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M I L I T A R Y C E N T R A L H O S P I T A L



M I L I T A R Y C E N T R A L H O S P I T A L



M I L I T A R Y C E N T R A L H O S P I T A L

Lời mở đầu
Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

tròn 70 tuổi, biết bao tấm gương sáng về sự hy sinh và cống hiến quên 
mình của các thế hệ Cha Anh đã làm nên truyền thống quý báu của 
một Bệnh viện 3 lầnAnh hùng.

Dòng thời gian cứ đều đặn trôi, chỉ còn những kỷ niệm, những ký ức 
đọng lại trong tâm thức để trở thành di sản và truyền thống.Qua những 
ký ức mà mỗi người cảm nhận được lịch sử, từ đó trân trọng hiện tại 
và hướng tới tương lai. Tới nay, rất nhiều người đã ra đi khi chưa kịp 
thấy cây mình ươm đã đơm hoa kết trái, nhiều người không còn công tác 
tại Bệnh viện hoặc đã nghỉ hưu, nhưng những tình cảm yêu thương và 
công lao của những người đi trước luôn được thế hệ hôm nay và mai sau 
trân quý và khắc ghi. Những câu chuyện về tinh thần tìm tòi sáng tạo, 
khắc phục khó khăn, yêu thương người bệnh, đoàn kết trong thời chiến 
cũng như thời bình, những tấm gương cao cả của những người con trong 
Bệnh viện... vẫn thường được nhắc tới với lòng kính trọng và biết ơn 
sâu nặng! 

Để giữ lại những ký ức đẹp của một thời đã qua, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 xuất bản cuốn “Ký ức 108” tập 3 như một món 
quà trân quý nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Bệnh viện.

 70, 80, 90, 100 năm và nhiều năm nữa sẽ trôi qua! Thế hệ trẻ hôm 
nay và mai sau xin ghi nhớ thời khắc lịch sử này và sẽ viết tiếp để những 
dòng “Ký ức 108” mãi mãi trường tồn với thời gian!

Quá khứ oanh liệt của một thời là vô cùng quý giá và đáng tự hào 
xứng đáng để thế hệ trẻ học tập, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện và noi theo.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xin trân trọng bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc nhất tới các Thầy, các Bác lão thành, các tác giả trong 
và ngoài Bệnh viện đã tâm huyết gửi bài viết, ảnh tư liệu quý cho cuốn 
Ký ức này. Trong quá trình biên tập không tránh khỏi những hạn chế và 
thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, bổ sung quý 
báu của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ban Biên soạn
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70 MÙA HOA CHIẾN CÔNG   

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng 
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Lịch sử 70 năm Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 gắn liền với lịch sử vẻ 
vang của dân tộc. Sự ra đời, trưởng 
thành và phát triển của Bệnh viện là 
một phần của cuộc trường chinh giải 
phóng dân tộc, thống nhất và xây 
dựng đất nước. Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 ngày hôm nay là sự kết tụ 
tinh hoa của bao thế hệ ông cha, bao 
hy sinh xương máu của các tiền nhân 
gắn liền với các tên gọi Bệnh viện Trung 
ương Yên Trạch, Phân viện 8, Quân y 
Viện 108,  Viện Quân y 108 và ngày nay 
là Bệnh viện TWQĐ 108. 

Bệnh viện được thành lập ngày 
01/4/1951 tại Làng Nông, xã Yên Trạch, 
huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, 
với tên gọi ban đầu là Bệnh viện Trung 
ương Yên Trạch. Với biên chế ban đầu 
100 giường bệnh, số lượng cán bộ bác 
sỹ, nhân viên chỉ có 30 người, cơ sở vật 
chất nghèo nàn nhưng các thế hệ cán 

bộ, chiến sỹ của Bệnh viện từ lần đầu 
xuất quân cho đến chiến dịch Điện Biên 
chấn động địa cầu, luôn là người chiến 
sỹ áo trắng dũng cảm, đồng cam cộng 
khổ, vượt qua mọi gian nan thử thách, 
không sợ hy sinh, vừa cứu chữa thương 
bệnh binh, tham gia chiến đấu, vừa 
tìm tòi nghiên cứu sáng tạo ra nhiều 
phương pháp mới xử trí thành công 
nhiều vết thương phức tạp, góp phần 
quan trọng vào việc nâng cao sức mạnh 
chiến đấu cho bộ đội, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ đảm bảo quân y trong 
suốt chiều dài cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm lược. 

Sau khi trở về thủ đô Hà Nội tiếp quản 
Bệnh viện Đồn Thủy của quân đội viễn 
chinh Pháp, Bệnh viện đã tập trung ổn 
định nơi ăn ở, sinh hoạt, củng cố tổ 
chức biên chế cũng như cơ sở vật chất 
để triển khai nhiệm vụ chuyên môn. 
Ngày 12/6/1956 Phân Viện 8 chính thức 
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đổi tên thành Quân y Viện 108, được 
giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối 
của toàn quân, với biên chế 529 cán bộ 
nhân viên và tăng khả năng thu dung 
từ 100 lên 600 giường. Năm 1960 Quân 
y Viện 108 được đổi tên thành Viện 
Quân y 108. 

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước, Bệnh viện được giao nhiệm 
vụ chi viện lực lượng cán bộ chuyên 
môn cho các đội điều trị ở chiến trường 
miền Nam. Không quản hy sinh, gian 
khổ, các y bác sĩ của Bệnh viện đã 
hăng hái lên đường ra mặt trận chiến 
đấu, phục vụ thương bệnh binh trên 
các chiến trường ác liệt ở Tây Nguyên, 
Khu 5, Nam Bộ... và nhiều người đã có 
mặt trong đội hình hành quân thần tốc 
của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến 
về giải phóng hoàn toàn miền Nam 
thống nhất đất nước. Dù ở nơi đâu họ 
vẫn luôn tin tưởng lạc quan, phát huy 
tốt truyền thống của Viện Quân y 108, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được 
giao và lập nhiều thành tích trong cứu 
chữa thương bệnh binh và trong chiến 
đấu. Nhiều tập thể và cá nhân đã được 
tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân và rất nhiều 
tấm gương hy sinh anh dũng khác đã 
góp phần xây dựng nên truyền thống 
hào hùng và vinh quang của Viện Quân 
y 108 anh hùng.

Thập kỷ đầu tiên sau mùa xuân đại 
thắng, hàng ngàn thương binh, bệnh 
binh trong cuộc kháng chiến trường 
kỳ của dân tộc và từ chiến trường của 
2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở 2 
đầu biên giới đã được đưa về điều trị 
tại Bệnh viện. Đây hầu hết là những 
thương binh nặng, vết thương bị 
nhiễm trùng, vết thương thấu bụng, 
thấu ngực, sốt rét ác tính, suy kiệt… 
đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện đã kế 
thừa và tích luỹ những kinh nghiệm từ 
trong chiến trường, tổng kết thực tiễn 
và ứng dụng những công trình khoa 
học có giá trị về xử trí vết thương chiến 
tranh, phòng chống dịch bệnh, cứu 
sống nhiều ca bệnh hiểm nghèo, đóng 
góp cho ngành quân y nhiều kỹ thuật 
điều trị phù hợp, giảm tỷ lệ tử vong trên 
toàn tuyến, đồng thời sáng tạo nghiên 
cứu và triển khai được nhiều kỹ thuật 
mới, nâng cao hiệu quả điều trị và phục 
hồi chức năng, trả lại chất lượng cuộc 
sống cao nhất cho thương bệnh binh. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, để đáp ứng 
với yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện 
đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối 
toàn quân, Viện Quân y 108 được đổi 
tên thành Bệnh viện TWQĐ 108 (năm 
1995) cho đến ngày nay. Được sự quan 
tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy 
Trung ương và Bộ Quốc phòng, nhất là 
trong những năm gần đây, Bệnh viện 
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đã được ưu tiên đầu tư bổ sung nhiều 
trang thiết bị y tế tiên tiến thuộc thế 
hệ mới lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. 
Đặc biệt, tháng 12/2018 Bệnh viện đã 
khánh thành và đưa vào sử dụng cơ 
sở mới với Cụm Công trình trung tâm 
gồm 3 tòa nhà do Hàn Quốc thiết kế, có 
thể thu dung và điều trị cho trên 2.000 
bệnh nhân nội trú. Bệnh viện đã xây 
dựng được một đội ngũ cán bộ thầy 
thuốc hùng hậu, đang công tác gồm 45 
Giáo sư và Phó Giáo sư, 150 Tiến sĩ, 280 
bác sĩ chuyên khoa cấp I, II và Thạc sĩ; 
1.500 điều dưỡng, kỹ thuật viên, trong 
đó trên 70% có trình độ cao đẳng và đại 
học, 100% điều dưỡng trưởng, kỹ thuật 
viên trưởng có trình độ đại học. Cán bộ 
quản lý các bộ môn, phòng, khoa, ban 
của Bệnh viện đều có trình độ sau đại 
học, trong đó có trên 90% là Giáo sư, 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, BSCK2, Thạc sĩ… 
Bệnh viện liên tục cải cách hành chính 
trong công tác khám chữa bệnh, thực 
hiện bước đột phá về cải cách hành 
chính tại các khoa khám bệnh, đặc biệt 
là việc cải tiến quy trình khám bệnh cán 
bộ cao cấp và cán bộ cấp tướng tại Khoa 
Khám bệnh Cán bộ cao cấp, tạo những 
điều kiện thuận lợi tối đa, đã đem đến 
sự hài lòng cho các tướng lĩnh và cán 
bộ cao cấp, lão thành cách mạng đến 
khám và điều trị tại Bệnh viện. Đổi mới 
về phong cách phục vụ, nâng cao chất 

lượng chuyên môn, chất lượng điều trị 
và luôn hướng đến chăm sóc toàn diện 
người bệnh bằng việc triển khai và tăng 
cường công tác quản lý chất lượng, đầu 
tư trang thiết bị cho các viện, trung tâm, 
khoa. Theo đó, Bệnh viện đã thành lập 
Ban Quản lý chất lượng, Ban Công tác 
xã hội; chuẩn hóa quy trình xét nghiệm 
bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn ISO 
9001: 2015, ISO 15189: 2012; khai thác, 
sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, vận 
hành hiệu quả Cụm tòa nhà trung tâm, 
đồng bộ và thực hiện phối hợp hiệu 
quả giữa các chuyên khoa để đáp ứng 
tốt nhất công tác khám, chẩn đoán, 
điều trị. Những năm gần đây số lượng 
bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh 
ngày một cao, trung bình từ 4.000 đến 
5.500 người/ngày, có ngày đạt 6.000 
BN; thu dung điều trị nội trú trung 
bình đạt từ 1.800 đến 2.000 BN/ngày, 
có ngày thu dung tới 2.200 BN. Năm 
2019 Bệnh viện đã tổ chức đón tiếp và 
khám cho trên 1,1 triệu người bệnh. Số 
bệnh nhân điều trị nội trú trung bình > 
75.000 người/năm.  

Với tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết 
bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ cán bộ 
chuyên môn có trình độ cao, đủ khả 
năng xử trí những ca bệnh phức tạp 
nhất, Bệnh viện đẩy mạnh ứng dụng 
nhiều tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ 
hiện đại, kỹ thuật mũi nhọn ngang tầm 
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khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao 
chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh 
triệt để, hồi phục tối đa chức năng, được 
đồng nghiệp trong nước, nước ngoài 
thừa nhận và mến phục. Bệnh viện tự 
hào trở thành một trong những trung 
tâm y tế hàng đầu nghiên cứu, ứng 
dụng nhiều kỹ thuật cao như: kỹ thuật 
vi phẫu, kỹ thuật mổ nội soi 1 lỗ, phẫu 
thuật nội soi khớp, phẫu thuật MAZE 
điều trị rung nhĩ, kỹ thuật tạo Shunt 
cửa-chủ trong gan TIPS điều trị tăng áp 
lực tĩnh mạch cửa, kỹ thuật cắt nối khí 
quản 1 thì, kỹ thuật đặt bóng đối xung 
nội động mạch chủ IABP để điều trị 
bệnh suy tim cấp, kỹ thuật gây tắc mạch 
xạ trị Y90 điều trị ung thư gan, nhiều kỹ 
thuật can thiệp mạch tim, mạch não, 
mạch ngoại vi, cùng nhiều kỹ thuật 
hiện đại ứng dụng trong chẩn đoán 
hình ảnh, sinh học phân tử, giải phẫu 
bệnh lý, sinh hóa, hóa nghiệm, miễn 
dịch… Đặc biệt, Bệnh viện đã triển khai 
thực hiện có hiệu quả đề án ghép mô 
và bộ phận cơ thể người. Bệnh viện đã 
triển khai lấy ghép thành công nhiều 
mô, tạng và bộ phận cơ thể, gồm: Phổi, 
gan, thận, giác mạc, tủy, tế bào gốc, chi 
thể. Trong đó kỹ thuật ghép thận, gan, 
tủy, giác mạc đã trở thành thường quy. 
Đặc biệt, ngày 26/02/2018, Bệnh viện 
thực hiện thành công ca ghép phổi từ 
người cho chết não lần đầu tiên tại Việt 
Nam, đánh dấu bước phát triển quan 

trọng của nền y học nước nhà. Tháng 
01/2020, Bệnh viện thực hiện thành 
công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực 
Đông Nam Á, đồng thời là ca ghép chi 
thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người 
cho sống, góp phần quan trọng đưa 
nền y học Việt Nam vươn tầm thế giới.

