cuối năm 1979, chị Thuần đang là Trưởng Ngành Điều Dưỡng GMHS của Trường Trung Học Y Tế TW 
3, được chuyển về lại BVBD. Chị Thuần được đề cử làm Phó Khoa Phẫu Thuật-GMHS phụ giúp 
cho tôi. Như thế Khoa PT-GMHS từ đó đã có một lực lượng tương đối hùng mạnh. Tôi có thì giờ 
lo về chuyên môn nhiều hơn.

6.      Thời Kỳ Khó Khăn: Trước những năm 1980, là thời gian rất khó khăn cho người dân 
Saigon và riêng đối với tôi. Hàng ngày, đạp xe đi làm, tôi mang theo một ‘gô’ nhôm ( lon 
guigoz) cơm với ít thức ăn. Sau 30-4-1975, người Saigon đã làm quen với lon gô nhôm này, tôi 
thường nói đùa: nền văn minh VN đã bước sang ‘thời kỳ đồ nhôm’ rồi! Lương tháng của tôi ban 
đầu là 50 đồng, 13 kg gạo một tháng và một số nhu yếu phẩm khác như thịt, cá, bột ngọt, nước 
chấm…trong khi một cô Y tá GM lâu năm lương tháng còn cao hơn tôi, và một cô Hộ lý (Y 
công) được 17 kg gạo một tháng. Sau này tôi hiểu: dưới chế độ XHCN, nhân viên được “phân 
phối theo tiêu chuẩn”.

BS là ‘lao động phi sản xuất’ nên chỉ được hưởng như vậy mà thôi. BVBD có 2 BS trùng tên 
Nghĩa; BS Lê Văn Nghĩa với biệt danh ‘Nghĩa chôm chôm’ dễ hiểu vì tóc trên đầu dựng đứng 
lên như trái chôm chôm; BS Lê Quang Nghĩa tự ‘Nghĩa dưa leo”, có lẽ vì bữa nào ông cũng ăn 
dưa leo với cơm trong gô.

Không việc làm, hay có việc làm nhưng lương không đủ sống, người Saigon phải vất vả tự lo lấy 
thân. Gia đình tôi phải bán những vật dụng trong nhà như TV, tủ lạnh, xe gắn máy, quần áo lính 
cũ…Ai mua gì tôi cũng bán mà tôi bán gì cũng có người mua! Các bạn tôi là BS, có người sau 
giờ làm việc đi bán cà rem, bán bao ni lông, có người lao động khuân vác; hoặc lang thang ngoài 
chợ trời, gặp nhau không hề mắc cở tự nhận là ‘trai kẻ chợ’, mà họ còn chỉ tôi cách làm ăn. Đói 
và khó khăn như vậy nhưng thành phố đầy những khẩu hiệu hô hào lao động sản xuất: ‘làm ngày 
không đủ, tranh thủ làm đêm, làm quên ngày nghỉ’, đôi khi phải làm cả ngày chủ nhật gọi là ‘lao 
động XHCN’. Khẩu hiệu ‘lao động là vinh quang’, nhưng với tôi ‘lao động là hộc máu mồm’. 
Sau này tôi chọn ‘lao động theo thời vụ’ như: khi nhà nước đổi tiền, những người có quá số tiền 
quy định được đổi, lại phải nhờ đến những người như tôi, không có đồng nào mà tin tưởng được, 
đổi dùm, rồi sau đó họ tặng cho tôi tiền hoa hồng. Một người bạn chỉ tôi xin giấy giới thiệu của 
BV mua ” Lê Nin Tuyển Tập” gồm mấy chục cuốn, mua về xé bìa ngoài có hình ‘ông Lê Nin’ 
rồi đem đến tiệm thu mua giấy vụn, bán theo cân ký, tiền lời bằng mấy tháng lương. Sau này, tôi 
lười không xé bìa mà đưa thẳng đến hẻm thu mua giấy vụn của một người Hoa. Tôi xin được 2 
giấy giới thiệu, chắc là họ tưởng tôi đã ‘giác ngộ’ mua về ‘ngâm cứu’, nhưng nếu biết tôi đem 
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bán giấy vụn, không hiểu họ thông cảm hay gửi tôi đi ‘HTCT’ lại? Khó khăn, đói, nhưng may 
luôn có văn nghệ, văn gừng … Tôi cũng tự an ủi: Thôi cũng được không sao, cả Saigon đều thế, 
nghèo mà vui!

Thời gian này, Saigon đã vắng người có lẽ họ phải về quê nhà kiếm sống hay đi kinh tế mới. BV 
không nhiều ca mổ, nhưng những thuốc men, y dụng cụ… thiếu nhiều mà tiếp liệu lại không đủ. 
Gạc (compresse) đã dùng được giặt lại rồi đóng gói hấp để dùng lại nhiều lần , dây truyền dịch 
cũng được kho Gây Mê rửa lại rồi đóng gói hấp lại. Những thuốc mẫu trước đây tưởng như bỏ 
đi nay đã phải lục tìm trong tủ hay trong kho để dùng lại. Dụng cụ mổ, các loại chỉ khâu phẫu 
thuật trong kho nay đã cạn, nhưng được bầy bán tự do trên lề đường ngoài chợ trời. Thuốc men 
đủ loại, kháng sinh của Mỹ… có lẽ họ lấy từ trong các kho QYV của QLVNCH, đem ra ngoài 
bán với giá rẻ mạt. Sau 30-4- 1975, tại Saigon, những cửa hàng lớn đều đóng cửa nhưng chợ trời 
mọc lên như nấm, có lẽ người Saigon ai cũng có nghề tay trái là buôn bán vặt để kiếm sống.

Tuy đói, nhưng vẫn cứ phải họp: hàng ngày họp giao ban Khoa, rồi giao ban BV. Buổi chiều, đôi 
khi nghe loa mời lên hội trường nghe:”Tình hình Kampuchia” vì trong thời gian này Bộ Đội VN 
đã tấn công sang Cambodge, rồi 1979 khi Trung Cộng cho VN một bài học tràn sang đánh miền 
Bắc, chúng tôi có bài học mới : “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và lâu dài của Nhân Dân ta”, kẻ 
thù bây giờ là TQ, không còn là Đế Quốc Mỹ nữa, tình thế đã đổi thay: sao VN ta có nhiều kẻ 
thù thế? Hàng tháng, các BS ‘HTCT’ từ các BV Saigon đến họp tại rạp Rex để nghe BS Nguyễn 
Duy Cương, Giám Đốc Sở Y Tế thời bấy giờ nói chuyện về thời sự. Đây là dịp để chúng tôi gập 
gỡ họp mặt, xem ai còn ai đã vượt biên. Tôi còn nhớ ông GĐ Sở rất ‘lạc quan’ trong một buổi 
họp: “Mỏ dầu khí của ta ở biển Đông lớn vô kể, ví như ‘con voi’ mà dầu khí của Trung Đông chỉ 
bằng con tem dán trên mông con voi vậy!”. BS Giám Đốc tin như thế, các BS ngồi dưới nghe 
phải tin như thế, có lẽ toàn dân ta cũng phải tin và ‘lạc quan hả họng’ chờ!

Nhưng chúng tôi mong đến họp tại ‘Hội Trí Thức Yêu Nước’ mỗi sáng chủ nhật, vì nơi đây có
họp bàn về : trước tình hình kinh tế khó khăn, có nên cho phép mở phòng khám tư nhân? Hàng 
tuần, chúng tôi theo Thầy Phạm Biểu Tâm đến phòng họp. Thầy thông cảm nỗi khó khăn với 
lương tháng của học trò, Thầy với lòng thẳng thắn, nhiệt huyết và uy tín, đưa hết những lý do để 
ủng hộ và thuyết phục Sở Y Tế cho phép chúng tôi được mở phòng khám tư. Cuối cùng, Sở Y Tế 
Saigon ra thông báo chỉ cho phép các BS của chế độ cũ được mở phòng khám tư, với một số quy 
định cho phòng khám, bắt đầu kể từ ngày 1-1-1980. Tôi là BS đầu tiên của BVBD làm hồ sơ đưa 
lên Ban Giám Đốc, rồi lên sở Y Tế. Tôi thuê mặt tiền một cửa hàng bỏ trống của người quen trên 
đường Lý Thái Tổ làm phòng khám. Đúng ngày 1-1-1980, là ngày nghỉ Tết Dương Lịch, không 
cần thầy bói xem ngày giờ, tôi khai trương cửa tiệm ngay theo đúng luật của sở Y Tế. Cũng may 
là người dân Saigon cũ chỉ tin tưởng BS chế độ cũ nên lúc đầu khách đến khám lai rai, sau khá 
dần rồi đông. Thời gian sau này, Saigon mở cửa năng động hơn, người Saigon lại trở về đông 
hơn, mua bán nhiều và giàu có hơn. Tôi mở phòng khám được 10 năm, cho đến ngày tôi đi Pháp 
ngày 1-1-1990, giúp cuộc sống của gia đình tôi thoát cơ cực.

IV.      BVBD Đổi Mới - Xây Dựng Lại BVBD:

1.      Chuyển Chuyên Khoa : Sau biến cố 30-4-1975, Saigon bị đổi tên nhưng người Saigon vẫn 
muốn giữ tên cũ. Tên đường phố cũng phải đổi, nhưng người Saigon chỉ nhớ tên cũ, đôi khi họ 
mỉa mai :”Nam Kỳ Khởi Nghĩa” tiêu “Công Lý”, “Đồng Khởi” nổi lên mất “Tự Do”. Trường 
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học cũng đổi tên, trường Chu Văn An, Bắc Việt di cư bị giải thể; trường Phan Bội Châu cũng 
phải đổi thành tên Hồ Hảo Hán, sau này các phụ huynh học sinh của trường kiến nghị lấy lại tên 
cũ vì học sinh con cái họ có vẻ ‘giang hồ hảo hán’ quá. Nhiều BV Saigon phải đổi tên, những 
BV của các Bang người Hoa trong Chợ Lớn đổi theo tên đường: BV Quảng Đông theo tên 
đường là BV Nguyễn Trãi, BV Trần Hưng Đạo thay BV Sùng Chính, BV Nguyễn Văn Học đổi 
tên BV Nhân Dân Gia Định. Riêng BV Bình Dân, Bắc Việt di cư, vẫn giữ bảng cũ nét xưa, dù 
qua bao biến cố, thế sự thăng trầm.

Đầu 1980, Sở Y Tế tổ chức lại BVBD, những chuyên khoa nhỏ của BVBD phải chuyển về 
những BV chuyên khoa, mới được thành lập tại Saigon. Lần lượt, Khoa Dermatologie của GS 
Nguyễn Văn Út trưởng Bộ Môn chuyển về BV Da Liễu; Khoa Mắt của GS Nguyễn Đình Cát 
trưởng Bộ Môn chuyển về BV Mắt (BV Saint Paul cũ); Khoa ORL về T.T. Tai Mũi Họng; Khoa 
Khẩu Xoang, chuyển sau cùng (1982) về T.T.Răng Hàm Mặt. Một số BS không muốn rời BVBD 
xin nhập vào Khoa GPTQ. Trưởng Khoa là BSNS Trần Quang Đôn lập phòng khám Nha Khoa ở 
lại BVBD; GS Phan Ngọc Dương trưởng Bộ Môn, được gia đình bảo lãnh,chờ ngày lên đường 
qua Mỹ.

Sau khi chuyển các chuyên khoa nhỏ, BVBD chỉ còn 4 chuyên khoa: GPTQ với GS Phạm Biểu 
Tâm Trưởng Bộ Môn, Trưởng Khoa BS Văn Tần; Khoa Niệu với GS Ngô Gia Hy Trưởng Bộ 
Môn, Trưởng Khoa BS Nguyễn Văn Hiệp; Khoa Ung Thư với Trưởng Khoa BS Nguyễn Chấn 
Hùng; Khoa Chỉnh Trực với Trưởng Khoa BS Võ Thành Phụng. Phòng trại bệnh được nới rộng, 
các phòng mổ A,B,C,D,E,F được chia đều cho 4 khoa.

Vào giữa và cuối thập niên 1980, Saigon năng động hơn, người dân đổ về Saigon đông hơn, các 
BV Saigon phải hoạt động với năng xuất cao hơn. Một lần nữa BVBD lại được mở rộng, Khoa 
Ung Thư của BS Nguyễn Chấn Hùng được chuyển đến BV Ung Thư Gia Định, sau được đổi 
thành BV Ung Bướu. BS Nguyễn Chấn Hùng lên Giám Đốc từ 1990-2007. BS Chấn Hùng ngoài 
tài lãnh đạo, anh còn có tài trong nhiều lãnh vực khác như giảng dậy và viết nhiều sách giáo khoa 
về chuyên môn cũng như những bài viết ‘lãng du’ trên báo “Saigon Tiếp Thị” sau này. Anh là 
người có công và đóng góp nhiều trong chuyên ngành Ung Bướu. Một lần tôi đến BV K Hà Nội, 
gặp một số BS của BV, họ tỏ lòng ca ngợi, mến phục và tin tưởng BS Nguyễn Chấn Hùng, người 
của BV Bình Dân, là BS giỏi và có tâm huyết với ngành Ung Bướu.

Khoa Chỉnh Trực được chuyển đến BV Trần Hưng Đạo (Sùng Chính cũ) sau được đổi thành 
Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình, BS Võ Thành Phụng lên Giám Đốc một thời gian. Khoa 
Niệu có ý định chuyển đến BV 115 nhưng không thành. Do đó, BVBD chỉ còn 2 khoa chính là 
Khoa GPTQ và Khoa Niệu. Hai BS của Khoa Ung Thư vẫn còn lưu luyến với BVBD là BS Phan 
Thanh Hải và BS Nguyễn Thị Thanh Thảo. BS Thảo xin chuyển sang Khoa Niệu ở lại với 
BVBD một thời gian ngắn. BS P.T.Hải làm nửa bên Ung Bướu, nửa bên BVBD.