Bên cạnh việc đảm nhiệm chức 
năng là tuyến kỹ thuật cao nhất của 
ngành quân y, từ năm 1995 Bệnh 
viện được Chính phủ  giao nhiệm vụ 
là Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược 
lâm sàng 108, có chức năng là viện  
nghiên cứu và đào tạo sau đại học cho 
ngành y cả nước. Qua 25 năm thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục đào tạo sau đại học, 
đến nay Bệnh viện đã có 12 bộ môn và 
đào tạo cho gần 450 nghiên cứu sinh làm 
luận án Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành 
và gần 1.000 bác sĩ CKI, CKII; đào tạo liên 
tục cấp chứng chỉ cho nhiều chuyên 
ngành đối với hàng ngàn bác sĩ, điều 
dưỡng, kỹ thuật viên cho các bệnh viện 
quân và dân y trên cả nước. Bệnh viện 
đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp 
tác nghiên cứu, đào tạo, học tập nâng 
cao trình độ chuyên khoa sau đại học 
với hơn 40 nước và tổ chức quốc tế: Mỹ, 
châu Âu, Nhật Bản, Pháp, Đức, Bỉ, Úc; Các 
trường đại học của Hàn Quốc, Đài Loan,  
Singapore, Thái Lan; Tổ chức Năng 
lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và 
nhiều nước khác... Thông qua các 
chương trình, dự án hợp tác quốc tế, 
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nhiều cán bộ của Bệnh viện đã có điều 
kiện cập nhật công nghệ kỹ thuật y 
học tiên tiến, góp phần tạo nên những 
kỳ tích trong điều trị, cứu sống nhiều 
ca bệnh nặng hiểm nghèo. 

Bên cạnh đó công tác NCKH của Viện 
luôn đạt được nhiều thành tựu nổi bật, 
góp phần quan trọng vào việc nâng 
cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức 
khỏe cho bộ đội và nhân dân. Chỉ tính 
riêng trong 5 năm trở lại đây, Viện đã 
triển khai 122 kỹ thuật mới đưa vào 
phục vụ người bệnh; trong đó có 15 kỹ 
thuật đạt giải nhất trong các kỳ hội thi, 
hội thao toàn quân, toàn quốc. Tổ chức 
tốt hoạt động của Trang tin điện tử và 
Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 là một 
trong số ít các tạp chí được Hội đồng 
Chức danh Giáo sư Nhà nước cho điểm 
cao nhất (01 điểm).  

Vinh dự được giao nhiệm vụ tham gia 
bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các 
đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, 
Nhà nước và Quân đội; tập thể các thầy 
thuốc của Bệnh viện luôn tận tụy trong 
theo dõi, chăm sóc và điều trị, giúp 
người bệnh mau chóng bình phục sức 
khỏe để phục vụ Cách mạng. Các đồng 
chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của 
Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn nhận 
được sự tận tâm, tận tụy, phục vụ hết 
mình, vô điều kiện của các Giáo sư, bác 
sĩ, điều dưỡng, hộ lý; luôn theo dõi sát 

sao, nắm chắc từng diễn biến nhỏ nhất 
về bệnh tật, sức khỏe cũng như trong 
sinh hoạt, tâm lý tình cảm, phát hiện 
sớm các bệnh lý, có biện pháp điều trị 
phù hợp và hiệu quả. Các thầy thuốc 
của Bệnh viện luôn ghi nhớ và vinh dự 
tự hào vì đã được điều trị, chăm sóc sức 
khỏe cho Bác Hồ-Người cha thân yêu 
của các lực lượng vũ trang nhân dân, 
và gần đây là chăm sóc sức khỏe cho 
người anh cả của QĐND Việt Nam-Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp với 1.559 ngày 
đêm liên tục, được Đảng, Nhà nước và 
đồng chí, đồng bào cả nước ghi nhận 
và ngợi khen. 

Là những người thầy thuốc chiến sỹ, từ 
nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ; 
trong suốt bề dày lịch sử của mình, Bệnh 
viện TWQĐ 108 luôn là điểm sáng trong 
toàn quân về công tác dân vận và thực 
hiện chương trình kết hợp quân dân y. 
Trong 20 năm qua, Bệnh viện đã tổ chức 
45 đoàn công tác về với đồng bào các 
dân tộc vùng sâu, vùng xa và các địa 
phương khó khăn nhất trên địa bàn cả 
nước. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc 
miễn phí cho trên 100.000 người; phẫu 
thuật nhân đạo cho hơn 2.000 cháu bị 
khuyết tật bẩm sinh ở vùng hàm mặt và 
di chứng chất độc màu da cam, mổ mắt 
chống mù lòa cho gần 2.000 bệnh nhân. 
Giúp xây dựng 3 Trạm Y tế đạt chuẩn 
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quốc gia, gần 100 nhà tình nghĩa… góp 
phần giữ vững và tăng cường mối quan 
hệ máu thịt, củng cố đoàn kết quân dân, 
để lại hình ảnh cao đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ” 
và người “Chiến sỹ áo trắng” trong lòng 
đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, Bệnh 
viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp 
đỡ, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh 
viện quân y tuyến dưới và Bệnh viện 103 
của QĐND Lào… Hoàn thành tốt nhiệm 
vụ đảm bảo quân y tại Đảo Song Tử Tây/
Quần đảo Trường Sa và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 
của Liên Hợp quốc tại Nam Xu Đăng.

Với những thành tích đã đạt được, Bệnh 
viện đã được Đảng, Nhà nước, Quân 
đội trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. 
Bệnh viện 2 lần được Nhà nước phong 
tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng 
Vũ trang Nhân dân (năm 1985 và năm 
2018); Huân chương Sao vàng 2010; 
Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001; 
Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 
1989; Huân chương Quân công hạng 
Hai, hạng Ba; Huân chương Chiến công 
hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 1 Huân 
chương Độc lập của Nhà nước Lào và 
nhiều loại Huân, Huy chương, cờ thi 
đua các loại; 10 đơn vị trực thuộc BV 
được tuyên dương Anh hùng LLVTND; 
và ngày 15/9/2020, lần thứ 3 Bệnh viện 
được tặng danh hiệu Anh hùng cao quý 
“Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Để đáp ứng với yêu cầu phát triển của 
ngành quân y trong tình hình mới và 
yêu cầu của công tác chăm sóc sức 
khỏe cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà 
nước và Quân đội, ngày 17/7/2020 Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số: 
68/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Bệnh viện 
TWQĐ 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng, 
nhằm xây dựng Bệnh viện trở thành 
trung tâm y tế hàng đầu của Quân đội 
và cả nước, ngang tầm khu vực và thế 
giới và Bộ Tổng tham mưu Quân đội 
Nhân dân Việt Nam đã ký Quyết định số 
36/QĐ-TM ngày 16 tháng 1 năm 2021 
ban hành Biểu tổ chức, biên chế Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 với tổng 
số 146 cơ quan đơn vị, trong đó có 12 
phòng ban chức năng, 9 viện chuyên 
ngành, 18 trung tâm, 24 khoa lâm sàng 
và cận lâm sàng, 4 đơn vị trực thuộc và 
12 Bộ môn đào tạo sau đại học. 

Với phương châm “Không ngừng đổi 
mới, nâng cao chất lượng chuyên môn và 
chất lượng chăm sóc, phục vụ” và quan 
điểm “Lấy người bệnh làm trung tâm, 
đem đến sự hài lòng của người bệnh”. 
Đảng ủy-BGĐ đã xác định phát triển 
Bệnh viện theo hướng “Chuyên sâu-
Chuyên tâm-Vươn tầm quốc tế”, nhằm 
phát huy trí tuệ của tập thể cán bộ thầy 
thuốc, nhân viên Bệnh viện, hiện thực 
hóa mục tiêu phát triển, sớm trở thành 
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Bệnh viện thông minh, hiện đại, mang 
đẳng cấp quốc tế. Bệnh viện đã và đang 
tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác 
quốc tế trên nhiều chuyên ngành, trọng 
tâm là hợp tác với các trung tâm y tế 
lớn của Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức, 
Pháp, Mỹ, châu Âu và các nước khu vực  
ASEAN để nghiên cứu, triển khai ứng 
dụng những kỹ thuật mới, kỹ thuật cao 
vào công tác chẩn đoán, điều trị, thực 
hiện thành công những  kỹ thuật y học 
đạt trình độ khu vực và quốc tế, đảm 
bảo độ an toàn cao, nhất là triển khai 
tiếp các kỹ thuật ghép mô và bộ phận 
cơ thể người. Tăng cường đầu tư nghiên 
cứu nâng cao năng lực và thực hành 
diễn tập y học quân sự chuẩn bị sẵn 
sàng cho thời chiến, ứng phó kịp thời 
với các tình huống khẩn cấp của quân 
đội và quốc gia (các loại hình thiên tai, 
thảm họa hàng loạt: động đất, sóng 
thần, lũ lụt, hỏa hoạn; các dịch bệnh tối 
nguy hiểm: Cúm A/ H1N1, H5N1, Ebola, 
Sars, Zika, Covid- 19…). Làm tốt công 
tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ 
thầy thuốc của Bệnh viện luôn vững 
vàng về chuyên môn và ngời sáng về y 
đức. Không ngừng nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh, quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO và tiến tới quản lý 

Bệnh viện theo các tiêu chuẩn JCI (Mỹ). 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong tất cả các hoạt động khám, 
chữa bệnh và quản lý của Bệnh viện. 
Bệnh viện hướng tới cung cấp dịch vụ 
y tế đạt chất lượng quốc tế để các bệnh 
nhân có yêu cầu cao vào Bệnh viện điều 
trị không phải ra nước ngoài, đồng thời 
tích cực thu hút người nước ngoài và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
về điều trị tại Bệnh viện. Từng bước xây 
dựng Bệnh viện TWQĐ 108 trở thành 
trung tâm y tế lớn hàng đầu của Việt 
Nam và là trung tâm đối ngoại, hợp tác 
quốc tế của khu vực cũng như thế giới, 
bệnh viện thông minh, mang đẳng cấp 
quốc tế.

Phấn khởi và tự hào với những thành 
tích đã đạt được, phát huy truyền thống 
vẻ vang của Bệnh viện Anh hùng trong 
thời kỳ đổi mới của đất nước, toàn thể 
cán bộ thầy thuốc, nhân viên của Bệnh 
viện TWQĐ 108 nguyện tiếp tục nỗ lực 
phấn đấu, đem hết sức mình xây dựng 
và phát triển Bệnh viện lên tầm cao mới 
- tầm đẳng cấp quốc tế, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước 
và Quân đội giao cho, xứng đáng với 
niềm tin yêu của bộ đội và nhân dân./.
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Cha tôi là bác sĩ Trần Văn Bảo (Trần Bảo), 
sinh năm 1922 tại tỉnh Nam Định. Trước 
Cách mạng tháng Tám, ông là sinh viên 
Y khoa của Trường Y Hà Nội. Tòng quân 
tháng 7/1947, là sinh viên y tế Vệ Quốc 

đoàn cùng Giáo sư Nguyễn Trinh Cơ 
làm việc ở Bệnh viện tỉnh Nam Định 
phân tán lên Nho Quan, Lạc Quần. Khi 
toàn quốc kháng chiến, ông công tác 
tại Bệnh viện ở Xuất Cốc, Ý Yên, Nam 
Định. Đầu năm 1948 - 1949, ông lên 
chiến khu Việt Bắc và là Viện phó Bệnh 
viện Ngoại khoa khu Trung ương. 

Để chuẩn bị cho chiến dịch Cao Bắc Lạng 
là chiến dịch đánh vào tuyến phòng thủ 
Đường 4 và lực lượng chiếm đóng của 
Pháp ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn 
nhằm tiêu hao sinh lực và triệt đường 
tiếp tế của thực dân Pháp, Trung Quốc đã 
giúp quân đội ta xây dựng bệnh viện dã 
chiến tiền phương ở Thủy Khẩu, Quảng 
Tây, Trung Quốc năm 1950 - 1951. Lúc 
đó, ông là Phó Viện trưởng Bệnh viện dã 
chiến tiền phương ở Thủy Khẩu. 

Năm 1951, ông cùng Bệnh viện dã 
chiến từ Trung Quốc về làng Nông, xã 

 
ÔNG NHƯ MỘT BÁCH KHOA THƯ 

Đại tá TS Trần Các (con trai bác sĩ Trần Bảo)  
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện TWQĐ 108 kể  

Lan Hương ghi 

BS Trần Bảo
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Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái 
Nguyên để xây dựng Bệnh viện Trung 
ương Yên Trạch, sau đó được đổi tên 
thành Phân viện 8. Ông là Phân viện 
trưởng của Phân viện 8 (từ 7/1951 
- 11/1952) tiền thân của Bệnh viện 
TWQĐ 108 ngày nay. Từ năm 1963, ông 
chuyển ngành sang làm ở Bệnh viện 
Dân y.

Đồng nghiệp hay gọi Cha tôi bằng 
cái tên thân mật “Bảo thổi sáo” hoặc 
“Bác sĩ Bảo đen”

Thời gian Bệnh viện đóng quân ở làng 
Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, 
tỉnh Thái Nguyên, ông hay vào rừng lấy 

nứa, trúc về khoét 
lỗ làm ra những cây 
sáo phát cho nhân 
viên. Ở Hà Nội, trong 
phòng của ông, bên 
cạnh bộ bàn ghế 
bằng trúc, ông luôn 
treo 3 - 4 cây sáo làm 
bằng nứa, bằng trúc 
do chính ông tự làm. 
Ông thổi sáo cũng rất 
hay. Hồi ông còn làm 
việc, cứ tầm chiều 
tối, ông thường lấy 
sáo ra thổi. 

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện những ngày đầu tại Thủy Khẩu - Trung Quốc.  
BS Trần Văn Bảo người đội mũ kê pi ở hàng trên cùng,  

đứng thứ 6 tính từ trái sang

Nhớ về những năm đầu của thập niên 
90, kinh tế ngày ấy bắt đầu phát triển, 
ông mua thêm một chiếc đàn Organ 
nhãn hiệu Yamaha. Chiều chiều, khi tôi 
đi làm về đều nghe thấy từ buồng ông 
thánh thót tiếng đàn. Nhiều bản nhạc 
hay mà ông thích trong và ngoài nước 
đều được ông thể hiện. Khi nghe bố 
đánh đàn, có nhiều bản nhạc của nước 
ngoài mà mình không biết, tôi đều hỏi 
và được ông giải thích cặn kẽ tên bản 
nhạc, thể loại gì và do ai sáng tác vào 
năm nào. Đối với tôi, ông thực sự như 
một Bách khoa toàn thư. 

Còn nhớ, năm 1988, tôi cùng một số bác 
sĩ trong quân đội sang Cộng hòa Dân 
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chủ Đức học nghiên cứu sinh và chuyên 
khoa. Trong một buổi học tiếng Đức với 
chủ đề về âm nhạc, do bà giáo tên là  
Kunzer dạy nhóm các học viên Việt 
Nam, bà giáo hỏi từng học viên xem có 
biết và yêu thích các bài hát, bản nhạc 
gì của nước Đức và thế giới. 

BS Trần Bảo vẽ và sáng tác các bài hát được 
đăng trên Tạp chí Cựu chiến binh Việt Nam số 28

Khi đến lượt, tôi kể về những bản 
nhạc, bài hát của nước Áo mà tôi đã 
từng được nghe bố đánh đàn ở nhà 
như: “Ave Maria” của Franz Schubert, 
“Turkish march” tức Hành khúc 
Thổ Nhĩ Kỳ của Wolfgang Amadeus  
Mozar, “The Blue Danube Waltz” tức 

Dòng sông Danube xanh của Johann 
Strauss, “Stille Nacht”/”Silent Night” 
tức “Đêm tĩnh lặng” - một trong những 
ca khúc Giáng sinh nổi tiếng của 
linh mục Josef Mohr; về nước Đức có 
“Träumerei”/”Dreaming”   tức Mộng mơ 
của Robert Schuman, “Für Elise” tức Thư 
gửi Elise của Ludwig van Beethoven và 
nhiều bản nhạc của các nước khác… Bà 
giáo nói thật ngạc nhiên là sao tôi biết 
nhiều tác phẩm âm nhạc đến như vậy. 
Niềm say mê với cây sáo trúc, với các 
giai điệu trên phím đàn organ của cha 
tôi đã giúp tôi hiểu biết thêm về lĩnh 
vực âm nhạc. 

Khi ông về hưu, chiều chiều, ông đi 
đón cháu sau mỗi giờ tan học ở Trường 
Tiểu học Lê Ngọc Hân. “Nhiều buổi khai 
giảng năm học, nhà trường mời ông lên 
phát biểu, đánh đàn biểu diễn văn nghệ. 
Ông còn sáng tác cả nhạc và lời bài hát 
về Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân”, Cô Mỹ 
- Giáo viên Hiệu trưởng của trường đã 
cho tôi biết. 

Cuốn sổ nhỏ và cây bút chì của Bác 
sĩ Trần Bảo

Không chỉ say mê và yêu thích thổi sáo, 
đánh đàn, bác sĩ Trần Bảo còn có tài vẽ 
ký họa. Đi đâu, ông cũng “dắt” theo 
một cuốn sổ nhỏ và cây bút chì, để bất 
cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, khi bắt gặp 
con người hay cảnh vật ông thích thì 
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ông sẽ vẽ một cách ngẫu hứng. Dường 
như, hai thứ đồ dùng này là vật bất ly 
thân đối với ông. Ông có mắt quan sát 
rất tinh anh, nắm bắt nhanh những 
nét đặc trưng của con người hay sự 
vật. Chỉ bằng vài 
đường nét vẽ, 
nhiều khi trông 
nguệch ngoạc 
“tung tẩy” đã toát 
ra thần thái của 
cảnh sắc, sự vật, 
con người một 
cách sống động.

Một lần, ông đi 
công tác cùng với 
các thủ trưởng 
của Bệnh viện 
TWQĐ 108 qua 
nhiều thời kỳ về 
làng Nông. Bác 
sĩ Nguyễn Cảnh 
Phúc, nguyên 
Trưởng phòng 
Công nghệ Môi 
trường, Bệnh viện 
TWQĐ 108 kể lại: 
Khi đoàn dừng 
chân ở khách sạn 

Thái Nguyên, bác sĩ Trần Bảo muốn 
vẽ tặng chân dung hai cô gái ở quầy 
tiếp đón. Các cô nói “Dạ, cháu không 
có giấy vẽ ạ”. Bác sĩ Bảo liền lấy ngay 
bao thuốc lá và tách ra làm giấy vẽ. 

Chỉ trong vài nét 
bút, khuôn mặt 
của hai cô gái đã 
hiện ra một cách 
sống động. Các cô 
gái thích thú khoe 
nhau và cảm ơn 
người bác sĩ - họa 
sĩ tài hoa này. 

Cha tôi - một 
người thầy thuốc 
hết lòng cứu chữa 
cho thương bệnh 
binh trong thời 
chiến cũng như 
cho người bệnh 
lúc thời bình. Một 
người thầy thuốc 
với tâm hồn nghệ 
sĩ, sống vui vẻ 
và giản dị. Một 
người thầy thuốc 
rất đời thường. 

Tranh BS Trần Bảo vẽ GS Nguyễn Thúc Tùng  
(Nguyên Viện phó Ngoại-Bệnh viện TWQĐ 108 

 và Nguyên Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu đầu tiên)  
khi đến thăm GS ở khu tập thể Nam Đồng
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Cha tôi là Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, 
Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng LLVT 
Phạm Gia Triệu. Ông cũng là đại biểu 
Quốc hội Việt Nam khóa VI - Quốc hội đầu 
tiên của nước Việt Nam thống nhất được 
bầu vào ngày 25 tháng 4 năm 1976 [1].

Bố mẹ tôi có 4 người con trai, đều sinh 
ra ở chiến khu Việt Bắc. Tôi là con út, 
sinh ngày 13/8/1954 tại xã Yên Trạch, 
Phú Lương, Thái Nguyên - nơi thành lập 
Bệnh viện Trung ương Yên Trạch - Phân 
viện 8 giai đoạn 1951-1954. 

Năm 1955-1960, cha tôi đi học ở Liên 
Xô. Năm 1965, khi tôi 11 tuổi thì đế 
quốc Mỹ mở rộng chiến tranh, ném 
bom bắn phá miền Bắc, tôi đi Trường 
Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi cho 

đến năm 1970. Năm 1971-1978, tôi vào 
học tại Đại học Quân y… Tôi sống xa 
cha từ ngày còn bé.

Những năm của thập niên 1980 là 
những năm của các cuộc chiến tranh 
biên giới. Kinh tế khó khăn là mối lo 
toan hàng đầu hiện hữu hàng ngày 
trong mỗi gia đình. Mẹ tôi bị bệnh 
khớp, không tự lo sinh hoạt cho bản 
thân được. Năm 1987, gia đình riêng 
của tôi cũng có sự mất mát to lớn - 
vợ tôi mất trong tai nạn rơi máy bay 
quân sự. Cha tôi mất do bệnh tật ngày 
13/06/1990. Khi con cái thành đạt, đời 
sống khá giả hơn thì cha mẹ đã mất, 
càng nghĩ càng thương các Cụ.  Từ ngày 
tham gia Cách mạng (tháng 11/1945) 

       
CHA TÔI

Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Hòa Bình  
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Thiếu tướng GS.TS.TTND 
AHLLVTND Phạm Gia Triệu
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cho đến khi mất (13/06/1990), có thể 
nói cha tôi chưa được hưởng thư thái, 

an nhàn để ôn lại các kỷ niệm của cuộc 
đời mình.   

Các bài báo viết sau khi cha tôi mất, 
giúp anh em tôi hiểu về ông hơn, 
hiểu tình cảm bạn bè, đồng chí, đồng  
nghiệp dành cho ông.

Sinh thời, dịp giỗ tết cha tôi hay kể 
chuyện về quê hương, tuổi thơ ấu.

Theo lý lịch, cha tôi sinh ngày 15/1/1918. 
Nhưng ông nói ông tuổi Thìn, do đi học 
muộn nên khai bớt tuổi. Vì vậy, tôi nghĩ 
chắc ông sinh ngày 15/1 nhưng năm 

1917, trước Tết ta. Như vậy năm âm lịch 
vẫn là năm Bính Thìn. 

Nơi chôn nhau cắt rốn của 
cha tôi là làng Hành Thiện, 
Xuân Hồng, Xuân Trường, 
Nam Định - quê hương của 
nhiều nhà nho, sĩ phu yêu 
nước. Trong gia đình, cụ nội 
cha tôi là Phạm Ngọc Chất, 
đỗ cử nhân năm Giáp Tuất 
1874, làm quan tri phủ Tĩnh 
Gia, Thanh Hóa; ông nội cha 
tôi là Phạm Ngọc Đoan, đỗ 
phó bảng năm Tân Sửu 1901 
(cùng năm với cụ Phan Chu 
Trinh), làm quan giáo thụ ở 
nhiều tỉnh đồng bằng Bắc 
Bộ. Cụ Phạm Ngọc Đoan có 

tiếng là người học rộng, thông minh và 
cương trực. 

Trong một chuyến đi vào Thanh Hóa, 
do nhiễm dịch tả, ông nội tôi qua đời. 
Bà nội tôi săn sóc ông nội và cũng mất 
sau đó. Mồ côi cha mẹ từ bé, cha tôi 
được họ hàng đùm bọc nuôi dưỡng. 
Lúc còn nhỏ, ông bắt đầu học chữ nho 
tại làng. Cha tôi được chú ruột là ông 
Phạm Tư Tề, dược sĩ Đông Dương - một 
nhân sỹ yêu nước, nuôi cho ăn học. Học 
xong cấp hai ở Nam Định, ông lên Hà 
Nội vừa đi làm thêm vừa học hết tú tài. 