BS Phan Thanh Hải người có tài tổ chức và kinh doanh. Cùng một số BS, DS từ BVBD, anh 
thành lập được Trung Tâm Chẩn Đoán Y Khoa Hòa Hảo (TT Medic). Trung Tâm Medic được tổ 
chức tốt, rất thành công, phát triển rất nhanh và được giới Y Khoa Saigon tin tưởng. BS PT Hải 
tuy đã rời BVBD nhưng anh là người rất có lòng với BVBD, khi gặp tôi nói chuyện, anh thường 
than thở và lo cho tương lai của BVBD. Tôi cũng mong anh được đề cử làm Giám Đốc BVBD 
để tổ chức và xây dựng lại BV. Anh tin tưởng những BS BVBD nên thường kết hợp để hội chẩn 
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và sau chẩn đoán anh gửi bệnh sang để phẫu thuật, rồi anh theo dõi BN đến ngày mổ. Trung Tâm 
CĐ Hòa Hảo của anh ưu tiên cho người BD làm việc, nơi đây cũng là chỗ nương thân cho những 
người BD về hưu hay ‘lỡ bước’ đến xin việc. BS Hải biết dùng người, anh sắp xếp thích hợp 
công việc và đồng lương hợp lý cho họ.

2.      Những Chuyên Khoa Chính:  Sau khi chuyển các chuyên khoa, BVBD chỉ còn lại 2 khoa: 
Khoa Tiết Niệu, GS Ngô Gia Hy Trưởng Bộ Môn, BS Nguyễn Văn Hiệp Trưởng Khoa. Khoa 
GPTQ với GS Phạm Biểu Tâm Trưởng Bộ Môn, BS Văn Tần Trưởng Khoa. Khoa Niệu chia 
Niệu A, Niệu B; Khoa GPTQ chia TQ1 về Đường Tiêu Hóa, TQ2 về Gan Mật và TQ3 về Lồng 
Ngực và Mạch Máu. Sau này, mở thêm Khoa Tổng Hợp, Nam Khoa. Khoa TQ4 và Niệu C bên 
Kỹ Thuật Cao.

Cuối thập niên 1980, BVBD được xây dựng lại, đây là BV đầu tiên của Saigon có được ngân 
sách của Thành Phố để xây mới lại. Có lẽ nhờ uy tín của BVBD và các Thầy với người Saigon 
xưa, và nhất là của BS Nguyễn Trọng Nhâm là GĐ BVBD có nhiều thế lực Đảng và Thành Ủy 
Saigon thời bấy giờ. Kiến trúc sư của BV là người đã vẽ kiểu cho BV Vì Dân (nay đổi là BV 
Thống Nhất). Trước 1975, BVBD chỉ có 2 dãy lầu 3 tầng song song, dãy trước là P Mổ Lầu và P. 
Hồi Sức , dãy sau là Khoa Ung Thư. Nay BV được xây thêm 2 dẫy lầu 3 tầng, thẳng góc với 2 
dãy trên, tạo thành một hình chữ nhật với một sân lớn ở giữa. Dẫy bên phải, tầng 2 có 2 dẫy
phòng mổ đánh số từ 1-8, rộng lớn hơn so với những PM ABCDEF cũ; tầng 3 là Giảng Đường 
A, tầng chệt dưới PM là Khoa Thanh Trùng. Dẫy bên trái, tầng chệt là Khoa Hồi Sức Cấp Cứu 2, 
với 2 PM Cấp Cứu, 2 tầng trên thuộc Khoa TQ1 và TQ3. Khoa Phẫu Thuật-GMHS chuyển qua
tầng 2 của dãy Ung Thư cũ. Thành lập khoa Hồi Sức Cấp Cứu 1 với phòng ICU riêng, tách khỏi 
khoa PT-GMHS. Những dãy nhà cũ sẽ được phá bỏ.

3.      Dõi Theo Hình Bóng Thầy: Tôi về BVBD từ cuối năm 1977, tôi kiểm lại những vị GS còn 
lại thời gian này so với thời kỳ sinh viên tôi thực tập tại đây:

- GS Trịnh Văn Tuất: nguyên Phó Khoa Trưởng trường ĐHYND Saigon, Thầy dậy lớp chúng 
tôi môn Medecine Légale. Thầy phụ trách Bộ Môn Stomatologie tại BVBD. Thầy dậy và nói 
chuyện rất vui và hay kể cho chúng tôi nghe những giai thoại của Trường Y Khoa Hà Nội từ thời 
thầy còn theo học. Thầy về hưu rồi sang Pháp định cư từ trước 1975. Những năm sau này, BS 
Trịnh Đình Hỷ, con trai Thầy và một số BS từ Pháp về VN, thường đến giúp BVBD trong Nội 
Soi Đường Tiêu Hóa, anh Hỷ cho biết Thầy Tr. V. Tuất đã trên 90 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh 
và tỉnh táo.

- GS Đào Đức Hoành: là GĐ BVBD, là Trưởng Bộ Môn Ung Thư của Trường ĐH YK Saigon, 
GS đã đi từ trước ngày 30-4-1975, định cư tại Canada.

- GS Trần Ngọc Ninh: Trưởng Bộ Môn Chỉnh Trực của Trường ĐH YK Saigon. Cuối năm 
1977, tôi về BVBD không được gập Thầy, nghe nói GS đã vượt biên vài tháng trước và định cư 
tại Mỹ. Sau này, tôi được gặp lại Thầy tại Hoa Kỳ, mừng thượng thọ Thầy 90 tuổi. Thầy khỏe 
mạnh, đi đứng vững vàng và rất minh mẫn.
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- Sau 1980, những chuyên khoa nhỏ của BVBD chuyển đến những BV mới. GS Nguyễn Văn Út 
về BV Da Liễu, vài năm sau nghe tin Thầy về hưu. Năm 2013, tại Hoa Kỳ, tôi nghe tin từ VN 
Thầy Nguyễn Văn Út đã mất.

- Sau khi rời BVBD, GS Nguyễn Đình Cát chờ ngày đi Pháp, GS Phan Ngọc Dương chờ ngày đi 
Mỹ.

-  GS Hoàng Tiến Bảo: Thầy làm việc đều đều tại BVBD cho tới ngày 30-4-1975. BS Văn Tần 
kể lại ngày hôm đó, anh cùng GS HT Bảo tiếp phái đoàn của chế độ mới đến ‘tiếp quản’ BVBD 
là ông Trần Y. Sau đó Thầy giữ vai trò chủ tọa về chuyên môn trong những buổi giao ban buổi 
sáng của BVBD. Mỗi tuần, Thầy thường chầm chậm lên PM, mổ một trường hợp cột sống, cho 
đến ngày Khoa Chỉnh Trực rời BVBD chuyển sang TT CTCH. GS HT Bảo được QYV 175 của 
quân đội chế độ mới (TYV Cộng Hòa cũ) mời phẫu thuật những trường hợp chấn thương cột 
sống cổ, cho đến ngày Thầy sang Hoa Kỳ. GS HT Bảo có 2 BS “đệ tử” trong chuyên ngành cột 
sống: BS Vũ Tam Tỉnh và BS Võ Văn Thành. Cả 2 BS được huấn luyện rất tốt, rồi vào năm 
1990, được đi tu nghiệp tại Pháp 1 năm. Rất tiếc sau này BS Vũ Tam Tỉnh qua đời vì ‘ung thư 
phổi’ khi anh còn trẻ, mặc dù anh không biết thuốc lá là gì! . Khi hay tin GS Hoàng Tiến Bảo 
mất tại Hoa Kỳ, trong buổi giao ban buổi sáng tại BVBD, chúng tôi đã dành một thời gian tưởng 
nhớ Thầy. BS Võ Văn Thành người học trò còn lại của Thầy, tổ chức buổi cầu an cho Thầy tại 
nhà thờ của Tòa Tổng Giám Mục Saigon.

- GS Nguyễn Hữu: Chúng tôi, những sinh viên năm thứ nhất và thứ hai ĐHYK Saigon trước 
những năm 1970, đều biết và mến phục Thầy. Thầy thích dậy học nên cũng mến sinh viên, 
chúng tôi thường gặp Thầy ở 2 nơi: BVBD và Cơ Thể Học Viện. Tại Cơ Thể Học Viện, với tính 
năng động, vui vẻ, Thầy vừa giảng vừa vẽ trên bảng với phấn mầu rất nhanh, rất đẹp, làm chúng 
tôi với mắt nhìn tai nghe không kịp, phải theo ‘mỏi mắt, bở hơi tai’. Khi mổ trên xác, Thầy trình 
bày rất khéo tay, rõ ràng và luôn thông cảm với sự vụng về và ‘cái dốt’ của học trò. Tại BVBD, 
chúng tôi vừa nghe giảng vừa chạy không kịp theo Thầy từ giường bệnh này đến giường bệnh 
kia. Vài năm sau, có lẽ sau Biến cố Mậu Thân 1968, chúng tôi nghe tin Thầy định cư tại Pháp. 
Năm 1998 Thầy về VN, những người học trò cũ chúng tôi tổ chức cùng Thầy họp mặt trong một 
bữa tiệc thật vui vẻ và thân mật; Thầy tuy đã có tuổi nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn, Thầy 
vẫn vui tính như xưa. Ngày hôm sau, 14-8-1998, Thầy đến thăm BVBD, những người xưa không 
còn nhiều, ngoài hoc trò cũ như BS Văn Tần, BS Dương Quang Trí, BS Nguyễn Văn Hiệp và 
tôi, người Y tá GM của BVBD cuối cùng còn lại mà Thầy Ng. Hữu còn nhớ là cô Thuần. BVBD 
được xây dựng lại làm Thầy nhận không ra. Tôi dẫn Thầy đi thăm ‘chốn xưa’, khu ‘phòng mổ 
lầu’ nay là Khoa Xét Nghiệm. Tôi dẫn Thầy vào thăm PM E cũ của Thầy, vẫn còn nhũng bức 
tường và khung cửa kính cũ, vẫn còn những tủ âm tường xưa, nhưng Thầy vẫn lắc đầu nhận 
không ra. Thầy chỉ còn nhớ và nhận ra cái cầu thang xoắn ốc sau khu PM lầu, dẫn lên lầu Nội 
Trú, mà nay không còn được xử dụng nữa, may mà ông kiến trúc sư không đập phá đi.

Khi hay tin Thầy mất tại Pháp, trong buổi giao ban buổi sáng tại Giảng đường BVBD, chúng tôi 
dành một thời gian nói chuyện tưởng nhớ Thầy. Sau đó tổ chức Lễ Cầu An tại một ngôi chùa, tất 
cả những học trò cũ của Thầy từ khắp nơi biết tin đều có mặt.
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4.      Những Người Góp Công Xây Dựng Bệnh Viện Bình Dân sau 1975:

Là nhân viên BVBD, chúng ta không thể nào quên những người đã tạo dựng Bệnh Viện. Quý 
Thầy, những GS đã từ Hà Nội di cư vào Saigon năm 1954, xây dựng từ một bãi đất trống tạm trú 
cho đồng bào di cư từ miền Bắc, thành một BV lấy tên Bệnh Viện Bình Dân, một cái tên khiến 
những người nghèo có thể tự tin bước vào khám bệnh. Trong suốt 20 năm từ 1954 đến 1975, các 
Thầy đã tạo được nhiều niềm tin vững chắc cho đồng bào Saigon và toàn miền Nam, mà đa số là 
những người của giới ‘bình dân’ trong khám chữa bệnh. Các Thầy là Trưởng Bộ Môn của hầu 
hết các chuyên khoa của Trường ĐHY Saigon, quý GS có công đào tạo huấn luyện những sinh 
viên Y Khoa trở thành BS giỏi về chuyên môn lại có tấm lòng với bệnh nhân. Các BS khi ra 
trường rất hãnh diện là học trò của quý thầy, rất kiêu hãnh là cựu nội trú của BVBD. Sau 1975, 
sự ly tán của miền Nam, nhưng BVBD cùng những người còn lại vẫn giữ được lòng tin yêu của 
người dân miền Nam. BV cùng toàn thể nhân viên cũ và mới phải trải qua bao khó khăn nhưng 
vẫn cố gắng giữ được tinh thần ‘bình dân’trong việc làm và phục vụ bệnh nhân, cho đến ngày 
nay. Vì hoàn cảnh, có người phải vượt biên ra đi, nhưng từng Khoa vẫn giữ được nền tảng vững 
chắc để tiếp tục xây dựng, để phát triển và giữ được truyền thống và ‘tính Bình Dân’ của BV.

Có rất nhiều quý vị BS, DS, NS, ĐD và nhân viên hành chánh của BVBD còn lại sau biến cố 
1975, tiếp tục làm việc hết lòng vì BV cho đến ngày về hưu, có thể tôi không nhớ để kể hết tên 
những chiến sĩ âm thầm, tôi chỉ có thể kể những quý vị đặc biệt không thể nào quên:

- GS Phạm Biểu Tâm: Thầy Tâm, theo tôi là biểu tượng của BVBD, Thầy để lại nhiều dấu ấn 
trong tôi từ khi tôi mới bước chân vào Trường ĐH YK Saigon. Khi được trở lại làm việc tại 
BVBD cuối năm 1977, tôi được làm việc cùng Thầy, tôi học được nhiều nơi Thầy về chuyên 
môn, trách nhiệm và tình thương của người thầy thuốc BVBD với người bệnh. Được gần Thầy 
hơn, có lẽ tôi hiểu được lời Thầy nói cũng như cách ứng xử thẳng thắn nơi Thầy trước chế độ 
mới đầy “uy vũ” vào lúc này. GS Phạm Biểu Tâm luôn được Ban Lãnh Đạo BVBD và toàn thể 
nhân viên BV nể trọng. Khi Khoa CTCH rời BVBD, GS Phạm Biểu Tâm thay GS Hoàng Tiến 
Bảo chủ tọa giao ban phụ trách chuyên môn mỗi sáng. Khi có phái đoàn ngoại quốc đến thăm 
BVBD, Thầy được Ban Giám Đốc mời đến dự như người đại diện của BV, được phép nói 
chuyện trực tiếp với phái đoàn không phải qua người thông dịch; sau buổi họp, mọi người dự 
họp đều mến mộ và cảm phục Thầy. Hàng ngày, Thầy đi xe đạp đến BV, dáng thầy vẫn nhỏ 
nhắn và nhanh nhẹn; Thầy lên PM Lầu mỗi sáng để mổ hay theo dõi và hướng dẫn BS trẻ những 
ca mổ khó. Chủ nhật hàng tuần Thầy vẫn chèo thuyền nơi cư xá Thanh Đa.