Cố GS.TS Phạm Gia Triệu giảng bài cho các Bác sĩ, Y tá 
(Ảnh chụp trong Thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ)
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Mang trong lòng niềm tiếc thương cha 
mẹ, mong muốn chữa bệnh cứu người 
ông đã theo học nghề thuốc ở Khoa Y, 
Trường Đại học Đông Dương. Do hoàn 
cảnh gia đình nên ông đã cố gắng nỗ 
lực rất nhiều để học giỏi, thi đỗ điểm 
cao. Ông kể, khi mới lên Hà Nội, ở trường 
con nhà giàu mùa hè mặc complet vải 
Đũi, mùa đông mặc hàng len dạ, đi giày 
Tây, còn ông vẫn mặc áo the, đi guốc. 
Gia đình mẹ tôi - bà Nguyễn Thị Hồng 
Nhung - là gia đình khá giả ở Thịnh Hào, 
Hà Nội, đã giúp đỡ ông rất chân tình.  

Năm 1943, ông được công nhận là sinh 
viên nội trú dự bị (externe), rồi chính 
thức (interne des hôpitaux) của các 
bệnh viện Hà Nội chủ yếu là Bệnh viện 
Yersin (hay Bệnh viện Phủ Doãn, Bệnh 
viện Hữu nghị Việt-Đức ngày nay) và 
Bệnh viện De Lanessan (hay Bệnh viện 
Đồn Thủy, nay là Bệnh viện TWQĐ 108 
và Bệnh viện Hữu nghị).

 Tháng 8/1945, Cách mạng thành công. 
Lúc đó cha tôi đang học nội trú ở Bệnh 
viện De Lanessan. Theo quyết định của 
Chính phủ, ông được công nhận tốt  
nghiệp bác sĩ y khoa.

Tháng 11/1945 ông tình nguyện 
nhập ngũ vào quân y làm Trưởng ban 
Quân y Đông Triều (cơ sở quân y đầu 
tiên của Đệ tứ Chiến khu), sau này là 

Quân y Trung đoàn 98. Từ đó cho đến 
năm 1949, ông trụ lại với Chiến khu 
lịch sử này [1].

Tháng 7/1949, ông làm hiệu trưởng 
Trường Y tá Trưởng (Bắc Giang); Viện 
trưởng Viện Thực hành, giảng viên 
Trường Quân y sỹ (Vô Tranh, Thái 
Nguyên) [1].

Tháng 5/1950, ông được kết nạp Đảng. 
Cũng trong năm đó, ông làm đội  
trưởng đội điều trị đi phục vụ trận đánh 
Đông Khê và suốt Chiến dịch Biên giới. 
Ông được Bác Hồ gửi thư khen và được 
tặng thưởng huân chương [1].

Năm 1952, Phân viện 8 (tiền thân của 
Bệnh viện TWQĐ 108) phát triển quy 
mô lớn hơn, số giường bệnh tăng từ 100 
đến 250, ông được điều về làm Phân 
viện trưởng (12/1952-2/1954).  Đầu năm 
1954, ông đi tăng cường làm đội trưởng 
Đội Điều trị 1 là Đội Điều trị Tiền duyên 
của Mặt trận Điện Biên Phủ [1].

Tại Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 
1954, cùng với Bác sĩ Bộ trưởng Bộ 
Thương binh Vũ Đình Tụng, ông tham 
gia chỉ đạo kỹ thuật mổ xẻ cho các cơ 
sở cấp cứu.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
lúc khó khăn gian khổ nhất, mà cha tôi 
kể lại, là thời kỳ ông ở Chiến khu Đông 
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Triều. Vừa mới từ bỏ cuộc sống đầy đủ 
ở Hà Nội của bác sĩ nội trú, lên rừng núi 
chiến khu đã gặp bao khó khăn, thiếu 
thốn, giặc càn quét, có lúc đã tưởng 
sắp bị giặc Pháp bắt… ”Tháng 3/1947, 
địch tấn công đường 18, bệnh xá đang ở 
làng Đại Bộ gần Chi Ngãi. Mới sáng địch 
đã vây ráp. Anh Triệu cho anh em rút vào 
sâu. Vợ anh mới sinh cháu chưa đầy cữ, 
vai đeo ba lô, tay bế cháu bé, Anh cùng 
anh em luồn rừng, trên trời máy bay 
bà già vẫn ầm ĩ dòm ngó. Vùng mỏ với 
những địa danh nghe thấy đã ớn lạnh: 
Đá Cóc, Sà Túi, Hố Sếu, Hố Dải, nơi bệnh 
xá bị đốt phá. Thế mà bệnh nhân và nhân 
viên, thuốc men vẫn an toàn. Đức bình 
tĩnh của anh Triệu và rừng sâu đã bảo vệ 
lực lượng ta” [2]. Trong trận càn đó, có 
lúc mẹ tôi phải bịt miệng đứa con mới 
sinh - anh cả tôi vì sợ khóc, Tây nghe 

thấy. Toàn bộ tài sản mang ra kháng 
chiến của bố mẹ tôi để trong một cái 
vali cũng bị mất.

”Giữa lúc ấy, lá thư chiêu hồi của sếp 
bốt Đông Triều bí mật đến tay anh Triệu. 
Phía Pháp chắc mẩm sẽ đón được ông 
đốc tờ trẻ, học trò yêu của quan sáu giáo 
sư thạc sĩ Huard. Anh Triệu, chị Nhung 
đã mau chóng có thái độ dứt khoát 
báo cáo lên chỉ huy trung đoàn. Cuộc 
sống yên bình giàu sang đầy danh vọng 
không khuất phục nổi anh. Tấm bằng 
thạc sĩ y khoa mà lá thư hứa hẹn không 
lay chuyển nổi anh” [3].

Sau này, trong cuộc sống khó khăn, trẻ 
con chúng tôi thường ao ước các món 
quà ở nước ngoài gửi về cho gia đình ở 
Hà Nội. Họ hàng cha tôi có nhiều người 
sống ở Pháp. Khi tôi hỏi cha, sao không 

Gia đình Cố  Giáo sư Phạm Gia Triệu trao lại kỷ vật chiến trường Xuân Mậu Thân năm 1968 
 của Cố Giáo sư cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
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sang Pháp sống cho sướng, ông trả lời: 
theo cách mạng vì không chịu được 
cảnh Tây làm nhục dân mình. 

Hòa bình lập lại, tháng 7/1955 ông 
được cử đi Liên Xô học về phẫu thuật 
thần kinh tại Viện Phẫu thuật Thần kinh 
mang tên nhà ngoại khoa Xô viết nổi 
tiếng Burdenko. Trong ngoại khoa, 
phẫu thuật thần kinh là chuyên ngành 
khó, đòi hỏi đào tạo dài và lúc đó ở Việt 
Nam chưa có chuyên ngành này. Ông 
đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về 
đề tài: “U nhú đám rối màng mạch não 
thất IV”.

Về nước, ông được giao nhiệm vụ làm 
Viện phó Ngoại khoa Viện Quân y 108 
kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Trường 
Sỹ quan Quân y (5/1960), chuyên viên 
đầu ngành ngoại khoa quân y (1976). 
Ông cũng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch 
Hội Ngoại khoa Việt Nam và Phó Chủ 
tịch Hội Thần kinh, Tâm thần và Phẫu 
thuật Thần kinh Việt Nam.

Ông đã xây dựng ngành phẫu thuật thần 
kinh trong quân đội. Ông viết nhiều tài 
liệu chuyên ngành để giảng dạy cho các 
bác sĩ. Năm 1963, Nhà xuất bản Y học 
xuất bản cuốn sách “Chấn thương thần 
kinh” của ông - cuốn sách giáo khoa đầu 
tiên về phẫu thuật thần kinh. Năm 1965, 
cuốn sách này được tái bản. Cuốn sách thứ 
hai về u não đã viết xong, nhưng do cuộc 

chiến tranh leo thang phá hoại của giặc 
Mỹ ra miền Bắc nên không kịp xuất bản.

Cùng với tập thể các bác sĩ quân y, ông 
đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu 
có giá trị về dị dạng mạch máu não, vết 
thương sọ não do bom bi, áp xe não do vết 
thương hỏa khí... Đặc biệt ông là chủ biên 
cuốn sách “Điều lệ xử trí vết thương chiến 
tranh” - kim chỉ nam cho các bác sĩ quân y 
trong xử trí vết thương trong cuộc chiến  
tranh giải phóng vĩ đại của dân tộc. Ông 
được nhận Giải thưởng Nhà nước năm 
2000 về Khoa học và Công nghệ với đề tài 
“Bảo đảm quân y Quân đội Nhân dân Việt 
Nam trong chiến tranh cứu nước và giữ nước”.

Ngày 1/1/1967, ông được Quốc hội và 
Chính phủ tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng Vũ trang Nhân dân [1]. Ông là 
bác sĩ quân y đầu tiên được phong tặng 
danh hiệu cao quý này. Trước đó, hai Anh 
hùng của ngành Quân y được phong 
ngày 7/5/1956 là đồng chí Đỗ Văn Châu 
- Trung đội phó Bộ đội Tải thương và Hà 
Nguyên Thị - Chiến sỹ quân y (làm hộ lý, 
y tá) [4].

“Năm 1968, anh vào B5 phục vụ, giữa lúc 
cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 
đang nóng bỏng. Anh chỉ đạo cấp cứu 
ngoại khoa chung và trực tiếp mổ các ca 
thương binh sọ não, cột sống” [2].

Ở chiến trường ra, cha tôi mang theo 
kỷ niệm Xuân Mậu Thân một khẩu súng 
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cạc-bin (carbine) bán tự động - chiến lợi 
phẩm của Mỹ. Bác sĩ quân y không chỉ là 
bác sĩ mà còn là những người chiến sỹ 
anh hùng.

Thiếu tướng GS.TS.TTND 
AHLLVTND Phạm Gia Triệu

Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Hòa Bình

“Năm 1972, Mỹ lại ném bom miền Bắc. 
Trong một buổi mổ phiên, anh đang mổ 
một ca áp xe não cho một đại úy bạn 
Lào. Máy bay bắn phá quanh viện. Một 
quả rốc két bắn gần nhà mổ. Các mảnh 
vỡ trùm lên bàn mổ. Cả kíp mổ che lấy 
thương binh. Một mảnh nhỏ văng vào 
đầu anh Triệu. Anh vẫn bình tĩnh cho kíp 
mổ sơ tán, một mình anh ở lại với thương 
binh. Buổi tối mổ lại, thương binh được 
cứu sống” [2].

Năm 1975, cha tôi tham gia Chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử, tiếp quản Tổng Y 
viện Cộng Hòa (nay là Bệnh viện Quân 
y 175).

Tháng 8 năm 1978, sau khi tốt nghiệp 
Đại học Quân y, tôi được điều về công tác 
tại Viện Quân y 108 và được phân công 
ngay về Khoa B7 - Khoa Phẫu thuật thần 
kinh. Lúc đó thương binh bị vết thương 
sọ não, cột sống của chiến tranh Biên 
giới Tây Nam, sau khi xử trí bước đầu ở 
Quân y Viện 175, được máy bay chuyển 
ra Viện Quân y 108 rất đông. Các đoàn 
viên thanh niên là lực lượng nòng cốt 
đón tiếp thương binh. Tất cả các thương 
binh ngay khi về đến Khoa B7 đều được 
tắm gội, cắt tóc, thay băng, thụt tháo... 
Sau đó, các vết thương được xử trí cơ 
bản: lấy dị vật, mảnh đạn, xử trí áp xe 
não, vết thương cột sống… Trong hoàn 
cảnh đó, cha tôi đã dạy tôi tất cả.

Mỗi buổi sáng, sau khi nghe tin tức thời 
sự và uống ấm chè móc câu thơm nóng, 
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ông dạy tôi khoảng 30 phút. Ông chọn 
tài liệu chuyên môn hoặc bằng tiếng 
Nga hoặc bằng tiếng Anh dựa trên thực 
tế bệnh lý trong Khoa B7. Đọc, phát âm 
cho chuẩn; phân tích câu và dịch cho 
đúng; giải nghĩa cho phù hợp và áp 
dụng ngay trên ca bệnh cụ thể để xem 
nên mổ xẻ, điều trị thế nào. Mỗi loại 
bệnh lý sẽ học liên tục trong khoảng 
mươi ngày. Nhờ có phương pháp học 
như vậy, nên tôi không chỉ hiểu chuyên 
môn mà khả năng ngoại ngữ, vốn từ 
chuyên ngành cũng tiến bộ rất nhiều. 
Khi có ca mổ, ông vào xem và chỉ bảo 
cho tôi từng li từng tí. Ông đứng trông 
cho tôi mổ. Mỗi ca mổ, đặc biệt các ca 
bệnh khó, phức tạp ông gợi ý cho tôi 
suy nghĩ, tham khảo y văn, trao đổi tìm 
phương án mổ tốt nhất. Mỗi ca thất bại 
là một bài học lớn không quên. Không 
phải chỉ trong chiến đấu mà trong 
chuyên môn cũng rất cần sự dũng 
cảm để nhận ra thiếu sót. Ông đã dạy 
tôi cách tư duy rất thực tế, ngắn gọn, 
mạch lạc nhưng cũng rất khách quan, 
khoa học. 

Năm 1980, cha tôi chuyển qua công tác 
tại Hội đồng Y học Quân sự Bộ Quốc 
phòng. Tuy không làm Viện phó Viện 
Quân y 108 nữa, nhưng là chuyên viên, 
ông vẫn công tác tại Bệnh viện. Hàng 
ngày, ông tham gia giao ban bệnh viện, 
điểm bệnh Khoa Hồi sức, thông qua mổ 
và hội chẩn các ca bệnh nặng [5].

Năm 1986, tôi thi nghiên cứu sinh theo 
đường dân y và năm 1987 rất may mắn 
lại được về học ở Viện Phẫu thuật Thần 
kinh mang tên nhà ngoại khoa Xô viết 
nổi tiếng Burdenko - nơi hơn 30 năm 
trước cha tôi đã học. Thật xúc động 
khi được gặp các bạn bè đồng nghiệp 
của cha: Viện trưởng - Giáo sư Viện sỹ 
Konovalov, Phó Viện trưởng - Giáo sư 
Serbinenko - người đi tiên phong trên 
thế giới trong can thiệp nội mạch thần 
kinh, Giáo sư Philatov - Chủ nhiệm khoa 
Phẫu thuật mạch máu não - thầy hướng 
dẫn tôi... Tất cả đều nhớ cha tôi - người 
bác sĩ Việt Nam học giỏi và đặc biệt rất 
giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh. Ngày trước, 
tiếng Pháp là tiếng được nói thông 
dụng trong giới quý tộc Nga. 

Cha tôi chơi tennis. Ngày đó, ở ta điều 
kiện chơi tennis còn khó khăn. Bởi vậy 
năm 1989, lần đầu tiên từ Liên Xô được 
về thăm nhà, thay vì mang nồi áp suất, 
bàn là tôi mang về một thùng bóng 
tennis cho cha.
Sau Tết ta năm 1990, cha tôi cảm thấy 
mệt, mất ngủ và bị nấc kéo dài. Ông 
vào nằm điều trị ở Khoa A1 - Khoa Điều 
trị Cán bộ cao cấp. Tuy nằm viện nhưng 
ông vẫn tiếp tục công việc hàng ngày: 
dự giao ban, điểm bệnh, hội chấn… 
Sau khi chụp thận thuốc, ông bị hôn 
mê phải chuyển Khoa B4 - Khoa Hồi 
sức. Khi tỉnh lại, ông được chuyển về 
Khoa A1, nhưng lúc này ông yếu nhiều, 
phải ngồi xe lăn. Mặc dù biết bệnh tình 
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của bản thân rất nặng, nhưng ông vẫn 
động viên mẹ tôi và các con đừng lo 
lắng, rằng ông sẽ sớm trở về nhà thôi. 
Nhưng ngày ấy đã không bao giờ đến. 
Ông lại đi vào hôn mê. Tôi về nước chăm 
sóc ông. Được hơn 2 tháng thì cha tôi 
mất. Thùng bóng tennis vẫn chưa dùng 
hết. Cha tôi mất ngày 13/6/1990.

Cha tôi sống giản dị, yêu thể thao, đọc 
và suy ngẫm thơ trong Tuyển tập thơ 
Đường, thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ… Ông 
cũng rất yêu tranh. Đến nay gia đình 
tôi vẫn lưu giữ mấy bức họa cổ mà 
ông ngoại tôi và bạn bè tặng ông. Ông 
trồng địa lan và phong lan. Ông trưởng 

Tràng - một người chơi 
lan nổi tiếng ở làng Ngọc 
Hà, Hà Nội, là y tá quân y 
nhưng là bạn, là thầy dạy 
cha tôi về lan.

Con trai tôi - cháu Phạm 
Ngọc Minh mới 6 tuổi đã 
thiếu vắng mẹ, tôi lại đi học 
ở Liên Xô, cha mẹ tôi đã 
chăm sóc yêu thương cháu. 
Hàng ngày, ông kết hợp vừa 
đi làm ở bệnh viện vừa đưa 
đón cháu đi học ở trường Lê 
Ngọc Hân. Không phụ lòng 
mong mỏi của ông bà, Minh 

đã cố gắng phấn đấu học hành và nay 
đã trở thành bác sĩ quân y – phẫu thuật 
viên của Khoa Phẫu thuật Hàm-Mặt và 
Tạo hình, Bệnh viện TWQĐ 108.  

Khi mẹ tôi đi lại khó khăn, phải nằm tại 
giường, bố tôi đã chăm sóc mẹ tôi, nhất là 
đêm hôm, khi chén nước, lúc bô vịt.

“Trong cuộc sống của các nhà phẫu 
thuật, khi mổ xẻ và hậu phẫu thường là 
lúc căng thẳng nhất. Vì vậy, một số bác 
sĩ người Pháp khi gặp các ca mổ khó hay 
thô bạo, thiếu lịch sự tối thiểu với y tá, 
sinh viên kể cả với bệnh nhân Việt Nam. 
Người ta gọi đó là tác phong thuộc địa 
của các thầy thuốc mẫu quốc đối với dân 

Thượng tá BS.TS Phạm Gia Triệu (người đội mũ và 
mặc quân phục màu đen đứng hàng thứ 3 phía sau Bác Hồ) 

tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV năm 1967
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bản xứ. Một số ít thầy thuốc ta bị ảnh 
hưởng tác phong đó. Với anh Triệu thì 
không. Anh học thầy và các đàn anh về 
kiến thức và tay nghề, còn lúc khó khăn, 
cái nhất quán ở anh là bình tĩnh, ít nói, 
khẩn trương tìm cách khắc phục. Trong 
đời thường, có thể anh lạnh lùng, ít tình 
cảm. Ở lâu mới biết anh vui không quá 
mức, giận không quá đáng. Anh chị em 
sinh viên, y tá thấy ở Anh sự bao dung 
nhân hậu của người anh cả, người thầy 
đáng kính” [2].

Khi cha tôi đi xa, đồng chí đồng nghiệp 
vĩnh biệt ông: ”Bình tĩnh, kiên cường, 
nghiêm túc, dũng cảm là những đức tính 
quý báu của Anh. Từ lúc bị bao vây ở rừng 
núi Đông Triều, với lá thư chiêu hồi vào 
lúc gay cấn nhất, sau đó là bom đạn ở 
B5 (1968) đến vụ nhà mổ Viện 108 bị bắn 
phá năm 1972, nói lên bản lĩnh của Anh 
xứng đáng với danh hiệu Anh hùng” [2].

Mẹ tôi ngồi xe lăn tiễn đưa ông. Trong 
suốt cuộc đời, đằng sau bố tôi luôn có 
mẹ tôi - người phụ nữ cả đời hy sinh vì 
chồng con, gia đình.

Chính ở nơi đây - khi xưa là Bệnh viện 
De Lanessan hay Bệnh viện Đồn Thủy, 
nay là Bệnh viện TWQĐ 108, 47 năm 
trước cha tôi là sinh viên y khoa nội 
trú nhưng của một nước thuộc địa. Khi 
trút hơi thở cuối cùng, cũng trên mảnh 
đất ấy, ông là một giáo sư - bác sĩ, một 
vị tướng, một anh hùng của nước Việt 
Nam độc lập.
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Một lần Giáo sư Nguyễn Thế 
Khánh chuyên gia đầu ngành 
Tim mạch của ngành Y tế, 

nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 
vào Học viện Quân y công tác, biết tin 
tôi cũng vào nên Giáo sư chủ động gặp 
tôi, muốn cùng đi một xe cho vui. Với tôi 
là Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chính 
trị nhưng chỉ là học trò trong các thế hệ 
học trò của Giáo sư. Nhưng Giáo sư rất 
thân tình, tôn trọng, cởi mở, luôn muốn 
được nghe phản ánh về những nhận 
xét, yêu cầu của người bệnh, yêu cầu 
về đào tạo cán bộ y tế theo lời dạy của 
Bác. Với tình thầy trò sâu nặng và trách 
nhiệm, nên tôi cũng có dịp được tâm 
sự với giáo sư về những yêu cầu, mong 
muốn của cán bộ chiến sĩ cũng như 
của bệnh nhân ở Bệnh viện, rất may lại 
đúng với ý của Giáo sư nên tôi cởi mở 

nói hết những lời ca ngợi Bệnh viện và 
cả những mặt khuyết nhược điểm còn 
tồn tại do ảnh hưởng tác hại của mặt 
trái cơ chế thị trường. Câu chuyện của 
tôi có nhiều điểm trùng hợp với Giáo 
sư khi tiếp cận với người bệnh, nên cả 
thầy trò lại càng thêm sâu sắc lời dạy 
của Bác về “Tiếp cận bộ đội, sâu sát với 
thương bệnh binh”, nhất là với giáo sư 
- một bậc thầy cao tuổi, đã tham gia 
giảng dạy lâu năm ở Học viện Quân y.

Lúc nào tôi cũng xưng hô ông là thầy, 
là giáo sư, ông ngắt lời tôi và nói ngay 
“Trước hết chúng ta phải thấy người 
thầy của thầy là nhân dân, là bệnh nhân, 
không có những người thầy đó, thì 
chúng ta cũng chẳng có luận văn hay, 
những công trình khoa học nổi tiếng 
nào”. Điều sâu sắc là lời dạy của Bác 

 
COI BỆNH NHÂN  

NHƯ CHÍNH NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính  
Nguyên Bí thư Đảng ủy  

Nguyên Phó Giám đốc Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108
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“Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Người thầy 
thuốc giỏi đồng thời phải là như người 
mẹ hiền”. Tôi nói như vậy để thống nhất 
ý nghĩa của người thầy và mục tiêu rèn 
luyện phấn đấu của ngành Y ta.

Thoáng qua đã tới Học viện Quân y sao 
mà nhanh thế, khi về hai thầy trò vừa 
lên xe, thầy đã hỏi thăm gia đình tôi ở 
đâu, tôi trả lời thầy là ở 70 Nguyễn Huy 
Tưởng, Quận Thanh Xuân, trên đường 
Nguyễn Trãi. Thầy rất vui bảo đồng chí 
Đức lái xe cho thầy rẽ vào thăm gia đình 
tôi. Khi xe đỗ trước cửa nhà tôi, thấy gia 
đình bên cạnh có tiếng khóc và nhộn 
nhịp, tất bật, đó là nhà anh Châu có vợ 
là chị Sinh, anh chị đều là công nhân Xí 
nghiệp Hóa dược Hà Nội, chị bị bệnh 
suy tim nặng đang chuẩn bị đưa đi cấp 
cứu. Giáo sư nói ngay “Xí nghiệp Hóa 
dược Hà Nội là nơi cung cấp ê te và cồn 
cho Bệnh viện TWQĐ 108 từ những 
năm kháng chiến cho đến bây giờ, ở 
đó có Giáo sư Sử làm Giám đốc cũng là 
đồng nghiệp thân của tôi, ta vào thăm 
gia đình, xem có giúp gì được không... 
động viên gia đình yên tâm.

Hai thầy trò xuống xe vào thăm gia 
đình, tôi liền giới thiệu với gia đình thì 
cả nhà ngạc nhiên và im lặng, Giáo sư 
xin vào khám cho bệnh nhân và tham 

khảo, xem qua chỉ định điều trị của 
Bệnh viện, xem các loại thuốc điều trị. 
Giáo sư chỉ định dùng thuốc hiện có, 
dặn dò gia đình chăm sóc người bệnh 
qua cơn nguy kịch, sau đó mới chuyển 
người bệnh đến bệnh viện cho an toàn. 
Cả nhà cũng như bệnh nhân đều phấn 
khởi, tin tưởng “Gặp thầy, gặp thuốc” 
thật là may quá, đại phúc cho gia đình. 
Giáo sư thân tình trao đổi thêm với 
gia đình, bệnh nhân tạm ổn định thì 
chuyển đi bệnh viện để điều trị cho thật 
cơ bản, khi về phải chấp hành chế độ, 
uống thuốc nghỉ ngơi, rèn luyện đúng 
chế độ của bệnh nhân suy tim... Chúng 
tôi chào gia đình để qua nhà tôi chơi vì 
đã vào giờ chiều tối để giáo sư về khỏi 
muộn. Bẵng đi một thời gian khoảng 
2 tháng, giáo sư lại hỏi tôi về tình hình 
bệnh nhân Sinh, tôi thưa với Giáo sư: 
“Sau cấp cứu và chỉ định củ a Giáo sư, 
bệnh nhân đã vào Bệnh viện Bạch Mai 
điều trị ổn định, nay chị đã về ở ngã Tư 
Sở cạnh Xí nghiệp Hóa dược.”