Thế rồi vào một buổi trưa hôm đó mà tôi không còn nhớ ngày tháng năm, có lẽ trước năm 1988, 
trên PM Lầu tôi được điện thoại của chị Thuần báo tin: Thầy Tâm bị té ngã trong văn phòng của 
Thầy. Tôi vội lấy máy đo huyết áp và ống nghe chạy xuống văn phòng Thầy. Thầy còn tỉnh 
nhưng đã bị liệt nhẹ nửa người bên trái, HA và Mạch trong giới hạn bình thường và ổn định. Tôi 
gọi điện thoại xin Ban GĐ BV xin xe cấp cứu đến BV Thống Nhất (BV Vì Dân xưa), là BV dành 
cho cán bộ cấp cao thời bấy giờ, tôi và chị Thuần đưa Thầy đến BV. Phòng Cấp Cứu BV Thống 
Nhất đang chờ đón Thầy vì đã được báo trước. Gia đình Thầy lúc này chỉ còn Bà Thầy và một bà 
người làm, các BS của BVBD thay nhau đến chăm sóc Thầy. Vài tháng sau, Thầy xuất viện trở 
về căn biệt thự nhà Thầy. Thầy được tập Vật Lý trị liệu nhưng không thể đi lại một mình, phải có 
người dìu, nói không được rõ, Thầy phải nằm nhà không thể đi làm được; chúng tôi thỉnh thoảng 
tổ chức đến thăm Thầy tại nhà. Khi BVBD tổ chức những ngày Lễ lớn hàng năm, Ban GĐ đều 
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cho xe đến đón mời Thầy đến dự, tôi và cô Thuần mỗi người một bên dìu Thầy lên Hội Trường. 
Lúc này Thầy tỏ ra hay bị xúc động, tôi thường tìm cách nói vui để Thầy cười. Một vài năm sau, 
Thầy được bảo lãnh sang Hoa Kỳ, BS GĐ Sở Y Tế Saigon Dương Quang Trung cùng BVBD 
đưa tiễn Thầy ra tận phi trường Tân Sơn Nhất, vào phòng chờ dành riêng cho Thầy và gia đình, 
cho đến lúc máy bay cất cánh. Sau này hay tin muộn từ Hoa Kỳ ngày Thầy mất, chúng tôi tổ 
chức lễ cầu an tại ngôi chùa trên đường 3 tháng 2 (Trần Quốc Toản cũ) gần BVBD, nhiều học trò 
cũ của Thầy từ khắp nơi được tin đến dự đông đủ.

- BS Văn Tần: Một nhân vật không thể nào quên khi nói đến BVBD. BS Văn Tần từ QYV Quy 
Nhơn về BVBD học lớp Hậu ĐH GPTQ cùng với các anh Nghiêm Đạo Đại, Phước ‘Tóc Đỏ’, 
Văn Kỳ Chương … Tôi biết BS Văn Tần vào năm 1972, khi tôi về học lớp Hậu ĐH Y Sĩ Tê Mê 
tại BVBD. Tôi gặp lại anh khi được về BV làm việc vào cuối năm 1978, lúc này BS Văn Tần 
đang làm Trưởng Khoa GPTQ.

Sau năm 1980, anh lên làm Trưởng Phòng Y Vụ, anh rất hăng say trong công việc, nhưng anh 
không khéo léo, tính tình nóng nẩy lại bộc trực, nên hay đụng chạm vì lời nói. Trực và nóng tính 
nên có nhiều người giận hay thù anh, nhưng có lẽ anh nói xong là quên ngay, anh không biết 
giận và thù ai cả. Trong BV, chỉ có BS Giám Đốc Nguyễn Trọng Nhâm biết ‘hóa giải’ tính 
‘nóng’ của BS V. Tần; và ông cũng từng bênh vực BS V. Tần khi ‘phê bình’ :”Anh Tần là người 
không biết nịnh”. BS Dương Quang Trung (Tư Trung) Giám Đốc sở Y Tế Saigon cũng đùa là 
:”Anh Văn Tần đáng lẽ phải là Võ Tần mới đúng”. Theo tôi, đam mê nhất của BS V Tần là được 
mổ, chỉ định phẫu thuật của ông hơi rộng. Được mời hội chẩn, ông thường có chỉ định mổ ngay, 
phòng mổ lại mời tôi đến. Bực mình vì cứ phải theo BS Tần mổ đêm ngày, tôi thường nói giỡn 
với mọi người :”BS Tần thích mổ nhiều như thế thì kiếp sau xin Diêm Vương cho làm kiếp gà, 
tha hồ mà mổ”. Rồi có người kể lại với anh, nhưng anh không giận tôi mà chỉ cười. Dù ai nghĩ 
thế nào về BS V Tần, nhưng mọi người đều phải nhận là anh làm việc hăng say không phải vì 
tiền; anh là BS duy nhất trong BV không ‘mổ ngoài giờ’. Mọi người phải nhận là anh có lòng với 
BN, chịu khó theo dõi BN sau mổ. Anh bình tĩnh, khéo và ‘mát tay’ trong nhưng ca mổ cấp cứu, 
anh đã cứu được nhiều BN tưởng như không thoát được. Anh không quản ngại giờ giấc, ngày 
đêm, xe cấp cứu đến đón là anh sẵn sàng. BS Văn Tần cứ giữ vững tinh thần như vậy từ những 
năm sau 1975 cho đến bây giờ 2014, anh vẫn còn đang làm việc tại BVBD.

Tôi cũng phải vinh danh BS V.Tần vì ông có công duy trì được truyền thống “Nghiên Cứu Khoa 
Học” của BVBD. Sau 1975, BVBD còn đủ các GS Trưởng Bộ Môn của Trường ĐHYK cùng các 
Khoa của BVBD. Nghiên cứu KH của BV được tổ chức 2 năm một lần luôn có giá trị, uy tín và 
thu hút hơn tất cả những BV của Saigon (và có thể cả Việt Nam) thời bấy giờ. Sau đó, những Bộ 
Môn và Khoa tách dần, GS Phạm Biểu Tâm bị tai biến, GS Ngô Gia Hy cũng về hưu. Nhưng 
những Khoa chính còn lại của BV luôn có những NCKH giá trị cho đến bây giờ, nhờ BS V Tần 
giữ vững được tinh thần và truyền thống này.  

Nhà BS Văn Tần trên một mảnh đất rộng ở Thanh Đa, thỉnh thoảng cuối tuần anh tổ chức tiệc 
mời các bạn cũ của anh và các BS BVBD đến dự. Tháng 10/2012, khi biết tôi sẽ rời BVBD, BS 
Văn Tần chỉ mời riêng một mình tôi đến chơi nhà anh vào thứ bẩy cuối tuần. Chiều tối hôm đó, 
anh và các con anh làm bữa cơm thịnh soạn đón tiếp vợ chồng tôi như cách biểu lộ tình bạn sau 
nhiều năm chia sẻ trên con thuyền BD. Cơm nước xong, chúng tôi đi dạo quanh vườn nhà nói 
chuyện. BS Tần khi nói chuyện không khéo léo, nhưng tôi hiểu anh đang luyến tiếc những người 
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Bình Dân “bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ”. Trong buổi giã từ BV, tôi có ví đời người như 
những giòng sông, lúc nhập lại rồi tách ra; như những đám mây, lúc hợp rồi lại tan. Tôi tin BS 
Tần sẽ là người cuối cùng rời giòng sông lớn ‘Bình Dân’.

- Cô Lê Thị Thuần: Tôi biết cô Thuần khi tôi học GM tại BVBD với GS NKM. Tôi gọi là ‘Chị 
Thuần’ khi nói chuyện, tôi học được rất nhiều kỹ năng từ chị. Đi đâu, khi biết tôi là BS GMHS 
của BVBD, mọi người đã qua thực tập tại PM BVBD đều biết và hỏi thăm về cô Thuần, có lẽ tên 
‘Cô Thuần’ đã gắn liền với BVBD hay ít nhất gắn liền với Phòng Mổ BVBD. Đọc hồi ký của chị 
viết trong Tập San GMHS do GS NKM chủ biên, biết thêm tâm tư của chị, tôi càng hiểu và mến 
chị hơn.

Cuối năm 1977, tôi được về Khoa GMHS của BVBD, tôi gặp lại chị Thuần, nhưng lúc này chị 
đang là Trưởng Ngành Điều Dưỡng GMHS của Trường Trung Học Y Tế TW 3. Đến năm 1978, 
BS GM Nguyễn Phi Vân cùng khóa với tôi, được bổ nhiệm về Ngành cùng làm việc với chị. 
Năm 1979, BS Ng. P. Vân lên làm Trưởng Ngành thay chị Thuần. Chị Thuần trở lại PM BVBD, 
nơi đây thích hợp với chị hơn, chị Thuần được đề cử làm Phó Khoa phụ giúp tôi. Lúc này GS 
NK Minh và BS Dự đều đã vượt biên, kinh nghiệm và lòng tận tâm yêu nghề của chị giúp rất 
nhiều cho BN, cho Khoa và tôi trong công việc. Về chuyện tình cảm của chị, có lần vui miệng 
chị định kể cho tôi nghe :”Hồi đó, người yêu tôi…”, mới đến đó thì PM cấp cứu báo có bệnh 
nặng làm chị phải ngưng câu chuyện thầm kín của chị, và tôi cũng không có dịp nào để gợi chị 
kể tiếp mặc dù tôi rất tò mò. Có lẽ cả đời chị Thuần đã dâng hiến cho BVBD, chỉ có một lòng 
một dạ với GM và PM của BVBD. Chị cứ làm việc như vậy đến ngày về hưu, chị thôi giữ chức 
Phó Khoa, nhưng chị vẫn được giữ lại làm việc cho đến ngày sức khỏe của chị sa sút. Tôi cử 
thêm một cô GM trẻ giúp chị làm việc, cho đến khi phòng Tổ Chức BV nhắc tôi mấy lần để cho 
chị về hưu. Khi giới thiệu chị với ai, sau cùng tôi thường ca ngợi chị là “người ĐD GM tuyệt vời 
nhất của BVBD, có lẽ của cả VN nữa”. Có một GS GM người Anh đến thăm Khoa, tôi giới thiệu 
chị như vậy, thì ông cho là không chỉ của VN thôi mà của cả thế giới nữa. Trước khi chị về hưu, 
tôi đề nghị với khoa và BV bầu chị Thuần danh hiệu “Thầy Thuốc Ưu Tú”, nhưng 2 năm liền Sở 
Y Tế đều bác bỏ với lý do vì chị chỉ là điều dưỡng không phải là một BS. Ngày về hưu của chị 
được tổ chức rất trọng thể với sự có mặt đầy đủ của tất cả nhân viên trong Khoa và Ban Lãnh 
Đạo BV, trong tình cảm lưu luyến và cảm động.

-BS GĐ BVBD Nguyễn Trọng Nhâm: Ông là người Cai Lậy miền Nam, là BS không từ lò đào 
tạo của Trường Y Saigon, cũng như BVBD. Trong thời gian việc từ 1975 đến cuối 1992, có thể 
ông đã âm thầm tìm hiểu được BV và con người BD. Ông gần gũi và thân thiện với tất cả nhân 
viên BV. Ông biết kính trọng những GS của chế độ cũ và không coi thường chúng tôi, những BS 
từ những trại tù ‘HTCT’.     

Theo tôi, BVBD may mắn có ông làm GĐ trong thời kỳ này. Tính tình thoáng và thẳng thắn của 
người miền Nam, ‘cách mạng’ nhưng không cực đoan chính trị, nhờ vậy chúng tôi được dễ thở 
trong giai đoạn mới này. Ông thông cảm và đối xử với chúng tôi rất thoải mái. Chúng tôi gọi ông 
là ‘Anh Mười’, hay ‘Chú Mười’ với những nhân viên nhỏ tuổi hơn. Ông khéo léo giải quyết mọi 
chuyện đơn giản, hàn gắn những mâu thuẫn giữa chúng tôi một cách công bằng và hợp lý. Ông 
gạt bỏ những lời buộc tội ác ý và bênh vực khi chúng tôi bị ‘chụp mũ’, vì Saigon bây giờ không 
còn ‘bán kính’ nữa nhưng trong BV ‘bán mũ’ lại hơi nhiều. Ông không can thiệp nhiều vào 
chuyên môn nhưng ông biết đánh giá và xử dụng người tài. Và quan trọng nhất với chúng tôi là 
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ông không cần nịnh. Chúng tôi, những người còn lại của BVBD, cho đến bây giờ khi gặp nhau 
tâm sự thường công nhận: nhờ có ông Mười Nhâm trong Ban Lãnh Đạo BV mà chúng tôi không 
bị chèn ép mà còn được nâng đỡ, nên chúng tôi không quản ngại và lo sợ khi làm việc.

Nhưng Ông Mười Nhâm có một thú vui là ‘nhậu nhẹt’, ông thường chọn một số BS Trưởng 
Khoa ‘biết nhậu vui’ của BV cùng đi mỗi khi công tác chuyên môn xuống các BV tỉnh tuyến 
dưới. Đây cũng là điểm yếu của ông mỗi khi có kiểm điểm đấu đá nhau trong ‘nội bộ’ Lãnh Đạo 
BV, ‘phê và tự phê’ trong chi bộ Đảng của BV.   

Nhờ uy tín và thế mạnh của ông vào cuối thập niên 1980, BVBD được xây dựng lại, đây là BV 
đầu tiên của Saigon có được ngân sách để xây mới lại. Có lẽ nhờ uy tín của BVBD và các Thầy 
với người Saigon xưa, và nhất là của BS Nguyễn Trọng Nhâm là GĐ BVBD có nhiều thế lực với 
Đảng và Thành Ủy Saigon thời bấy giờ.