Cũng lại một dịp vào Học viện Quân y, 
khi về Giáo sư bảo lái xe dừng lại cổng 
xí nghiệp vào thăm bệnh nhân Sinh. 
Cả nhà lại ngạc nhiên thấy giáo sư đến 
thăm, lần này chị Sinh đã tự rót nước 
mời giáo sư rất thân tình, cởi mở như 
người thân. Giáo sư cũng rất vui, vô 
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cùng hạnh phúc, chỉ một việc rất đời 
thường, tuy nhỏ nhưng đưa lại hạnh 
phúc cho người dân, cho người bệnh.

Với lời căn dặn của giáo sư và bệnh viện, 
chị Sinh đã sống kéo dài được 10 năm, 
đó là thời gian vô cùng hạnh phúc để 
chị nuôi dạy cô con gái trưởng thành 
đến khi xây dựng gia đình, khi cưới có 
mời tôi đi dự. Chị không quên người 
thầy thuốc cụ Hồ-Giáo sư Nguyễn Thế 
Khánh, có hỏi tôi địa chỉ của giáo sư để 
đến mời với nghĩa tình sâu nặng. Tôi có 
tham gia góp ý là giáo sư luôn coi các 
bệnh nhân như chị đều là người thân 
trong gia đình.

Tôi đến dự đám cưới cháu, cả nhà nội 
ngoại anh Châu, chị Sinh và nhiều 
khách quen tập trung vào hỏi tôi về 
Giáo sư Khánh. Chị Sinh là nhân chứng 
sống, kể về giáo sư trên đường đi công 
tác đã cứu sống chị ở tại gia đình trong 
giai đoạn đầu bị bệnh, mọi người vô 
cùng khâm phục người thầy thuốc đầu 
ngành tim mạch giản dị và có y đức cao 
cả của người “Thầy thuốc cụ Hồ”, người 
tri thức của thời đại Hồ Chí Minh. Việc 
làm cụ thể của giáo sư đã để lại một 
tấm gương sáng cho mọi thế hệ ở Bệnh 
viện TWQĐ 108 cũng như Bệnh viện 
Bạch Mai học tập và noi theo. 
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Trung tướng GS.TS.TTND Viện trưởng 
Nguyễn Thế Khánh sinh ra và trưởng 
thành trong một gia đình trí thức, 
được học tập rất cơ bản ngay từ thuở 
ấu thơ. Với trí thông minh sẵn có cộng 
với truyền thống của gia đình,  Ông đã 
có hướng nghiệp về ngành Y với mong 
muốn để chăm nom săn sóc sức khoẻ 
và chữa bệnh cho nhân dân với quan 
niệm rằng: nòi giống có khoẻ thì mới có 
hạnh phúc bền lâu, khác hẳn với một số 
bạn bè cùng thời thích đi vào lĩnh vực 
khoa học tự nhiên. Bạn bè của ông có 
người đã thành đạt ở ngành công nghệ 
máy bay Boeing Mỹ danh giá và giàu có 
viết thư khuyên ông nên sang Mỹ cùng 
cộng tác, nhưng ông đã từ chối.

Từ ngày có Đảng, có lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc, ông hiểu biết nhiều hơn về mục 
đích, về đường lối của Đảng, của cách 
mạng nói chung và chính sách của 
Đảng đối với trí thức nói riêng thì lòng 
tin vào cách mạng càng được nâng 
cao. Ông nỗ lực học tập chuyên môn kỹ 
thuật ngay từ khi còn là sinh viên Đại 
học Y khoa thời Pháp thuộc. Thời gian 
đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà non trẻ, số bác sĩ và sinh viên y khoa 
chỉ đếm được trên đầu ngón tay và Ông 
là một trong số đó đã hăng hái xung 
phong vào quân đội phục vụ ở nhiều 
chiến trường. Sau này Ông về làm Viện 
trưởng Viện Quân y 108, nơi Bác Hồ đã 
đến thăm nhiều lần. Bác dặn dò nhiều 

 
NGƯỜI TRÍ THỨC  

THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính  
Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chính trị

Đại tá BS.AHLLVTND Tạ Lưu  
Bệnh viện TWQĐ 108 

Trung tướng GS.TS.TTND  
Nguyễn Thế Khánh
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điều cụ thể, nhất là định hướng cho con 
đường phát triển của y tế cách mạng là 
phải “Vừa hồng vừa chuyên” có nghĩa là 
“Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải 
là như người mẹ hiền”. Ông thấm thía 
khắc sâu trong lòng lời dạy của Bác để 
thực hiện. Trên cương vị chỉ huy, ông 
xây dựng khối đoàn kết, tập hợp được 
mọi lực lượng và sử dụng được hết tài 
năng, trí tuệ của mọi cán bộ nhân viên, 
giúp đỡ xây dựng cho nhiều Viện quân 
y khác như Viện 103, Viện 211, Viện 175, 
Học viện Quân y v.v.. Cử nhiều chuyên 
gia của Viện Quân y 108 đi giúp bạn Lào 
và Campuchia. Ông đã cùng các giáo 
sư, chuyên viên đầu ngành đào tạo cán 
bộ ở mọi lĩnh vực chuyên khoa sâu, 
nhất là về chuyên khoa tim mạch. Ông 
đã cùng Giáo sư Phạm Tử Dương chọn 
lựa những bác sĩ tài năng có nhiều triển 
vọng để đào tạo, bồi dưỡng và cho đi 
thực tập ở nước ngoài về làm nguồn. 
Do có tầm nhìn xa trông rộng như vậy 
nên Bệnh viện TWQĐ 108 đã có một 
Viện Tim mạch do Phó giáo sư, Tiến sĩ 
Vũ Điện Biên làm Viện trưởng đáp ứng 
được yêu cầu chữa các bệnh về tim 
mạch trong và ngoài quân đội. Không 
những thế, Viện Tim mạch còn tích cực 
tham gia chương trình “quân dân y kết 
hợp” đào tạo nhiều tiến sĩ chuyên sâu 

cho ngành Tim mạch của Quân đội 
và của Bộ Y tế, giải quyết được nhiều 
trường hợp khó với các kỹ thuật phức 
tạp và phương tiện máy móc hiện đại 
ngang tầm với các viện tim mạch trong 
khu vực và thế giới.

Trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu 
khoa học, Giáo sư là một tấm gương 
sáng, mẫu mực, nhất là sự quan tâm đặc 
biệt đến đào tạo thế hệ trẻ. Là người 
giữ chức Viện trưởng Viện 108 lâu nhất, 
Ông thực hiện nghiêm mọi chỉ thị của 
cấp trên và nghị quyết của Đảng, gắn 
bó với Chính uỷ theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Trong chuyên môn kỹ 
thuật, Ông luôn tôn trọng mọi người kể 
cả hộ lý, y tá. Ông thường khuyên bảo 
con gái Nguyễn Thị Thu Hà, Đại tá, Tiến 
sĩ Chủ nhiệm Khoa Huyết học là phải 
khiêm tốn, học hỏi nhiều hơn nữa để 
phục vụ quân đội, phục vụ nhân dân. 
Chị đã học tập và bảo vệ tiến sĩ ở nước 
ngoài, chị đã nghiên cứu sử dụng tế 
bào gốc để chữa bệnh ung thư máu, đề 
tài được giải thưởng Ko-va-lép-xkaia, 
chị được tặng danh hiệu phụ nữ tài 
năng và được phong tặng Thầy thuốc 
Nhân dân.

Ông được Đảng và Nhà nước trao trọng 
trách đứng đầu bộ phận bảo vệ chăm 
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sóc sức khỏe cho các cán bộ cấp cao của 
Đảng, Nhà nước ta và của hai nước bạn 
Lào và Campuchia, tham mưu cho Bộ Y 
tế tổ chức Hội đồng Chuyên môn Bảo 
vệ Sức khoẻ Cán bộ Trung ương gọn 
nhẹ, phát huy được đầy đủ trí tuệ và tài 
năng của các chuyên khoa sâu khi cần, 
sử dụng được thành thạo tối đa trang 
thiết bị máy móc y học hiện đại nhất 
hiện có vào công tác chẩn đoán và điều 
trị cho cán bộ cao cấp đạt hiệu quả cao. 
Điều làm Giáo sư vui nhất, hạnh phúc 
nhất là khi gặp lại những bệnh nhân 
nặng đã được cứu sống. Mỗi ca chữa 
bệnh thành công lại giúp Ông có thêm 
kinh nghiệm, thêm số liệu cho nghiên 
cứu khoa học và bồi dưỡng đào tạo cho 
lớp trẻ. Tôi thuộc lớp học trò của ông, 
song vì tôi là Bí thư Đảng ủy Viện Quân 
y 108 nên có lần được Ông tâm sự: Điều 
làm Ông và Giáo sư Bác sĩ Nhữ Thế Bảo 
lo lắng nhất trong cuộc đời làm nghề 
y là trông nom sức khoẻ cho Bác Hồ 
trong những năm chiến tranh chống 
Mỹ, đặc biệt là khi Bác bị ốm nặng, 
ông là người trực tiếp cặp nhiệt độ, bắt 
mạch, đo huyết áp, theo dõi các chỉ số 

trên các máy, các xét nghiệm, cho Bác 
uống thuốc... với tình cảm thân thiết 
của người con có hiếu nhất với người 
cha. Ông nhắc nhở chúng tôi phải theo 
dõi bảo quản cẩn thận tất cả những 
trang thiết bị, đồ dùng phục vụ Bác để 
sau này bàn giao lại cho Viện bảo tàng 
vì đó là những kỷ vật vô cùng quý giá.

Biết gia đình ông có hai con, con gái 
lớn đã lập gia đình riêng cùng 3 cháu 
ngoại đều ở chung một căn hộ 35m2, 
Viện Quân y 108 xin trên cấp cho Ông 
một căn hộ cấp tướng ở Liễu Giai, Ông 
vui vẻ nói: “Tôi đã được Nhà nước cấp 
cho 35m2 nhà rồi cơ mà! Vậy tôi xin trả 
lại 35m2 ấy để Viện cấp cho người khác 
theo đúng chính sách”.

Với tất cả chúng tôi, lớp hậu sinh ở Viện 
Quân y 108 (tuy cũng đã ở lứa tuổi U70, 
U80) đều coi Trung tướng Giáo sư Tiến 
sĩ, Viện trưởng Nguyễn Thế Khánh, Thầy 
thuốc nhân dân là bậc thầy cao niên 
mẫu mực của ngành Y, tấm gương sáng 
tiêu biểu của lớp người trí thức Việt 
Nam thời đại Hồ Chí Minh vĩ đại.
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Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ 
trang Nhân dân, GS.TSKH. Bùi Đại - 
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108 
sắp bước sang tuổi 95 vẫn còn khỏe và 
minh mẫn lạ thường. Ông bảo, người 
già có thói quen hay nhớ ký ức xa.

Những chuyện như, trước giờ nổ súng 
ở chiến dịch  Điện Biên Phủ đã cùng 
Cục trưởng Cục Quân y Vũ Văn Cẩn 
lội suối trèo đèo đi vòng một lượt 
lòng chảo Mường Thanh để xác định 
những địa điểm đặt trạm cứu thương; 
hay trong thời chống Mỹ, các chuyến 

vào ra chiến trường tổ chức chống 
dịch sốt rét cho bộ đội... thì không thể 
quên được. Được hỏi, bí quyết nào để 
trường thọ, thì ông cười bảo: Không 
có bí quyết gì đặc biệt cả, chỉ là phải 
tập luyện não bộ và chân tay thường  
xuyên, liên tục thôi...