-BS GĐ Sở Y Tế Dương Quang Trung (Tư Trung): Sau những năm 1980, GĐ Sở Y Tế mới là 
BS Dương Quang Trung (Tư Trung). Theo tôi biết và đôi khi được nghe ông tâm sự, BS Dương 
Quang Trung từ Saigon du học Pháp từ thời trẻ, tốt nghiệp BS Y Khoa tại Pháp, ông vào Đảng 
Cộng Sản Pháp. Sau 1954, theo lời kêu gọi, ông về Hà Nội làm việc, rồi sau đó đi B vào miền 
Nam. Gốc miền Nam, tính tình rất thoáng, dáng người đẹp cao lớn, ông có giọng cười hiền hòa 
thân thiện. Khi tiếp xúc nói chuyện với ông, mọi người không nghĩ ông là một đảng viên nên rất 
dễ hòa đồng. BS D. Q. Trung được biết đến nhiều hơn, khi ông kết hợp được sức mạnh ‘trí tuệ’ 
của nền y khoa miền Nam thời bấy giờ (1988) gồm nhiều phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, các 
chuyên gia…của Saigon xưa, tổ chức thành công phẫu thuật tách rời cặp sinh đôi Việt-Đức, vì bé 
Việt bị hôn mê sau viêm não. Báo chí Saigon lúc đó ca tụng hết lời vì cặp song sinh này khi mới 
sanh đã từng đến BV Việt-Đức ‘cái nôi’ của nền Y Khoa miền Bắc, BV cho là ‘hậu quả của chất 
độc mầu da cam’, chỉ đặt tên cho 2 bé là Việt và Đức, và từ chối mổ tách rời vì sợ tử vong. Cuộc 
mổ được tổ chức tại BV Từ Dũ, nơi cặp song sinh Việt-Đức được nuôi dưỡng, được hỗ trợ của 
Nhật Bản do 1 BS đại diện lo về trang thiết bị, thuốc men… do phía kíp mổ yêu cầu. Ngày 4-10-
1988, cuộc mổ tiến hành, BS Trần Đông A trưởng kíp mổ, kéo dài khoảng 12 giờ. Cuộc mổ 
thành công ngoài sự mong đợi. Theo tôi, cuộc mổ thành công không thể do một cá nhân nào, vì 
thời gian này nền Y Tế của miền Nam đang rất thiếu thốn và phân tán, cần một người có tài tổ 
chức kết hợp sức mạnh của cả Saigon, BS Dương Quang Trung đã biết tìm và dùng người.

Công trình này có sự góp công rất lớn của BVBD trong đó GS Ngô Gia Hy chủ trì về chuyên 
môn (lúc này GS Phạm Biểu Tâm đã bị tai biến mạch mão não), của các BS Khoa Niệu (BS 
Nguyễn Văn Hiệp), Khoa GPTQ (BS Văn Tần), Khoa Chỉnh Trực (BS Vũ Tam Tỉnh, Võ Văn 
Thành). Về GMHS, do BS Ngô Tôn Liên chủ trì, với sự góp mặt của cô Thuần và BS Nguyễn 
Văn Chừng, và 1 số BS trẻ từ lò đào tạo BVBD…

Tôi gặp và biết BS Dương Q. Trung nhiều hơn qua những cuộc mổ các nhân vật của ‘thành ủy’ 
mà ông đưa tới BVBD. Tôi không hiểu vì sao những nhân vật này lại không ra nước ngoài mà 
mổ? Tôi rất sợ ‘đụng’ đến những ‘nhân vật quan trọng’ này, nhưng BS Văn Tần thì ngược lại, 
ông lại thích mổ những ca khó. Có lẽ thời gian này VN còn đang bị ‘cấm vận’ và chưa bình 
thường hóa với Trung Quốc nên các ngài chẳng ra nước ngoài để mổ được. BS Tư Trung tin 
BVBD và ông biết thuyết phục làm chúng tôi yên tâm. Ông vào tận phòng mổ xem chúng tôi làm 
việc, sự hiện diện của ông không làm chúng tôi bối rối, mà như một hỗ trợ cho chúng tôi.
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Tôi nhận ra một điều là BS Dương Q. Trung rất ‘có thủy có chung’, ông đều ngầm thưởng tất cả 
những người đã góp phần vào những công trình mà ông đề ra, tùy theo tài năng và nhu cầu của 
họ. Những người tham dự cuộc mổ cặp song sinh Việt-Đức đều được đãi ngộ, như tại BVBD : 
BS Văn Tần, cô Thuần và BS Chừng đều được tưởng thưởng, BS Văn Tần sau này được đi Đông 
Đức một thời gian ngắn . Từ đầu những năm 1990, BS Dương Q. Trung đã cùng Hiệp hội Alain 
Carpentier của Pháp, xây dựng Viện Tim tại Saigon, trung tâm mổ tim quy mô và uy tín nhất 
VN cho đến bây giờ. Về nhân sự chọn các BS trẻ có khả năng sang Pháp học tại Hospital Bichat 
Paris về Nội Tim Mạch, 2 năm cho GMHS, 3 năm cho Phẫu Thuật viên… Khi Viện tim xây 
dựng xong, kíp mổ Pháp thay nhau đến Viện Tim hợp tác và kèm cặp kíp mổ VN thực hiện 
những ca mổ. Khoảng năm 1995, những cuộc mổ hoàn toàn do các BS VN thực hiện.

5.      Tôi Đi Pháp: Nhận giấy báo tin được đi Pháp, quả thật là một ngạc nhiên cho tôi! BS chế độ 
cũ, giỏi thì chẳng giỏi, lý lịch lại xấu vì đi tù “HTCT”. Chỉ mong được làm việc mong gì đi 
Tây? Như tôi đã kể về BS Dương Q. Trung, GĐ Sở Y Tế Saigon, ông tin tưởng khi đưa những 
‘nhân vật quan trọng’ của Thành ủy Saigon đến BVBD để mổ, tôi biết và thân với ông thời gian 
này, chúng tôi thường thân mật gọi ông là ‘Anh Tư’. Vào năm 1988, khi VN được gỡ lệnh cấm 
vận, người Pháp đầu tiên đến với VN. BS Tư Trung rất quen thuộc với Đoàn “Thầy Thuốc 
Không Biên Giới “(Médecins sans frontière) đã giới thiệu đưa một số BS như Trần Đông A, Võ 
Thành Phụng, Nguyễn Chấn Hùng, Ngô Tôn Liên…đi Pháp trong đợt đầu. Sau đó một số những 
BS khác trong đó có tôi. Tôi và một nữ BS trẻ độc thân (BS Nguyễn Thị Thanh) có lý lịch xấu 
phải đến công an TP điều tra phỏng vấn. Họ cho tôi biết :”Nếu một năm trước thì anh không có 
cơ may, nhưng năm nay nhà nước đã mở cửa…” Rồi họ khuyên tôi :”Đừng bao giờ nghe lời địch 
dụ dỗ mà có ý định trốn ở lại Pháp…”. Họ cũng dư biết tôi làm sao có thể bỏ lại gia đình mà trốn 
ở lại.    

15 Năm Trong U Tối: Đúng ngày 1-1-1990, tôi lên đường đi Pháp học tại Vandoeuvre, Nancy, 
Hopital De Brabois, khoa GMHS BV Brabois (Départements d’Anesthésiologie de Brabois), thời 
gian một năm. Rời Saigon từ phi trường TSN, một thời gian dài 15 năm sau 1975, tôi nghĩ VN 
đã tụt hậu so với các nước quanh khu vực, nhưng ngay khi quá cảnh tại phi trường Bangkok, 
Thái lan, tôi đã bị ngỡ ngàng choáng ngợp, quá mức tưởng tượng của tôi! không ngờ VN lại quá 
thua kém Thái lan nhiều như vậy. Tới Paris, chúng tôi càng lơ ngơ lạc lõng như những người nhà 
quê ra tỉnh.

Tại Paris, chúng tôi được tạm trú tại nhà một Việt kiều, bà BS Phan. BS Bùi Mộng Hùng, người 
nội trú BVBD du học rồi ở lại Pháp, lúc này là Chủ Tịch Hội Việt Kiều Yêu Nước tại Pháp, gọi 
điện thoại hỏi thăm chúng tôi, anh rất tiếc chỉ có thể gọi điện thoại thăm hỏi mà không đến gập 
mặt được. Ông Phan, Việt kiều chủ nhà kể cho chúng tôi : BS Bùi Mộng Hùng trong thời kỳ Hội 
Nghị Hòa Đàm Paris, ông ủng hộ chính phủ miền Bắc, cầm cờ đỏ đi biểu tình chống phe cờ vàng 
của miền Nam, lúc đó phe cờ đỏ có vẻ thắng thế. Sau 1975, những người vượt biên từ VN sang 
Pháp định cư, cầm cờ vàng đi biểu tình chống phe cờ đỏ, “BS B.M. Hùng to khỏe giỏi võ Judo 
lắm, cũng phải cuốn cờ đỏ bỏ chạy”. Sau này, từ VN tôi được tin anh mất trong âm thầm lặng lẽ, 
tôi nghĩ lại, có lẽ sau ‘chiến thắng’ 1975, khi được về thăm VN, BS Bùi M. Hùng được gập lại 
anh em trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp, anh được thăm Hà Nội, Saigon, thăm lại BVBD…Có 
lẽ anh cũng đã nhận biết được sự thật, có lẽ anh đã biết mình sai lầm vì bị lừa dối và đành ngậm 
ngùi giữ im lặng với nỗi buồn cay đắng của người trí thức ‘Việt Kiều yêu nước’ cho đến ngày 
anh mất.
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Sau gần một tuần dạo chơi Paris, tôi lên xe lửa đi Nancy. Tới Nancy, tôi được GS Haberer, 
Trưởng Khoa GM BV Brabois, đón tận sân ga. Ông đã tận tình chỉ dẫn cho tôi, đã khổ vì tôi 
trong thời gian lớ ngớ ban đầu. Tại bệnh viện, cả khoa đều vui vẻ thân thiện với tôi, người Pháp 
rất lịch sự và dễ có cảm tình. Tôi ghi danh mua sách, bà GS Laxenaire không lấy tiền mà còn ký 
tặng. Nhưng tôi rất buồn vì đa số các Y tá và Y công của BV không biết nước VN ở đâu, mặc dù 
VN đã chiến thắng 2 đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ, chấn động cả địa cầu!

Trong may cũng có cái rủi, tuần thứ 2 làm việc tại BV, ngày 15-1-1990, một buổi sáng mùa đông 
trời lạnh và đầy sương mù, hai tay đút túi quần, từ nhà trọ (residence) tôi đi trên con đường nhỏ 
dẫn đến BV, bất ngờ tôi bị trượt chân trên một mảng đông đá, khiến tôi bị tung người lên té 
xuống trên 2 đầu gối, tôi ngồi dậy nhưng đứng lên không được, rờ đầu gối trái tôi biết đã bị gẫy 
xương bánh chè trái. Một lần nữa tôi thấy được sự tử tế và tính nhân đạo của người Pháp, trên 
đường vắng đầy sương mù, một cô y tá trên đường đến BV giật mình thấy tôi nằm trên đường, cô 
đặt tôi ngay ngắn trên vệ đường; lúc này chưa có điện thoại di động (cell phone), cô phải đi đến 
khu cấp cứu của BV gần đó gọi xe cấp cứu. Toán cấp cứu có 6 người to khỏe đứng 2 bên rồi 
đồng loạt đỡ tôi lên băng ca rồi đẩy lên xe cấp cứu đến BV. Tại phòng cấp cứu, mặc dù tôi khai 
chỉ gẫy đầu gối trái, nhưng họ cứ bắt chụp từ đầu đến bàn chân của tôi. Ở VN sau 15 năm, trong 
lạc hậu nghèo đói, người dân phải tự lo mọi chuyện trong tai nạn, tự lo đưa người nhà đến BV, 
mọi người đã quen như vậy. Lúc đó, tôi thấy ở Pháp sao quá cầu kỳ, phí phạm quá! Trong khi ở 
VN chỉ cần gọi một xe xích lô, một chiếc Honda do người nhà chở BN đến BV, đau đâu chụp đó 
cho đỡ tốn, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền!

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải nằm viện, tôi được mổ cấp cứu trong ngày mà không cần 
có người nhà, không phải đóng bất cứ thứ tiền gì! BV làm giấy tờ cho tôi như một tai nạn lao 
động. GS Haberer và nhân viên trong Khoa của ông một lần nữa lại khổ vì tôi. Họ lên phòng 
thăm hỏi và an ủi tôi.

Tôi phải nằm viện 1 tuần (15-22/1/90) mổ khẩn, gãy kín xương bánh chè trái, đóng đinh cố định, 
sau 6 tuần bó bột, tập vật lý trị liệu, rồi tôi nằm viện lại (2-4/7/90) để mổ rút đinh. Trong những 
thời gian này, trừ những ngày nằm viện, tôi đi làm việc bình thường vì BV cho xe đón từ nhà trọ 
đến BV và tôi được tập vật lý trị liệu ngay tại BV sau giờ làm việc. Tôi được học như một BS 
điều trị, và như một bệnh nhân.

Trong thời gian làm việc tại PM và Phòng ICU của BV tôi đã học được rất nhiều về chuyên môn, 
người Pháp họ rất thích giảng nếu mình thích học, thích hỏi. Tôi vừa học vừa tìm cách nào có thể 
áp dụng tại BVBD khi về. Ngoài giờ mổ, mấy cô y tá lau chùi máy móc và soạn lại tủ thuốc, mấy 
cô tìm mấy ống thuốc quá hạn bỏ đi; Tôi hỏi xin để gửi về cho BV, vì tại VN thời gian này 
không có thuốc, dùng thuốc quá hạn là bình thường. Cô y tá Pháp trả lời: tôi không được phép
cho ông những thuốc đã quá hạn, khi nào về VN, ông xin BV những thuốc còn trong hạn. Một 
lần nữa tôi lại giật mình sáng mắt sau 15 năm mò mẫm trong u tối. Một thời gian sau khi tôi đã 
tạm ‘hồi tỉnh’, ông Trưởng Khoa Haberer hỏi tôi nghĩ gì về nước Pháp? Tôi cho biết: tôi đã dần 
quen với sinh hoạt nơi đây, mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng tôi thấy ở Pháp biểu tình, đình công 
nhiều quá! Ông hăng say giải thích cho tôi: đó là biểu trưng cho tính dân chủ tự do của nước 
Pháp này. Tôi lại được một bài học chính trị mà tôi đã quên, vì trước 1975 tôi đã thấy rất nhiều 
cuộc biểu tình, đình công, bãi khóa tại Saigon, sau 15 năm chỉ thấy toàn mít tinh với ủng hộ, 
hoan hô, đồng lòng nhất trí, …nên tôi quên!
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Năm 1990 Liên Xô, cái nôi XHCN sụp đổ, trên TV tôi thấy những hình ảnh tan vỡ của khối 
Đông Âu. Đông và Tây Đức cùng nhau đập vỡ bức tường ngăn cách, thống nhất đất nước trong 
một ngày. Tôi buồn cho đất nước mình và thân phận của người VN, vì sao trong lich sử VN đất 
nước phải chia cắt nhiều lần, mỗi lần thống nhất phải trả giá quá cao bằng xương máu anh em 
trong nhà. Ngày nay, những nhà lãnh đạo VN vẫn kêu gọi lòng hy sinh của người dân, vẫn cứ 
tuyên truyền gieo rắc lòng hận thù huynh đệ để kéo dài chiến tranh 10, 20 năm hay hơn nữa. 
Liên Xô và các nước Đông Âu đã từ bỏ thể chế mà họ đã mất công ‘áp dụng lâm sàng’ hơn 70 
năm, nay đã thất bại, mà sao những nhà lãnh đạo VN vẫn không chịu thay đổi. Một lần, sau bữa 
ăn tối tại nhà, một BS Pháp hỏi tôi :”Bên phương Đông cũng có nhiều nhà hiền triết, nhưng tại 
sao VN lại chọn chế độ Cộng Sản?” Biết trả lời sao vì chính tôi cũng đã thắc mắc như vậy từ 
những ngày trong trại tù “HTCT”, mà người viết và học lịch sử VN không được phép ‘théc méc’ 
gì.

Những người ‘thích làm lãnh đạo’ VN cần có trách nhiệm với người dân và đất nước, họ cần 
phải có khả năng, sáng suốt để biết lựa chọn. Họ thích chọn con đường gai góc mà đi, mà đi 
chẳng bao giờ đến đích, rồi phải trả giá quá cao bằng sự hy sinh với xương máu của nhân dân.

Dịp hè hay có dịp nghỉ dài ngày tôi thường đi xe lửa mất 3 giờ từ Nancy đi Paris, gập lại mấy BS 
trẻ của Viện Tim Saigon, học tại BV Bichat Paris. Chúng tôi cùng nhau dùng xe bus hay xe điện 
ngầm (metro) đi chơi khắp Paris: lên tháp Eiffel, viếng thăm nhà thờ Nôtre Dame de Paris, cung 
điện Versailles, bảo tàng viện Louvre… Cùng nhau đi bộ dọc đại lộ Champs Elysées tới Arc de 
Triomphe, đi bộ qua những cây cầu dọc sông Seine. Nhớ lại những ngày ở Saigon xưa, trước 
1975, tại khu trung tâm, có những khu phố do người Pháp xây dựng, sinh viên chúng tôi thường 
rủ nhau đi bát phố, ngồi uống cà phê ngắm nhìn những cô gái Saigon thật dễ thương qua lại, bây 
giờ chỉ còn là hoài niệm. Trước những cảnh đẹp của nước Pháp, đặc biệt ở Paris, tôi nổi hứng nói 
với các bạn: “Nếu tôi là nhà lãnh đạo VN vào thời kỳ 1945, mà đã từng ở và biết nước Pháp, tôi 
cũng sẽ đòi độc lập nhưng tránh cuộc chiến với Pháp, vì đánh thắng cuộc chiến tranh ‘xâm lược’ 
không khó, nhưng ‘xây dựng bằng mười ngày nay’ thì thật khó. Tôi sẽ bắt chước người Nhật đi 
Tây Âu học rồi về xây dựng lại đất nước.” Mọi người tán đồng nhưng theo thói quen ở VN, họ 
nhìn quanh xem có công an hay ai theo dõi nghe thấy không.

Tại Vandoeuvre, Nancy, tôi quen một số Việt kiều vượt biên định cư bên Pháp, nay họ đã dần ổn 
định. Khi họ biết tôi là BS của BVBD sang Pháp học, họ hơi ngạc nhiên vì tôi là người Saigon 
cũ, không phải là đảng viên, họ rất mừng và quý mến. Gần ngày về VN, tại một trạm xe bus, tôi 
gập một sinh viên Hà Nội du học Pháp. Sau thăm hỏi, anh hỏi tôi :”Anh họp đảng ở đâu?..., Tôi 
chỉ được ở Pháp 6 tháng, làm cách nào anh được ở đến 1 năm”. Tôi trả lời :”Tôi không có đảng, 
nên chẳng biết nơi họp nào cả…Tôi đâu muốn ở đến 1 năm! Học được nhiều thật, nhưng tôi nhớ 
nhà lắm, tôi đếm từng ngày trở về VN đây!”. Câu hỏi của anh bạn Hà Nội làm tôi ngạc nhiên, và 
câu trả lời của tôi cũng làm anh ngạc nhiên. Sau này tôi biết thêm về những du học sinh VN, nhất 
là được đi các nước tư bản như Pháp, có 3 mục tiêu: thứ nhất là ‘đại tu kinh tế’ nghĩa là có tiền 
và để dành, thứ hai là ‘trung tu sức khỏe’ nghĩa là được ăn uống thỏa thích đồ Tây, thứ ba mới là 
‘tiểu tu kiến thức’, là học hành.

Gần ngày về, tôi dẫn anh bạn về phòng tôi, tôi tặng anh hết những quần áo lạnh. Anh mừng và 
cảm động lắm, tôi cũng ấm lòng vì thấy anh đã bớt run lạnh. Ngày về Paris, tôi cảm động vì GS 
Haberer dùng xe đưa tôi ra tận ga Nancy. Tôi cũng gặp lại anh bạn người Hà Nội du học Pháp ra 
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tiễn tôi, lên toa tầu giúp tôi xếp hành lý, chúng tôi nói chuyện thân mật cho đến khi tầu chuyển 
bánh.

6.      Saigon đổi mới: Đầu năm 1991 tôi trở về Saigon, BVBD mới được xây dựng gần như đã 
hoàn thành, trông sạch sẽ rộng rãi hơn nhiều so với BVBD xưa cũ . Nhưng những dấu tích, đặc 
điểm xưa của ‘BVBD một thời’ không còn nữa, bị kiến trúc sư phá bỏ hết, khiến người xưa trở 
lại khó lòng nhận ra BV cũ của mình. Tôi vội lấy máy chụp vài tấm cổng của BVBD lúc này 
chưa bị đập đi để xây lại. Lúc này Saigon đã có khuôn mặt mới, có nếp sống vội vàng hơn: nhà 
cửa được xây mới, sơn sửa khang trang. Người Saigon ăn diện đẹp hơn, nụ cười nở nhiều hơn 
trên khuôn mặt, có thể cầm máy hình chụp trên đường mà không sợ bị công an hỏi thăm. Hình 
như Saigon bây giờ được ‘tự do’ nhiều hơn, và biểu hiện nhất là ‘tự do giao thông’. Sau 1 năm ở 
Pháp, tôi đã quen thuộc lại với kỷ luật trật tự của Saigon trước 1975, biết xếp hàng không chen 
lấn, nhớ lại luật và trật tự giao thông đèn xanh đèn đỏ. Bây giờ, sau một năm xa cách, Saigon đã 
thay đổi nhiều, phố phường đông đúc, xe cộ chạy tấp nập, bóp còi inh ỏi bất kể đi qua bệnh viện. 
Xe gắn máy nhiều hơn xe đạp, người ta đi lại như mắc cửi, nhưng vô kỷ luật và mất trật tự quá!
Tôi không dám đi xe Honda, đi bộ đến BVBD, tôi cũng rất hồi hộp vì xe không tránh người mà 
người phải tránh xe, nên người phải biết ‘ múa uốn dẻo’ né xe mỗi khi qua đường. Đường Điện 
Biên Phủ (Phan Thanh Giản cũ) trước BVBD bây giờ rất nhộn nhịp, mặc dù có nhiều biển báo 
trước khi đến BV, có đèn giao thông trước cổng BV, có đường đi bộ dành riêng cho BN và nhân 
viên BV đi qua Khu Chẩn Đoán và Ngoại Chẩn bên kia đường được dễ dàng; nhưng người tham 
gia giao thông không tôn trọng, hình như họ không hiểu hay quá vội vã không để ý đến dấu hiệu, 
nên tai nạn xảy ra hàng ngày. Đã có bệnh nhân và nhân viên BV bị tử vong và nhiều người bị 
thương khi qua đường. Chẳng ai chịu trách nhiệm, chẳng có biện pháp nào khác, mọi chuyện vẫn 
như cũ. Hai tháng sau từ Pháp về, tôi liều mạng dùng lại xe Honda, ra khỏi nhà chỉ 15 phút sau 
tôi bị đụng xe té. Tôi lại phải nhập viện BVBD vì gãy xương đòn trái. Nhiều người khuyên tôi 
bây giờ Saigon chạy xe ẩu lắm, nên cũng phải chạy theo kiểu người ta thôi. Tôi cũng đành phải 
hòa đồng như mọi người trong ‘nếp sống văn hóa’ mới của người Saigon thời bấy giờ.  

Sau khi đi Pháp về, tôi tiếp tục làm Trưởng Khoa PT-GMHS. BS Nguyễn Văn Chừng và BS Đỗ 
Thị Dung tiếp tục làm Phó Khoa. Cô Thuần không còn làm Phó Khoa vì đã về hưu, nhưng vẫn 
được lưu dụng. Ban Lãnh Đạo BV có tổ chức cho tôi buổi nói chuyện về chuyến đi Pháp vừa qua 
trước những BS và nhân viên BV, tôi có trình bày :” Tôi không phải là người đầu tiên được đi 
Pháp. Từ thời nhà Nguyễn, ông Nguyễn Trường Tộ cùng phái đoàn của VN từ Pháp về, đã kể lại 
những gì mắt thấy tai nghe tại Pháp, nhưng các quan nhà Nguyễn che miệng cười không tin đó là 
sự thật, vì thế không chịu học hỏi để sửa đổi! … Học 1 năm không là nhiều, nhưng tôi cố gắng 
tìm hiểu và học hỏi từ BV bạn những gì để có thể áp dụng được tại BVBD mình. Bây giờ, tôi xin 
trình bầy một số hình ảnh (slides) về đất nước, con người của nước bạn, cùng những hình ảnh 
của BV, của PM, phòng ICU… về tổ chức và chuyên môn của BV bạn mà tôi theo học .” … 
Phần kết luận:” Tôi sẽ cố gắng sửa đổi những gì có thể được của Khoa PT-GMHS trong điều 
kiện của đất nước và BV chúng ta. Xin Ban Lãnh Đạo BV giúp đỡ chúng tôi”.

Sau buổi nói chuyện, mấy BS nói đùa cho tôi là ‘Ông Nguyễn Trường Tộ của BVBD’. Quả thật, 
lúc trình bày lòng tôi ‘bức xúc’ vì thấy Khoa tôi và BVBD sau 15 năm đã quá lạc hậu so với một 
BV của Pháp. Sau đó, tôi đề xuất xin một số máy gây mê, những trang thiết bị, những thuốc mới 
dùng trong GM, tổ chức lại về nhân sự của Khoa mục đích để BN được an toàn hơn trong cuộc 
mổ. May mắn, sau năm 1990, VN cũng đã bắt đầu đổi mới, những công ty Y Khoa, những hãng 
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thuốc Âu Mỹ đã đầu tư nhiều vào VN, nên những yêu cầu của tôi đều được đáp ứng. Ban GĐ 
BV cũng đề cử tôi kiêm nhiệm Trưởng Khoa Hồi Sức Cấp Cứu 1 và phòng ICU, trước đây 
thường giao cho 1 BS phẫu thuật viên.

7.      Đồng Lương, Bồi Dưỡng Phẫu Thuật, Viện Phí, Mổ Ngoài Giờ và Y Đức: Không Lối 
Thoát.

- Bồi Dưỡng Phẫu Thuât : Sau 1975, lương nhân viên y tế cũng thay đổi theo chế độ mới, không 
đủ ăn nên ai cũng có nghề tay trái kiếm ăn thêm, một số xin nghỉ việc ra ngoài làm ăn nhiều tiền 
hơn. Nhân viên phòng mổ, ngoài tiền lương còn có bồi dưỡng phẫu thuật, số tiền này không bao 
nhiêu nhưng cũng hơn những đồng nghiệp khác. Ở miền Bắc, tôi không biết sinh hoạt thế nào 
nhưng dầu sao họ cũng đã quen 20 năm rồi. Tôi còn nhớ một BS phẫu thuật khá nổi tiếng ngoài 
Hà Nội than trên báo là tiền bồi dưỡng phẫu thuật (BDPT) cho một ca vá thủng ruột của PTV 
trong phòng mổ không bằng tiền công vá một lỗ thủng lốp xe đạp của một người thợ sửa xe 
ngoài đường. Liền sau đó, đầu những năm 1980, lệnh từ Hà Nội, Bộ Y tế tăng tiền BDPT lên: 
một ca mổ tương đương một lạng thịt cho phẫu thuật viên chính và người gây mê chính. Tôi 
không biết giá một lạng thịt hồi đó là bao nhiêu nhưng sự bùng nổ này khiến xảy ra tỵ nạnh với 
khoa PT-GMHS, giữa phòng HS và PM, giữa GM và Y Cụ. Bác sỹ càng mổ nhiều càng có tiền 
nhiều, gây nhiều tranh cãi, được mổ bao nhiêu ca siêu phẫu, đại phẩu, trung phẫu một ngày? Lại 
phải phân loại các ca phẫu thuật. Tôi không hiểu sao nhà nước ra một lệnh mà không lường trước 
để rối bời cả lên! sao không chịu tăng lương mà lại tăng bằng…thịt!