Những ký ức xa

Câu chuyện của GS. Bùi Đại bắt đầu từ 
cuối năm 1945. Học xong tú tài toán tại 
Trường Bưởi (Hà Nội), thi đỗ vào Cao 
đẳng Khoa học Hà Nội, ngành Y khoa, 

“VUA SỐT RÉT”  
GIÁO SƯ,  TIẾN SĨ KHOA HỌC BÙI ĐẠI

TS.BS Huỳnh Hồng Quang
Viện Sốt rét ký sinh trùng Quy Nhơn
Đăng trên Báo Sức khỏe và Đời sống 

   Thiếu tướng GS.TSKH.TTND. 
AHLLVTND Bùi Đại
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chưa hết năm thứ nhất thì nổ ra cuộc 
kháng chiến toàn quốc, thế là chàng 
trai trẻ cùng các đồng môn “xếp bút  
nghiên lên đường” chăm sóc thương 
binh ở Quân y vụ Thái Nguyên. Rồi 
học tiếp Trường y kháng chiến ở chiến 
khu Việt Bắc do bác sĩ Hồ Đắc Di là 
hiệu trưởng. Mỗi năm về trường học 
3 tháng còn 9 tháng đi thực tế, tham 
gia các chiến dịch lớn như Tây Bắc, 
Thượng Lào...

Đầu năm 1953, BS Bùi Đại là Trưởng 
ban Điều trị, Phó phòng Kế hoạch Cục 
Quân y. Trước thời điểm nổ ra cuộc đối 
đầu lịch sử của quân ta với đội quân 
viễn chinh Pháp khoảng 3 tháng, Cục 
trưởng Vũ Văn Cẩn đã lựa chọn trò yêu 
đi cùng, thầy trò bí mật lên sát mặt trận 
điều tra thực địa bố trí các trung tâm 
y tế phục vụ thương bệnh binh sau 
này. Ông kể: “Hoạt động quân y buộc 
chúng tôi đi sớm về muộn. Khi quân ta 
hạ xong cứ điểm ác liệt nhất ở đồi A1, 
thì chúng tôi mới là người cuối cùng 
rút khỏi trận địa cùng với thương binh”. 
Hòa bình lập lại trên miền Bắc, BS. Bùi 
Đại về công tác tại Viện Quân y 103, sau 
đó không lâu được cử sang Liên Xô làm 
nghiên cứu sinh.

Tại đây, cuối năm 1959, ông là một 
trong những cán bộ quân y đầu tiên 

của Việt Nam bảo vệ thành công phó 
tiến sĩ (nay là tiến sĩ) chuyên ngành 
Truyền nhiễm. Trở về nước, ông là Chủ 
nhiệm bộ môn Trường Đại học Quân 
y (sau là Học viện Quân y), kiêm Chủ 
nhiệm Khoa Truyền nhiễm-Bệnh viện 
Quân y 103. Bắt đầu những quãng 
thời gian kết hợp giảng dạy tại trường, 
với các chuyến đi B ngắn, B dài để giải 
quyết cho bộ đội, nhân dân những vấn 
đề cụ thể về bệnh truyền nhiễm, mà 
chủ yếu là bệnh sốt rét.

Từng có mặt ở các chiến trường gian 
khổ, ác liệt nhất như: Tuyến đường 
Trường Sơn (1966); Đường 9 - Khe Sanh 
(1968); Mặt trận Tây Nguyên - Đông 
Nam Bộ (1971-1972); Mặt trận Trị Thiên 
(1972); Chiến dịch Hồ Chí Minh (1974-
1975), ngày đó bộ đội, nhân dân thân 
mật gọi BS Bùi Đại là “Vua sốt rét”, bởi 
ông chuyên nghiên cứu điều trị lâm 
sàng rất có hiệu quả dịch bệnh sốt rét 
nguy hiểm.

Ông nhớ lại: “Ở chiến trường, bộ đội và 
thanh niên xung phong hy sinh nhiều 
vì sốt rét ác tính. Bản thân tôi vào chiến 
trường năm 1966 cũng một lần dính sốt 
rét ở Sa Thầy, Tây Nguyên. Sốt rét là một 
bệnh truyền nhiễm được lưu hành có 
tính chất địa phương với 3 triệu chứng 
điển hình là sốt cao, rét run, ra mồ hôi 
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nhiều và có những biến loạn trong máu 
cùng những rối loạn trầm trọng ở lách, 
gan. Bệnh nhân thường mệt lả, không 
ăn uống được gì, lại nôn nhiều nên gầy 
đét, da mặt bủng, huyết áp kẹt, mạch 
nhỏ yếu. Ngày đó ta vẫn điều trị sốt rét 
bằng thuốc quinin, đến một thời gian 
ký sinh trùng sốt rét nhờn thuốc. Buổi 
đầu tôi và anh em các đội điều trị trên 
đường Hồ Chí Minh đã làm hết sức mình 
theo đúng phác đồ đã có của Cục Quân 
y, mà số người bị sốt rét rồi tử vong vẫn 
không thuyên giảm. Tại các bãi khách 
đưa đón quân vào ra, số người phải 
nằm lại do sốt rét không đếm xuể”.

Theo điều tra nghiên cứu của nhiều 
nhà khoa học quân và dân y, mà 
đầu tiên phải kể đến GS Đặng Văn 
Ngữ, người đã từng vào Trường Sơn  
nghiên cứu về muỗi sốt rét, rồi hy sinh 
tại chiến trường, thì trên toàn tuyến có 
tới 18/25 chủng loại muỗi Anophen 
gây bệnh sốt rét, trong số đó đứng 
đầu là các loài muỗi:  An. minimus,  An.  
balabasensis,  An. maculatus,  An. vagus. 
Toàn tuyến đã biết 23/66 điểm có ký 
sinh trùng sốt rét đã kháng thuốc chống 
sốt rét rõ rệt. Vì vậy, để điều trị bệnh 
nhân sốt rét phải dùng theo phương 
pháp phối hợp các thuốc. Phương pháp 
này được Cục Quân y chấp nhận và đưa 

vào điều trị kịp thời cho bộ đội. Sốt rét 
không có miễn dịch tự nhiên, ai cũng 
có thể nhiễm sốt rét, tốc độ cảm nhiễm 
nhanh hay chậm tùy theo cá thể, trong 
khoảng 3 năm, mọi thành phần lực 
lượng của tuyến đường 559 đã lần lượt 
sơ nhiễm từ 99 - 100%.

Thiếu tướng GS.TSKH.TTND.AHLLVTND Bùi Đại 

cùng vợ thời gian đương chức

Chính từ các kết quả nghiên cứu tại 
chiến trường, đã đưa đến quyết định 
bỏ cách uống thuốc điều trị dự phòng 
hàng tuần và đồng thời cũng bỏ cách 
uống dự phòng thường xuyên cho 
người đã ở nhiều năm trong vùng sốt 
rét. Từ đó tìm cách uống thuốc có hiệu 
lực hơn, uống chặn cơn, chặn mùa, 
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chặn dịch. Bộ đội Đoàn 559 ở rải ra trên 
nhiều vùng rừng núi địa hình khí hậu 
khác nhau nên mức độ sốt rét, mùa sốt 
rét cũng có sự khác biệt nhau. Các tháng 
có tỷ lệ sốt trên trung bình thường là từ 
tháng 5 (chuyển từ mùa khô sang mùa 
mưa bị sốt nhiều nhất) đến tháng 10 
tức là các tháng mùa mưa.

Vùng sốt rét nặng nhất là phía Tây 
Trường Sơn, đặc biệt là vùng ngã ba 
biên giới thuộc địa bàn hoạt động của 
tuyến 3 (thung lũng Sê Ca Mán). Từ đây, 
ngành Quân y Trường Sơn đã hiểu sâu 
hơn về dịch tễ học, lâm sàng bệnh sốt 
rét, phát hiện được hiệu lực giảm, kém 
của một số thuốc, có kế hoạch mang 
tính chiến lược lâu dài và toàn diện 
trong việc phòng và chống bệnh sốt rét 
trên toàn tuyến, đồng thời rút ra những 
kinh nghiệm quý báu phổ biến cho các 
chiến trường khác”.

Ngoài những nghiên cứu và tìm ra 
phác đồ điều trị mới chống sốt rét 
ở đường Trường Sơn và Nam Bộ, 
GS.TSKH Bùi Đại còn phụ trách nhiều 
đoàn chống các bệnh dịch khác, như 
năm 1967 giúp Trung Quốc chống 
dịch viêm màng não; năm 1969 chống 
dịch lỵ ở Hà Nam - Nam Định; năm 
1971 giúp Campuchia chống dịch 
hạch; năm 1976 chống dịch tả ở Hải 
Phòng... Giữa năm 1983, GS.TSKH Bùi 

Đại được Nhà nước cử sang Học viện 
Quân y Kirov, Liên Xô làm nghiên cứu 
sinh cao cấp, cuối năm 1984 giáo sư 
đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ 
(nay là tiến sĩ khoa học). Về nước, ông 
được cử làm Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu y học quân sự, từ năm 1985 được 
thăng hàm Thiếu tướng, đồng thời là 
Giám đốc Viện Quân y 108; Ủy viên Hội 
đồng khoa học Bộ Y tế; Phó Chủ tịch 
Hội đồng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 
cho đến khi nghỉ hưu năm 2004.

Ngày 13/12/1989, Thiếu tướng, GS.TSKH 
Bùi Đại được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân 
dân. Ông còn được nhận Giải thưởng 
Nhà nước về khoa học, công nghệ năm 
2000 về các công trình nghiên cứu 
phòng chống bệnh sốt rét.

Được hỏi, ngoài trận sốt rét ác tính ở Sa 
Thầy ngày ấy, những năm qua giáo sư 
còn bị các trận ốm nặng nào khác? “Vua 
sốt rét” cười vui lộ hàm răng trắng và 
đều hình như chưa bị rụng cái nào, bảo: 
Không! Nếu có một căn bệnh mạn tính 
thì có lẽ nhiều năm nay mình chỉ bị dị 
ứng ở hai cổ chân thôi. Nói rồi ông cúi 
xuống vén quần để lộ ra vùng cổ chân 
có rất nhiều những lấm chấm đen nổi 
trên da. Giáo sư giải thích, có thể hồi 
tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam 
Lào hay phải lội suối, mà ngày đó máy 
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bay Mỹ thường rải chất độc hóa học 
trong rừng. Như thế, may mắn là ông 
đã không bị ảnh hưởng nhiều của chất 
độc da cam. Vợ ông vốn là Trung tá, Phó 
Chủ nhiệm một 
khoa thuộc Viện 
Quân y 108 hiện 
đã ngoài 90 tuổi, 
cũng còn khỏe và 
minh mẫn. Hai cụ 
có hai con gái, một 
con trai, lúc bé đều 
khỏe mạnh, học 
giỏi, lớn lên đều 
thành đạt.

Kể từ ngày nghỉ 
hưu, Thiếu tướng 
GS.TSKH.T TND. 
AHLLVTND Bùi Đại 
luôn giữ cho mình 
một nếp sống 
quy củ, khoa học. 
Sáng nào ông 
cũng dậy sớm 
tập bài thể dục 
tay chân và hít 

thở không khí trong lành khoảng một 
giờ đồng hồ, rồi tắm rửa, ăn sáng. Nếu 
không có những việc đột xuất phải ra 
khỏi nhà như được mời dự hội nghị, hội 

thảo; làm chủ tịch 
hội đồng chấm 
luận án, hoặc làm 
phản biện cho  
nghiên cứu sinh 
tiến sĩ, thạc sĩ 
chuyên ngành, 
thì ông lại bắt đầu 
ngồi vào bàn làm 
việc đọc thư từ, 
sách báo, xem tivi, 
sau đó đi dạo gặp 
gỡ, đàm đạo với 
những bạn quen 
trong khu tập thể. 
Nếp sống thường 
nhật ấy được duy 
trì một cách đều 
đặn, chặt chẽ, cũng 
chính là một bí 
quyết trường thọ 
của “Vua sốt rét”!

Thiếu tướng GS.TSKH.TTND.AHLLVTND Bùi Đại  
khi tuổi đã cao vẫn đọc báo hàng ngày
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Ngày đầu xuân 1983, cùng một đồng 
chí Ủy viên Trung ương Đoàn, chúng 
tôi đến chúc Tết gia đình Giáo sư, Bác 
sĩ Nguyễn Ngọc Doãn và trao tặng ông 
tấm Huy chương Vì thế hệ trẻ của Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành 
cho những người có công đào tạo các 
cán bộ khoa học trẻ. Ngay hôm ấy, qua 
buổi tiếp xúc với Giáo sư Doãn, chúng 
tôi đã linh cảm thế nào rồi cũng sẽ có 
một ngày mình lại đến gặp ông, khi ông 
nhận được một vinh dự cao quý khác. 
Và, quả nhiên điều linh cảm ấy sau hơn 
hai năm đã trở thành sự thật.