-Viện Phí: Trước 1975 tại miền Nam, BN không phải trả tiền khi vào những bệnh viện công. Tại 
Sagon có một số BV tư cho một số người giầu không muốn nằm ‘nhà thương thí’. Sau 1975, 
những BV tư này ‘tan hàng’, đóng cửa hoặc biến thành ‘quốc doanh’. Sau 1980, những BV được 
thu viện phí nghĩa là BN phải đóng tiền khi nhập viện, rồi tùy theo bệnh, tùy theo số ngày nằm 
viện, thuốc điều trị…Người nhà BN phải đóng viện phí cho BV khi làm giấy xuất viện. Các bệnh 
nhi cũng phải đóng viện phí. Tổng số tiền viện phí cuối tháng sẽ được chia cho toàn nhân viên 
tùy theo từng khoa. Quả là một ‘sáng kiến’ làm đổi thay nhanh không thể tưởng được để … ‘cải 
thiện’ đời sống nhân viên y tế. Saigon lúc này không còn BV tư, nhưng BN nhập bệnh viện nào 
cũng phải đóng tiền viện phí, kể cả BV Nhi Đồng!

- Mổ Ngoài Giờ: Khoảng giữa thập niên 1980, giá sinh hoạt tăng cao, người ta còn nghĩ cách 
‘nâng cao’ đời sống nhân viên y tế bằng cách mở dịch vụ mới với nhiều tên gọi: ‘mổ dịch vụ’, 
mổ ‘ngoài giờ’ hay mổ ‘theo yêu cầu’, nghĩa là BN có thể chọn BS mình thích, sẽ được mổ sớm 
hơn không phải chờ như theo chương trình. Dịch vụ này mở ra lúc đầu còn giữ được kỷ cương, 
chỉ những BS lớn được mổ ngoài giờ, nhưng những năm sau nhiều BS cũng dành quyền được 
mổ, gây nhiều tệ nạn: có BS chỉ thích mổ ngoài giờ không chịu mổ chương trình, nạn ‘cò’ BV 
chỉ dẫn giới thiệu BS mổ cho BN . BN muốn được mổ sớm trong 1 hay 2 ngày thì chọn BS mổ 
theo yêu cầu, nếu không biết BS nào thì đã có ‘cò’ giới thiệu; nếu không có tiền thì sẽ được mổ 
theo chương trình phải chờ một hay vài tuần sau. Bảng: ‘Lương Y như từ mẫu’ hay ’Thầy thuốc 
như mẹ hiền’ treo đầy BV nhưng chẳng thấy ai thèm để ý, mà chỉ thấy ‘mẹ hiền’ tìm cách bóp cổ 
moi tiền ‘con dại’ mà thôi. Theo tôi, nên bỏ khẩu hiệu ’Lương y như từ mẫu’ không còn hợp thời 
nữa, để càng lâu người ta càng nghĩ ra nhiều câu mỉa mai, nhạo báng và xỉ vả đáng xấu hổ như: 
’lương y như ác mẫu’, ‘lương y như phù thủy’, ‘lương y như mẹ ghẻ’ …
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- Đồng lương của nhân viên y tế không tăng hoặc tăng rất ít, nhưng được chia thêm tiền viện phí, 
tiền mổ ngoài giờ, những thứ tiền này do người nhà BN phải đóng, nên ‘thu nhập’ của BS và 
nhân viên BV khá hơn, nhưng vô tình làm người được hưởng vô cảm với nỗi lo lắng của gia đình 
BN. Tôi nhớ có một trường hợp vào năm 1992, một BN nặng với nhiều biến chứng sau mổ, phải 
nằm lâu ngày ở phòng ICU, hàng ngày người con trai phải đóng viện phí khá cao. Tôi hỏi người 
con làm sao gia đình đủ tiền lo cho ông cụ, người con trai cho biết gia đình phải bán dần từng 
mảnh ruộng, miếng đất để lo cho ba. Mấy ngày sau, người con đến gặp tôi mặt buồn rầu nói :” 
Ba em bảo em nói với BS xin cho Ba em về”, tôi hiểu được vì ông không muốn gia đình phải 
mất nhiều tài sản hơn nữa, từ xa tôi cũng thấy ánh mắt của ông rất bình tĩnh như mong sự đồng 
tình của tôi. Tôi giải thích cho người con:” Nếu về nhà thì ông cụ không thể nào qua được, mà 
nếu sau này nếu không có tiền, BV cũng phải cho về làm sao giữ lại được”. Tôi lại giường BN 
giải thích và khuyên BN tiếp tục điều trị không nên xin về, nhưng BN bình tĩnh giữ nguyên ý 
định. Tôi nhờ một số nhân viên khuyên thêm nhưng BN vẫn cương quyết xin về. Tôi rất áy náy 
ký giấy xuất viện cho BN. Khoảng 2 tuần sau, từ sáng sớm, người con trai của BN đầu đội khăn 
tang mang theo một dĩa trái cây, đến gặp tôi:” Ba em trước khi mất có dặn nhà phải đến cám ơn 
BS và toàn thể nhân viên Khoa”, mọi người đều rất cảm động chia buồn. Chúng tôi cũng rất ‘bức 
xúc’ nhưng không thể thay đổi được những ‘quy định’ của nhà nước. Đôi khi cũng có quy định: 
đưa lên lãnh đạo duyệt giảm viện phí cho BN nghèo, nhưng thủ tục rất nhiêu khê và sau đó khi 
họp BV, lại được nhắc nhở là tháng này tiền viện phí bị giảm nhiều, vì khoa để BN trốn viện hay 
xin giảm viện phí cho BN quá nhiều. Đúng là ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi áp dụng 
thì là luật rừng!

Viện phí là nỗi lo cho BN nghèo ở tỉnh xa, gia đình đưa BN ‘vượt tuyến’ quận, huyện lên thẳng 
Saigon nhập BVBD. Sau một thời gian, gia đình không lo đủ tiền điều trị, lại xin về hay nói là 
xin chuyển về BV của quê nhà. Ngược lại, đối với số ít nhà giầu, viện phí không là vấn đề, họ 
không xin BN về, vì muốn được an tâm để nhân viên BV chăm sóc BN ‘dùm’ cho đến ngày 
cuối cùng của BN, vì viện phí đối với họ lại quá rẻ.

Từ những năm 2000, BV tư lại được mở ra nhiều được quảng cáo là rất ‘hoành tráng’ hay BV ‘5 
sao’, nhưng không biết chất lượng điều trị ra sao, nhà giầu có nơi an thân. Những quan lớn nhà 
nước bây giờ không còn vào BV của VN điều trị nữa, BVBD không còn dịp mổ cho những ông 
lớn nữa, các ông đi Singapore hay Mỹ để điều trị. Tôi còn nhớ có một ông Chủ Tịch Nước sau 
khi thăm quan một cơ sở y tế, đã ‘nổ’:”Nền Y Tế VN ngang tầm với các nước phát triển”. 
Nhưng báo chí Saigon vô tình đưa nhiều tin mà tôi cho là bất công hay bất hợp lý trong xã hội 
thời đại này. Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt về hưu trên 80 tuổi, khi ông bị tai biến, không biết 
tình trạng lúc cấp cứu như thế nào, các BS của Ban “Bảo Vệ Sức Khỏe Thành Ủy” quyết định 
đưa ông bằng một máy bay riêng đi Singapore cấp cứu tiếp, dĩ nhiên là thất bại, lại đưa xác ông 
lên máy bay trở về VN. Thật hoang phí và làm như BS Singapore là những ông tiên có cây đũa 
thần. BV Chợ Rẫy đã ghép được thận, nhưng có một đại gia mua thận của một anh sinh viên 
nghèo rồi cùng qua Trung Quốc để ghép thận; kết quả: đại gia thì an toàn, còn anh sinh viên 
nghèo bị tai biến hôn mê trở về VN, người cha sinh viên nghèo đành để con chết tại nhà, có lẽ vì 
số tiền bán thận không đủ để trả tiền viện phí cho con tới ngày chết.

Những bất hợp lý, bất công trong ngành y tế sau 1975, khiến nhiều người cho là không đạo đức, 
mà bây giờ người ta gọi là “y đức”, nhưng đành bất lực và tự an ủi “Gặp thời thế, thế thời phải 
thế”. Tôi còn nhớ, trong những năm 1980, ông Bộ Trưởng Y Tế thời đó, ông tên gì tôi chẳng 
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buồn nhớ. Ông đặt ra 6 điều y đức mà tôi gọi là ‘y đực’, bắt phải treo trong văn phòng các Khoa, 
bắt tất cả nhân viên y tế của cả nước phải học thuộc lòng, vì sẽ là câu hỏi trong các kỳ thi của 
ngành hay khi có thanh tra BV. Khi đến kỳ thanh tra, các nhân viên trong Khoa trong lúc làm 
việc mà miệng cứ lầm bầm nhẩm đọc 6 câu như ‘đĩ khấn tiên sư’. Còn tôi, rất bực bội và nói 
giỡn:” Tôi không thể nào thuộc 6 câu ‘y đực’ này vì nó cứ nhấm nha nhấm nhẳng như ‘chó nhai 
giẻ rách’ ấy, ai mà thuộc được! Mà ông ấy chỉ là bộ trưởng có quyền gì bắt tôi học!”. Cũng may, 
mấy năm sau, tác giả của “6 điều y đực” bị tử vong trong một tai nạn rớt máy bay khiến ngành y 
tế VN thoát được cái giẻ rách này.

V.      Sự Mất Mát: Những Người Bạn Đã Ra Đi

1.      BS Nguyễn Văn Hiệp: Anh học trên tôi 1 lớp, nội trú của Khoa Niệu BVBD, có biệt danh 
Hiệp ‘đầu bò’, khi ra trường anh phải nhập ngũ làm việc tại QYV Nguyễn Huệ, Nha Trang. Sau 
30-4-1975, anh đi ‘HTCT’ về sau tôi vài tháng, được nhận nhiệm sở dạy học tại Trường Trung 
Học Y Tế TW 3, nhưng được GS Hy ‘kéo’ về BVBD. Anh giữ chức Trưởng Khoa Niệu thay BS 
Đặng Phú Ân đã vượt biên. Lúc này anh còn độc thân vui tính, nhưng có lẽ anh không ưa tán gái 
nên vẫn cứ cô đơn, mặc dù trong BV có nhiều giai nhân để ý đến anh. Anh sống hơi buông thả 
bất cần đời cho đến khi lập gia đình. Anh có người con trai tên Nguyễn Lê Quý Đông, hiện đang 
là BS của BVBD, nối nghề cha. BS Hiệp thông minh, thẳng thắn nhưng thiếu khéo léo trong giao 
tiếp. Sau 1990, anh được đề cử làm Phó Giám Đốc BVBD phụ trách Khối Niệu. Năm 2003, anh 
về hưu nhưng anh được mời ở lại (lưu dụng) làm việc, không giữ chức vụ hành chánh chỉ phụ 
trách chuyên môn cho Khối Niệu. Khoảng năm 2005, BS Hiệp có dấu hiệu bị sơ gan, anh có 
phần yếu sức mệt mỏi, rồi anh xin nghỉ việc. Mặc dù không đi làm nhưng nhớ BVBD, nên ngày 
nào anh cũng đi xe ôm vào BV đến phòng trực BS đánh cờ tướng với anh em. Khoảng 2007 (?), 
anh phải nhập viện, nằm tại phòng riêng của ICU. Tôi thường đến thăm anh mỗi sáng, chúng tôi 
đọc báo và nói chuyện thời sự trong ngày. Rồi vào một buổi sáng, trong khi còn đang giao ban 
tại Giảng Đường BV, tôi được gọi xuống cấp cứu cho anh. Gia đình anh đã được giải thích trước 
và xin đưa anh về. Vào một buổi sáng hôm đó, đám tang của BS Nguyễn Văn Hiệp được đưa 
ngang qua BVBD, dừng lại trước cổng BV để anh được chào vĩnh biệt, nhân viên BV cũng đứng 
dọc theo BV dàn chào tiễn anh.

2.      BS Võ Thành Phụng : anh lên làm Giám Đốc TTCTCH được một thời gian không lâu, 
chúng tôi nghe tin anh xin từ chức Giám Đốc, một cách ứng xử hơi lạ trong chế độ mới này. Tôi 
gặp lại anh trong một Hội Nghị Khoa Học của BVBD. Tôi hỏi anh vì sao anh lại từ chức? Anh 
chỉ vào tai và nói :”tại moi điếc”. Tôi ngạc nhiên vì lúc nói chuyện anh rất bình thường không có 
vẻ gì là ngễnh ngãng cả. Rồi khi người ta mời anh lên phát biểu, anh nhanh nhẹn lên ngay không 
cần nhắc lần hai. Tôi hiểu có lẽ anh ‘điếc’ khi họp chi bộ với những người ‘mới’ đảng viên của 
BV cũ, cùng ngôn ngữ Việt nhưng không cùng ‘nhóm’ nên không hiểu nhau. Không phải thời 
xưa mới có “anh giả điếc”Nguyễn Khuyến, mà thời nay cũng có “anh giả điếc”VT Phụng. Ai 
cũng biết, thời làm nội trú BVBD, BS V. T Phụng là tay chơi ‘cầu 3 cẳng’, bồ bịch tùm lum. Sau 
1975, anh vẫn là người độc thân nhưng tỏ ra nghiêm chỉnh hơn, anh để ý đến cô Hà Thị Loan, 
người đẹp Y cụ phòng A của khoa Niệu, rồi nghe tin cô vượt biên bị bắt. Trong thời gian đổi đời 
này, khoa PT-GMHS có nhiều người đẹp và ngoan, nhưng tôi ít được dự đám cưới, có lẽ trai gái 
miền Nam lúc này đang bị ‘lỡ thời’, mà tuổi xuân cứ qua nhanh. Một buổi sáng, BS Phụng đưa
tôi thiệp báo tin đám cưới của anh với Hà Loan, tôi bắt chặt tay anh chúc mừng, anh đã tìm được 
tình yêu. Rồi BS VT Phụng rời BVBD, chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong những buổi họp 
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chuyên môn hay trong những buổi tiệc, chúng tôi mừng nhau sức khỏe. Nhưng đến tháng 
3/2011, đột ngột tôi nghe tin anh bị bệnh nặng phải nhập viện. Tôi đến thăm anh tại BV nơi anh 
làm việc, được biết anh bị: K bao tử di căn phổi. Một BS trẻ thân với anh kể :”Không phải BS 
Phụng không biết bệnh của anh, nhưng có lẽ anh biết không qua khỏi, nên những ngày cuối anh 
luôn đến phòng họp dự giao ban để được nhìn lại cảnh cũ và bạn bè thân quen”. Ngày 26-3-
2011, BS Võ Thành Phụng, một người của BVBD, ra đi.  

3.      BS Nguyễn Phi Vân: Anh ra trường khóa 16 QY/HD, anh phục vụ tại Sư Đoàn 25 Bộ Binh, 
anh bị thương trên chiến trường Campuchia 1971. Anh theo học Khóa Hậu Đại Học Y Sĩ Tê Mê 
(2/1972-2/1973) cùng với tôi, BS Phi Vân cũng là trò cưng của GS NKM. Sau hơn 2 năm đi tù 
‘HTCT’, anh về được nhận nhiệm sở tại Trường Trung Học Y Tế TW3, dậy học tại Ngành 
ĐD/GMHS có trụ sở tại ‘Chuồng Cu’ BVBD. Năm 1979, BS Phi Vân được bổ nhiệm làm 
Trưởng Ngành thay cô Thuần, cô Thuần về Khoa PT-GMHS của BVBD. Như đã nói trên Ngành 
ĐD/GMHS do GS NKM thành lập trước 1975 đến bây giờ vẫn có liên hệ rất mật thiết với Khoa 
GMHS của BVBD. BS Nguyễn Phi Vân và tôi, cùng chung mái trường Y Khoa Saigon, cùng 
nhau ‘khổ luyện’ qua lớp GMHS của BVBD và TYV Cộng Hòa, cùng trải qua đau thương của 
cuộc chiến rồi vô tình gặp lại nhau trong trại tù ’CT’, bây giờ được tái ngộ tại BVBD. Chung 
nhiều trong số phận, trong vận nước nổi trôi, chúng tôi hiểu nhau nên rất thân nhau, cùng nhau 
chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. GS 
NKM tiếc cho BS Phi Vân không được về BVBD mà lại làm nhà giáo trên Trường; nhưng theo 
tôi BS Vân rất mô phạm, chịu đọc sách học hỏi, yêu Trường, yêu nghề, anh chân thật và tận tụy 
với học trò; anh giữ được những nề nếp của Trường như trước thời kỳ 1975. Chúng tôi hợp tác 
với nhau trong huấn luyện đào tạo và trong giảng huấn học viên của Trường. Hàng ngày BS Vân, 
ngoài dậy học, anh cùng những giáo viên của Trường xuống Phòng Mổ BV chỉ dẫn học trò và 
tham gia các ca mổ giúp Khoa. Khoảng năm 2004, BS Vân về hưu, nhưng anh vẫn giữ được sự
thân hữu giữa Trường và BVBD. Khoảng năm 2009, BS Nguyễn Phi Vân bị tai biến liệt nhẹ nửa 
trái. Tháng 4/2011, BS Nguyễn Phi Vân phải nhập BV ĐHYD Saigon sau tai biến lần thứ 2, 
nhưng anh không qua được. Tôi mất một người bạn thân, mất người nói chuyện tâm sự. Ngành 
ĐD/GMHS của Trường THYT và Khoa GMHS BVBD luôn nhớ đến anh.

4.      BS Dương Quang Trí: cùng lớp với BS Văn Tần, anh phục vụ trong Quân Y VNCH. Trước 
năm 1975, BS Trí thi vào Ban Giảng Huấn của Bộ Môn Niệu Khoa, anh làm việc tại BVBD. 
Biến cố 30-4-1975, cũng như các BS của BVBD, anh đi ‘HTCT’ một thời gian ngắn rồi được 
trở về làm việc lại. Tính tình anh vui vẻ dễ chịu, tránh được nhiều đụng chạm trong công việc. 
Anh là người của Bộ Môn Niệu thuộc Trường ĐHY Saigon, nhưng anh cũng đã góp công nhiều 
cho BVBD, cho đồng nghiệp và nhân viên BV, rồi anh được phong chức Giáo Sư. Khi anh về 
hưu, anh được Giám Đốc giữ lại làm việc cho Khoa Niệu BVBD. Những năm sau này, 2011-
2012, chúng tôi nhận thấy sức khỏe anh suy giảm nhiều. Ngày 9-4-2014, từ Hoa Kỳ, tôi được 
điện thoại của một BS khoa Niệu BVBD báo tin BS Dương Quang Trí đã mất, nhằm ngày 10-3 
Âm lịch.

VI.      Những vị Giám Đốc BVBD sau 1975:

1.      BS Nguyễn Trọng Nhâm (1975-1992): người miền Nam tập kết, tốt nghiệp Y BV Việt Đức, 
Hà Nội; BS Giám Đốc đầu tiên của BVBD sau biến cố 30-4-1975. Làm việc tại BVBD hơn 34 
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năm, trải qua 3 đời Giám Đốc, tôi nhận thấy BS Mười Nhâm là vị GĐ khéo léo giúp chúng tôi 
làm việc được thoải mái, vui vẻ nhất. Ông giúp xây dựng một BVBD mới phát triển, giữ được uy 
tín và sự tin cậy của đồng bào Saigon và đồng bào miền Nam thời bấy giờ.  

Đến năm 1992, ông bị tai biến mạch máu não liệt nhẹ bên trái, nằm điều trị tại BVBD. Rồi gần 
ngày Tết Nhâm Thân, 60 năm tuổi của ông, ông bị tai biến lần thứ hai vào một buổi chiều tối 
ngay trong văn phòng làm việc của ông. Ông được cấp cứu rồi chuyển đến BV Nguyễn Trãi điều 
trị hơn 1 tuần, nhưng không qua được. Lễ an táng được tổ chức long trọng tại Hội Trường 
BVBD, có mặt đầy đủ những người bạn ông và chúng tôi. Chúng tôi, những người Bình Dân cũ, 
đều luyến tiếc thương nhớ BS Mười Nhâm, người Giám Đốc đầu tiên lèo lái an toàn con thuyền 
BVBD.

Khi BS GĐ Mười Nhâm mất, Phó Giám Đốc là BS Sáu Trọng. Ngược lại với BS Mười Nhâm, 
ông Sáu Trọng chẳng được cảm tình của ai trong BV cả. Ông là BS chuyên khoa Mắt nhưng tôi 
đổi là ‘ chuyên khoa mắt mù’. Khi BV thiếu chỉ khâu, trong buổi họp ông ‘nổ’:” Ngoài Bắc vào 
thời kỳ khó khăn, chúng tôi dùng đuôi chuột làm chỉ khâu mắt”, như thế mắt mù là đúng rồi! rồi 
ông cũng bị tai biến liệt nhẹ làm co tay trái trông như đánh võ khỉ. Ông sửa soạn về hưu là phải. 
Hai ứng viên sáng giá nhất vào lúc này là BS Văn Tần, Trưởng Phòng Y Vụ và BS Nguyễn Kim 
Hoàng, Trưởng Phòng Tổ Chức kiêm Bí Thư Chi Bộ. Chúng tôi, những người BD cũ, đều ủng 
hộ và mong BS Văn Tần được đề cử. Giám Đốc Sở Y Tế TP, BS Dương Quang Trung hỏi ý kiến 
BS V. Tần, nhưng anh không nhận. Có lẽ BS V. Tần rút kinh nghiệm từ BS Võ Thành Phụng 
bên TT CTCH. Sau này khi gặp anh, tôi cũng đồng ý là anh không nhận là đúng, vì anh ‘hớ 
hênh’ nhiều điểm yếu dễ bị đâm lắm, trước sau rồi anh cũng phải từ chức thôi.

2.      BS Võ Kim Hoàng (1993-2003): là BS chuyên tu. Sau năm 1980, bà về BVBD nắm chức 
Trưởng Phòng Tổ Chức, rồi được bầu làm Bí Thư Chi Bộ Đảng BVBD. Có lẽ thế lực ‘Đảng’ của 
Bà mạnh nên được đề cử GĐ. Trong nhiệm kỳ, bà đề cử 2 BS của BVBD làm Phó GĐ phụ trách 
chuyên môn là: BS Văn Tần, phụ trách khối Ngoại và BS Nguyễn Văn Hiệp, phụ trách Khối 
Niệu. Chúng tôi làm việc trong thời gian này tương đối dễ chịu vì BS K. Hoàng không can thiệp 
vào chuyên môn, nhưng bà không phải là người gốc Bình Dân nên bà đòi áo choàng (blouse) 
đồng phục BVBD phải đổi lại, cài nút phía trước cho kín đáo, cài đằng sau hớ hênh hở lưng quá 
nhiều. BS Tần, BS Hiệp và nhiều BS khác phản đối không được. Chúng tôi, những người Bình 
Dân cũ, là những BS cuối cùng của BV mặc áo choàng ngược cài sau lưng. Năm 2003, bà về hưu 
sau hồi ‘đấu đá’ trong Đảng bộ, bà bị ‘tố’ là đã quá tuổi về hưu (>55).

3.      BS Nguyễn Chí Hùng (2003-2013): Ông là BS Quân Y chuyên khoa Nội Thần Kinh, tốt 
nghiệp ở miền Bắc. Nghe nói ông là con một ông lớn tập kết ra Bắc, sau 75 ông trở về miền Nam 
làm việc ‘chờ thời’. Chuyên khoa của ông chẳng dính dáng gì đến chuyên khoa nào của BVBD, 
nhưng ông vẫn được đề cử làm GĐ BVBD. Lúc này tôi thường được truyền tai nghe nhiều câu 
vui vui như: ‘ghế thì ít mà cái đít thì nhiều’ cho thấy bây giờ người ta tranh dành địa vị, chức 
tước như thế nào. Muốn có ‘ghế’ thì dựa vào 4 cái ‘ệ’ theo thứ tự là : hậu duệ, liên hệ, tiền tệ, và 
cuối cùng mới là trí tuệ. Dưới thời ‘đệ tam’ GĐ này có nhiều chuyện xẩy ra:

- Ông ‘giỏi về hành chánh’, ông ký cho về hưu tất cả nhân viên đã quá tuổi về hưu còn lại từ 
thời GĐ trước. BS Văn Tần và BS Nguyễn Văn Hiệp, 2 phó GĐ, đã quá tuổi và được thay bởi 
BS Lê Quang Nghĩa (Nghĩa ‘dưa leo’), rồi BS Vũ Lê Chuyên ra trường khoảng 1978. Từ đó, tất 
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cả nhân viên của BVBD về hưu rất đúng tuổi (nữ 55 tuổi và nam 60). Một số BS về hưu nhưng 
được ông lưu dụng lâu dài như BS Văn Tần, BS Nguyễn Văn Hiệp, BS Dương Quang Trí, và tôi.

- Ông ‘giỏi về xây dựng’, nên xây dựng được Khu Kỹ Thuật Cao của BV: Sau 1975, có 2 căn 
biệt thự đằng trước BVBD mà chủ nhân đã bỏ đi. Tôi nghe nói 2 căn biệt thự này được cấp cho 2 
cán bộ gộc, nhưng 2 ông này chọn 2 căn khác có địa điểm thích hợp hơn, nhường 2 biệt thự này 
cho BVBD. Ban đầu, hai căn này được dùng làm Phòng Khám Ngoại Chẩn, rồi sau này được BS 
Phan Thanh Hải làm thêm Phòng Khám Ngoài Giờ và X Quang. Dưới thời GĐ Võ Kim Hoàng, 
bà đã đưa ra một sơ đồ xây dựng một BV mới để tham khảo ý kiến các BS, từ đất của 2 căn biệt 
thự này. Có lẽ những kiến trúc sư VN thời bây giờ chỉ biết vẽ kiểu nhà hay khách sạn mà thôi, 
không biết vẽ kiểu BV nên có rất nhiều khuyết điểm, hơn nữa chưa có nhà tài trợ, vì thế hồ sơ 
đành xếp lại chờ thời. Đến thời BS Ng. Chí Hùng, ông biết cách mượn được tiền ngân hàng và 
xây BV rất nhanh, khoảng năm 2005 đã khánh thành, đặt tên BVBD Khu Kỹ Thuật Cao. Saigon 
bây giờ BV nào cũng xây dựng một khu mới đặt tên ‘Khu Kỹ Thuật Cao’. Thực ra chẳng có kỹ 
thuật cao nào hết, mà chỉ có bề ngoài đẹp sang như khách sạn, nhiều máy móc ‘lóa mắt’ BN, 
nhập viện nơi đây phải trả tiền giá cao. Tôi nhận thấy Khu KTC của BVBD có nhiều điểm yếu 
cho BV ngoại khoa, như trong thiết kế của bản vẽ. Ngoài ra, máy móc nhiều mà nhân viên xử 
dụng lại yếu kém, BN có phòng riêng đẹp nhưng đóng kín gây khó cho người theo dõi. Nên 
trong đêm khuya, nếu xẩy ra tai biến thì khu KTC lại phải chuyển BN bằng xe cấp cứu sang 
BVBD đối diện, chuyển đến phòng Mổ cấp cứu để mổ lại, hay đến phòng SSĐB (ICU) để theo 
dõi tiếp, do đó đã có những trường hợp tử vong vì chậm trễ trong khi chuyển bệnh. Tôi thường 
nói đùa với nhân viên phòng ICU :” Theo tôi, một người bệnh phải được chữa trị với những 
phương tiện tốt nhất của BV, chứ không thể người có tiền thì được hưởng kỹ thuật cao, còn 
người nghèo phải chịu kỹ thuật thấp. Tại sao khu Kỹ Thuật Cao lại chuyển bệnh đến Khu KT 
Thấp vậy?”.

- Ông ‘giỏi về thương mại’, đưa kế hoạch ‘Cổ phần hóa BVBD’: năm 2007, có tin: cổ phần hóa 
Bệnh Viện Bình Dân, nghe đồn đã được Thủ Tướng duyệt chấp thuận. Có giấy thông báo danh 
sách những nhân viên BV được số cổ phần tùy theo thâm niên dán trên Hội Trường, trong đó tên 
của BS GĐ Nguyễn Chí Hùng đứng đầu có cổ phần lớn nhất BV. Những người chơi cổ phần và 
‘cò’cổ phần từ bên ngoài ‘bay’ đầy BV, kẻ mua người bán nhộn nhịp. Tôi ngao ngán vì sao nhà 
nước này lại lấy BVBD, một BV của người nghèo, làm thí điểm cho ‘cổ phần hóa’; Saigon này 
thiếu gì những BV tư của người Hoa trước đây sao không lấy làm thí điểm?. Tưởng mọi chuyện 
sẽ tiến triển tốt đẹp, GĐ sở Y Tế Saigon BS Ng. Thế Dũng thấy ‘có ăn’ cũng nhảy vào ủng hộ. 
Bất ngờ, Mặt Trận Tổ Quốc Saigon thời bấy giờ, tôi không nhớ có những nhân vật nào, đứng ra 
phản đối “cổ phần hóa BVBD”. Theo tôi những người trong MTTQ Saigon có nhiều người
Saigon cũ, họ hiểu về BVBD hơn cả 2 ông GĐ Sở Y Tế và GĐ BV. Trong buổi họp báo tại 
BVBD, mà ông GĐ BVBD Nguyễn Chí Hùng khôn ngoan lánh mặt. Báo chí Saigon cũng đồng 
tình cho rằng giá trị của BVBD không thể chỉ có 90 tỷ như định giá, vì riêng giá đất cũng đến 
9000 tỷ rồi. Họ đưa hình ảnh ‘xấu xí’ của ông GĐ sở Y tế Ng. Thế Dũng ‘đưa đầu chịu báng’ lên 
trang đầu với mặt mũi ngơ ngác như tội phạm, trước những câu hỏi của nhà báo. Kết quả là 
ngưng kế hoạch cổ phần hóa BVBD; BS Ng. Thế Dũng, kèm thêm vụ ‘nước tương đen’ bị mất 
ghế GĐ sở Y Tế; và trong BVBD lại xôn xao những vụ kiện tụng lừa đảo tiền bạc vì mua bán cổ 
phần trước đó. Người ta thường mỉa mai : “Đảng chỉ tay, mặt trận Tổ Quốc vỗ tay, Quốc hội giơ 
tay, Nhân Dân thì trắng tay”, nhưng kỳ “cổ phần hóa BVBD” này, may mắn thay Mặt Trận TQ 
không vỗ tay, nên BVBD không bị xâu xé, vẫn còn lại với người nghèo.
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Tôi rời BVBD tháng 10/2012. Đầu 2013, theo dõi BVBD qua báo chí Saigon, tôi được tin BS 
Nguyễn Chí Hùng sau 10 năm ngồi ghế GĐ BVBD ‘đáp cánh không an toàn’ vì bị tố cáo: tư lợi 
cho mình và ‘nhóm lợi ích’ hàng tỷ đồng. Ông bị tố lộng quyền mua bán bừa bãi máy Y khoa để 
được hưởng hoa hồng cao, sau đó móc túi tiền người bệnh...

4.      BS Trần Vĩnh Hưng (2014-    ): Tôi không biết nhiều về vị GĐ mới này, chỉ biết qua mấy 
BS trẻ còn đang làm việc tại BVBD. Ông tốt nghiệp vào đầu thập niên 1990, có thời gian dài 
thực tập tại BVBD. Sau này làm GĐ BV Quận Thủ Đức, có nhiều thành tích tốt, được cử về làm 
GĐ BVBD. Ông đề cử thêm 2 BS của BVBD cùng thế hệ với ông là: BS Đỗ Bá Hùng và BS 
Bùi Mạnh Côn làm Phó GĐ chuyên môn phụ trách Khối GPTQ, cùng với BS Phó GĐ cũ là BS 
Vũ Lê Chuyên phụ trách Khối Niệu.

Vị BS GĐ trẻ Trần Vĩnh Hưng, có thời gian dài thực tập tại BVBD, yêu thích BV nên đã có ý 
định xin làm việc tại đây nhưng không được. Bây giờ BS Trần Vĩnh Hưng đã toại nguyện, chúng 
tôi hy vọng ông cùng những người bạn trẻ thế hệ mới của BVBD sẽ đem lại cho BV luồng sinh 
khí mới, giữ được truyền thống của BVBD do các Thầy để lại, vực dậy BV sau nhiều tai tiếng, 
lấy lại niềm tin của BN đối với uy tín của BVBD. Biết rằng đây là điều khó khăn vì chúng ta 
đang trong một đất nước tuy đã hết chiến tranh gần 40 năm qua nhưng còn chồng chất quá nhiều 
khó khăn chưa hay không thể giải quyết được của xã hội.

VII.      NỖI NIỀM TÂM SỰ DÀNH CHO LỜI KẾT :

Cho đến bây giờ tuổi đã trên 70, mặc dù những người quen biết tôi, bạn bè, họ hàng đều cho tôi 
là có ‘số sướng’, có tử vi tốt…Cuốn theo dòng lịch sử của đất nước, nhìn lại, tôi nhận ra cả cuộc 
đời tôi cũng không được an bình như ‘số’. Có thể tôi chỉ được may mắn hơn một số người bạn, 
nay đã mất tích, tử trận hay phiêu bạt nơi đâu theo vận nước nổi trôi. Thời gian thanh bình của 
đất nước ta thật ngắn ngủi, đan xen là những cuộc chiến. Tôi sinh năm 1943, nạn đói năm Ất 
Dậu (1944-1945) làm hàng triệu người chết. Một thời gian sau 1947, gia đình tôi lại phải phân ly 
vì chiến tranh loạn lạc, đến 1950 mới được đoàn tụ tại Hà Nội. Tôi được học hành yên bình đến 
1954, rồi lại phải rời xa họ hàng, bạn học thời thơ ấu, di cư vào Nam. Đang được hồn nhiên 
nghịch ngợm trong thời trung học đến 1960, lại bắt đầu có cuộc chiến, một số bạn tôi đã đến tuổi 
phải nhập cuộc. Năm thứ nhất y khoa, năm 1963, lật đổ và giết TT Ngô Đình Diệm, rồi từ đó 
những chính biến, chỉnh lý, đảo chánh liên miên không thể nhớ hết, và cuộc chiến Bắc-Nam lại 
tiếp tục. Năm thứ tư y khoa, biến cố Mậu Thân 1968, nhà tôi trên đường Nguyễn Thiện Thuật bị 
cháy trong trận chiến này. Nghĩ rằng khi ra trường cuộc chiến tương tàn sẽ chấm dứt, nhưng 
1970 tốt nghiệp ra trường, tôi phải nhập ngũ, Một số bạn bè tử trận hay mất tích không thấy về. 
Hiệp định Paris 1973, Mỹ đã ‘cút” nhưng vẫn chưa được yên, nghỉ lấy hơi lại đánh tiếp cho đến 
ngày tan hoang của miền Nam 30-4-1975. Tưởng rằng đây là thời điểm tốt nhất để toàn dân đoàn 
kết xây dựng đất nước. Nhưng vẫn chưa xong, còn phải ‘trả nợ máu’, còn phải ‘học tập cải tạo’, 
còn phải ‘đền ơn đáp nghĩa’, còn phải chọn người ‘hồng hơn chuyên’, và còn phải thực hiện bao 
nhiêu lời di chúc và khẩu hiệu nữa? Lịch sử VN không thể nào quyên hay bỏ qua những cuộc di 
tản buồn và kinh hoàng kéo dài trong nhiều năm, biết bao người dân VN đã bỏ mình nơi biển cả, 
biết bao gia đình phải tan nát, mất mát, phải tha phương nơi đất khách quê người. Phải rời xa đất 
nước ai mà chẳng có nỗi buồn, có người đi đến trầm cảm suy sụp tinh thần. Trong khi đó, những 
người lãnh đạo vẫn lạnh lùng vô cảm, huênh hoang khoe khoang chiến thắng, thành tích thằng 
lợi rồi lại hứa hẹn hão huyền với người dân. Năm 1979, lại tiếp tục cuộc chiến mới với ‘nước 
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bạn’ Kampuchia, rồi bị anh em Trung Cộng “Dạy cho VN một bài học”. Biết bao thanh niên VN 
lại phải bỏ mình trong cuộc chiến này. Rồi 10 năm sau lại buộc phải rút khỏi cuộc chiến.

Năm 1954, khi thắng lợi, tố khổ địa chủ bóc lột, rồi lại sửa sai. Năm 1975, khi chiếm chính 
quyền lại đánh tư sản bóc lột, tịch thu nhà đất, bắt đi kinh tế mới. Bây giờ trong nước có biết bao 
đại gia với tài sản kếch xù cả triệu, tỷ đô la, trong khi có những người dân nghèo hàng ngày vất 
vả đi kiếm củi trong rừng chỉ mong bán có người mua, được 1 đô la một ngày. Người dân nghèo 
không có tiền chữa bệnh, không đủ tiền cho con đi học. Đổ bao xương máu để chọn lựa một thể 
chế lạc hậu đầy bất công. Những nhà lãnh đạo chỉ quen với thời chiến, chỉ biết phá; đến thời bình 
không biết xây, chỉ biết bạo lực. Với bàn thờ tổ, với tham vọng cá nhân và phe nhóm, Cứ loay 
hoay cải cách nửa vời không dám giải quyết tân gốc, mọi chuyện chẳng thay đổi được gì, rồi ‘bó 
tay.com’.

Những người lãnh đạo biết đoàn kết hay chỉ biết gây hận thù chia rẽ trong toàn dân? Họ thích 
hòa bình hay chỉ biết có chiến tranh? Họ trung thành phục vụ hay chỉ biết tuyên truyền lừa dối 
người dân? Họ biết khai hóa hay chỉ biết làm ‘ngu dân’, … và sự thật lịch sử cần sự công bằng 
để phân tích đánh giá họ, để những thế hệ sau này không bao giờ đổ theo vết xe cũ.

Đây là phần hồi ức của tôi sau gần 35 năm làm việc tại Bệnh Viện Bình Dân. Quyết định rời 
BVBD, rời Saigon, làm tôi ray rứt. Từ năm 1977, khi tôi 34 tuổi đến với BVBD; đến tháng 
10/2012, ngày rời BV, khi tôi đã gần thất thập cổ lai hy, tuổi không còn thích hợp với chuyên 
ngành của tôi. Từ biến cố 30-4-1975 đến nay, gần 40 năm đã qua. Thời gian trôi qua thật mau 
như vó câu qua cửa sổ. Đời người, công danh sự nghiệp thoảng qua nhanh như giấc mơ, chợt 
tỉnh giấc nồi kê chưa chín, như người xưa đã nói. Đã hơn 2 năm rời xa Bình Dân, nhưng trong 
tôi không thể nào quyên được những ngày thân yêu đó. Bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài, truyện 
vui, truyện buồn cùng nhau chia sẻ, nhớ lại hàng ngày để sẽ không bao giờ quên. Đôi khi tiếc 
nhớ, tôi mơ xin đi lại từ đầu: cho tôi lại ngày nào (bài Kỷ niệm, Phạm Duy)

Dù sao, sự việc trôi qua làm ta quên lãng mờ dần theo năm tháng. Tôi cố gắng nhớ lại như những 
hoài niệm về BVBD, những vị Thầy, các bạn đồng nghiệp, những người đã khuất, quý vị âm 
thầm góp công xây dựng BVBD. Có thể tôi đã bỏ quên một số sự việc, đã lầm lẫn một số nhân 
vật, nếu có, xin quý vị lượng tình tha thứ. Chúng ta cùng chung một BV, có một thời cùng nhau 
xây dựng BV, cùng nhau chia sẻ vinh quang cũng như những cay đắng. Thời gian làm việc tại 
BV, chúng ta gần gũi gập gỡ nhau còn nhiều hơn thời gian dành cho gia đình, thân thiết nhau còn 
hơn anh em ruột thịt. Được làm tại Bệnh Viện Bình Dân, tôi đã được hưởng tiếng thơm của BV 
để lại từ các Thầy, từ quý vị tiền nhiệm, tôi đã cùng các bạn xây dựng BV sau 1975, giữ vững 
được niềm tin của đồng bào miền Nam. Nhớ lại thời sinh viên thực tập tại BVBD, nhớ tới các 
Thầy. Nhớ lại GS Nguyễn Khắc Minh, BS Trần Quang Dự, chị Lê Thị Thuần … thật khó khăn 
trong thời gian đầu thành lập Khoa GMHS của BVBD, sau này được thừa hưởng, tôi cố gắng giữ 
vững nề nếp, tính nhân bản và uy tín của BVBD. Nhớ lại thời gian làm việc ban đầu sau 1975, 
kẻ ở người đi, nhớ tới những người bạn, những nhân viên Y tá, Y công cùng chia sẻ , góp công 
sức xây dựng BV trong thời gian khó khăn ban đầu, tiếc thương tưởng nhớ những người bạn thân 
đã khuất.

Sau gần 40 năm thống nhất đất nước, hết mở cửa lại đóng cửa, loanh quanh, lúng túng chồng 
chéo, rồi tiếp tục theo đuổi xây dựng một lý thuyết đã bị từ bỏ, để nẩy sinh biết bao tệ nạn trong 
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xã hội làm suy đồi đạo đức. Nền Giáo dục, nền Y tế trong xã hội VN hiện nay cũng nằm trong 
vòng xoáy của đất nước, không thể tránh thoát hay sửa lại được những tệ nạn tham nhũng suy 
đồi này. Theo tôi, thật khó cho những thế hệ sau nối tiếp xây dựng BVBD trong điều kiện và 
hoàn cảnh như vậy. Chẳng lẽ thời thế cứ lạnh lùng trôi mãi thế này? Mong sao VN tìm được lối 
thoát trong yên bình, không bao giờ chọn lựa giải pháp quá khích không tưởng. Những thế hệ 
sau sẽ may mắn thoát khỏi những cuộc chiến tương tàn một lần nữa!

-------------------------------------------