Nhân dịp Giáo sư được tặng danh hiệu 
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân 
dân, chúng tôi đến chúc mừng ông. 
Một buổi chiều cuối thu se lạnh, trong 
gian phòng nhỏ, bài trí sơ sài, Giáo sư 
Doãn tiếp chuyện chúng tôi. Ánh nắng 
thu vàng sáng làm rạng rỡ khuôn mặt 
hiền từ, nhân hậu của ông.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn sinh trưởng 
trong một gia đình nhà giáo. Ngay từ bé, 
nhờ chăm học và thông minh cả bốn anh 
em ông đều học lên đại học. Đỗ ngay từ 
kỳ thi tuyển, ông vào Trường Đại học Y 
Hà Nội từ năm 1933. Sang năm thứ ba, 

MỘT THẦY THUỐC QUÂN Y

BS Phong Sơn  
Báo Tổ quốc tháng 12/1985

Thiếu tướng GS.BS.TTND.AHLLVTND 
Nguyễn Ngọc Doãn
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anh sinh viên Y khoa Nguyễn Ngọc Doãn 
đạt loại ưu trong kỳ thi chọn sinh viên 
ngoại trú các bệnh viện (externe des 
hôpitaux) ở Hà Nội. Trong sáu năm học 
tập, ông đều đạt kết quả xuất sắc. Vào 
mùa hè năm 1939, sau khi đọc lời thề  
Hippocrate tại Đại lễ đường Trường Đại 
học Y, bước chân vào cuộc đời nghề  
nghiệp, ông được nhận phần thưởng 
dành cho những sinh viên đạt thành tích 
xuất sắc trong học tập.  Ngay từ thời trẻ, 
bác sĩ Doãn đã được các bạn học “yêu vì 
nết, trọng vì tài”.

Cuối năm 1939, sau gần một năm làm 
việc ở nhà thương của Pháp, ông rời bỏ 
bệnh viện về mở phòng khám tư. Với tác 
phong cần cù, giản dị và tài năng y học, 
ông đã để lại trong lòng nhân dân quanh 
vùng hình ảnh của một người thầy thuốc 
chữa bệnh “mát tay” và phúc hậu.

Cách mạng tháng Tám thành công, 
với tinh thần yêu nước và theo tiếng 
gọi thiêng liêng của Bác Hồ, ông tình 
nguyện tham gia Ban Y tế Vệ quốc đoàn. 
Từ mùa đông năm 1946, sự nghiệp 
cách mạng của Giáo sư Nguyễn Ngọc 
Doãn bắt đầu. Trong kháng chiến, ông 
giữ nhiều trọng trách của Ngành Quân 
y, từ Viện trưởng Viện Quân y Yên Bái, 
Trưởng Ban Quân y Tây Tiến đến Viện 
trưởng Viện Quân y 9. Ở bất cứ cương 
vị nào, GS Nguyễn Ngọc Doãn cũng 
luôn luôn tận tình chăm sóc, cứu chữa 

thương binh, bệnh binh. Ông khoác ba 
lô đi khắp mặt trận Tây Bắc, Sông Thao, 
Sơn La, Nghĩa Lộ…. Với chiếc ống nghe 
và cái bơm tiêm làm vũ khí, thầy thuốc 
Nguyễn Ngọc Doãn và đồng nghiệp đã 
góp phần công sức của mình cùng bộ 
đội ta làm nên những chiến công lịch sử.

Mùa thu năm 1954, khi miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, từ chiến khu về 
lại Thủ đô. Ông được cử làm Chủ nhiệm 
hệ Nội khoa Viện Quân y 108, rồi làm 
Phó Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm hệ Nội 
khoa của Cục Quân y. Mặc dù công việc 
bận rộn, ông vẫn tham gia đào tạo nhiều 
thế hệ bác sĩ Quân y, từ các lớp đào tạo 
đại học đến các lớp bổ túc chuyên khoa 
sau đại học cấp I và cấp II về nội khoa và 
các chuyên ngành khác của y học.

Trước thực tế khó khăn của nhiệm 
vụ khẩn trương xây dựng một đội 
ngũ cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu 
cấp thiết của đất nước sau chiến  
tranh, từ năm 1955, Giáo sư đã cùng với 
nhiều bác sĩ thuộc thế hệ trước tham gia 
giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội 
do Giáo sư Hồ Đắc Di làm hiệu trưởng. 
Ông làm chủ nhiệm Bộ môn Dược lý. 
Năm tháng trôi qua, nhưng những bài 
giảng khúc chiết, sáng sủa, giàu lượng 
thông tin của ông vẫn còn lắng đọng 
trong ký ức nghề nghiệp của nhiều thế 
hệ thầy thuốc Việt Nam.
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Ngoài công tác giảng dạy, Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Doãn cùng với các cộng 
sự đã nghiên cứu nhiều công trình 
khoa học cơ sở và lâm sàng có giá trị, 
đóng góp đáng kể vào nền y học nước 
nhà. Hơn 70 tư liệu khoa học bao gồm 
các công trình nghiên cứu, thông báo 
y học, tổng luận chuyên đề, sách giáo 
khoa, tài liệu chỉ đạo các tuyến điều 
trị do Giáo sư biên soạn đã công bố và 
được đánh giá cao.

Trên tủ sách của Giáo sư, chúng tôi thấy 
xếp hàng chục cuốn sách mà ông và 
các đồng nghiệp là tác giả: Bệnh tim 
- mạch và tăng huyết áp (1965), Bệnh 
gan - mật (1968), Dược lý học (1969), 
Sinh hóa bệnh lý (1969), Một số vấn đề 
hiện nay trong bệnh tiêu hóa (1974),  
Corticoit liệu pháp (1975)… Đã gần 20 
năm, bụi thời gian cũng không làm nhòa 
giá trị khoa học của các công trình ấy.

Thực hiện đường lối kết hợp y học hiện 
đại và y học cổ truyền, qua nhiều năm 
giảng dạy và nghiên cứu lý học, Ông 
đã chỉ đạo và hướng dẫn các giáo viên 
trong bộ môn nghiên cứu nhiều công 
trình về các cây thuốc Việt Nam như: 
Cây xương bồ, cây sui, cây cỏ xước… 
Ông còn tham gia biên soạn bộ Dược 
điển Việt Nam, một bộ sách có giá trị rất 
cao về khoa học của ngành Y.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn thuộc thế hệ 
các bậc thầy đầu tiên của nền Y học Việt 
Nam. Phong cách chẩn đoán và điều trị 
bệnh của ông mang những nét rất độc đáo 
và tiêu biểu. Ngay trong những năm cuối 
cùng của thời sinh viên, ông đã chú trọng 
thực tập ở nhiều chuyên khoa khác nhau 
để tự tạo cho mình một bản lĩnh nghề  
nghiệp vững vàng. Kết quả của những 
năm tháng học tập bên giường của bệnh 
nhân đã giúp ông có một tay nghề thành 
thạo, một “giác quan lâm sàng” sắc bén. 
Nhờ đó, trong kháng chiến chống Pháp, 
mặc dù là một bác sĩ nội khoa, những lúc 
cần thiết ông đã thực hiện thêm nhiệm 
vụ của một người thầy thuốc ngoại khoa 
ở chiến trường. Còn trong lĩnh vực nội 
khoa, Giáo sư Doãn là một trong những 
người thầy xuất sắc nhất.

Chúng tôi nhớ mãi hôm gặp một bác 
sĩ trẻ ở Viện Quân y 108 khi chị vừa mới 
từ phòng hội chẩn bước ra. Cổ đeo ống 
nghe, chân bước nhẹ nhàng trên dãy 
hành lang dài thẳng tắp, chị vui vẻ nói 
với chúng tôi:

- Các anh chắc chưa biết về tài chẩn 
đoán của thầy Doãn. Dường như ít 
có căn bệnh oái oăm nào có thể qua 
được mắt thầy. Ở bệnh viện này, khi có 
trường hợp phức tạp khó chẩn đoán, 
chúng tôi đều phải nhờ Thầy chỉ dẫn để 
thoát khỏi những bế tắc chuyên môn.
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Rồi vẫn với dáng điệu nhanh nhẹn, chị 
thoăn thoắt bước vào phòng. Chúng 
tôi mỉm cười nhìn theo chị, tin ở lời chị 
cũng như tin ở tài năng của người thầy 
thuốc lão thành.

Những năm gần đây, khi tuổi đã cao, 
với cương vị chuyên viên cao cấp 
của Cục Quân y, ông vẫn nhiệt tình 
tham gia giảng bài và hướng dẫn 
học trò, hoàn thành nhiều công trình  
nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu 
thực tế của đất nước. 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn sống một 
cuộc sống nhân hậu, giản dị, trong 
sáng và lạc quan yêu đời. Ông hết lòng 
tận tụy vì người bệnh, vì sự phát triển 
của ngành Quân y nói riêng và nền Y 
học Việt Nam nói chung. Tất cả những 
đức tính quý báu đó khiến cho những 
người được tiếp xúc đều tìm thấy ở 
nơi ông một người thầy thuốc giàu tài 
năng, vui vẻ, tận tình, một nhà khoa 
học uyên bác, khiêm tốn và dễ gần gũi. 
Học trò và thương bệnh binh kính yêu 
ông, nhiều người coi ông như người 
bác trong gia đình. Một buổi sáng mùa 
đông mưa phùn gió bấc, giáo sư Doãn 
đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đến Viện. Trước 
khi đi thăm bệnh nhân trong khoa, 
ông tranh thủ lau bùn đất bám trên xe. 
Thấy vậy, mấy anh thương binh nhất 
định đòi lau xe giúp với lý do đơn giản 

để ông có thì giờ nghỉ ngơi thoải mái 
trước khi đi khám bệnh.

Đã từ nhiều năm nay cứ mỗi lần đến 
ngày sinh của Giáo sư là các bác sĩ trẻ 
- những người gần gũi của ông - lại rủ 
nhau mang quà bánh và hoa quả đến 
nhà riêng hoặc tổ chức những buổi liên 
hoan nhỏ để chúc mừng thầy trong 
không khí thân mật, ấm áp tình người.

Gần 40 năm hoạt động và phục vụ 
Quân đội, với những đóng góp to lớn 
về mọi mặt, Giáo sư đã được Nhà nước 
trao tặng nhiều huân chương cao quý. 
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40, Quốc 
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ  
nghĩa Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Ngọc 
Doãn được tuyên dương Anh hùng 
Lực lượng Vũ trang Nhân dân vừa lúc 
ông tròn 70 tuổi.

Chia tay trong buổi chiều thu Hà Nội, 
Giáo sư ân cần nói:

- Các anh ạ! Niềm hạnh phúc thiêng liêng 
nhất của những người thầy là được thấy 
học trò giỏi hơn mình. Hiện nay, trong số 
các anh em trẻ, có những người rất xuất 
sắc. Chúng tôi hy vọng nhiều ở họ, cũng 
như hy vọng nhiều vào tương lai của nền y 
học nước ta.

Chúng tôi tin chắc rằng niềm hi vọng ấy 
của Giáo sư sẽ trở thành hiện thực.
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Một việc rất đáng nhớ ở Bệnh viện 
Quân y Yên Bái (Bệnh viện Trung đoàn 
115) trong những năm đầu Kháng 
chiến chống Pháp là có nhóm các chiến 
sỹ quân y nhỏ tuổi chúng tôi.

Tháng 02 năm 1947, tôi vừa 14 tuổi được 
nhận vào học tập và làm việc tại Bệnh 
viện Quân y Yên Bái do Bác sĩ Nguyễn 
Ngọc Doãn làm Viện trưởng. Tại đây, 
tôi được hòa vào nhóm các bạn cùng 
tuổi, nhóm gồm 8 người: Đào Duy Thư, 
Nguyễn Toàn, Nguyễn Ninh, Nguyễn 
Yên, Trần Thanh Đường, Kiều Đức Quý, 
Danh Dương và Phạm Tân. Mỗi bạn có 
một hoàn cảnh, có bạn bị lạc khi cùng gia 
đình tản cư lên Việt Bắc, nhưng chúng tôi 
đều có một mong muốn chung là được 
tham gia Kháng chiến. 

Bệnh viện ban đầu đóng ở thị xã Yên 
Bái, vừa phục vụ thương bệnh binh 
vừa chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 
trong tỉnh. Năm 1948, sau tiêu thổ 
kháng chiến, Bệnh viện chuyển về Đồi 

Mỡ (vì trên đồi trồng toàn cây mỡ) ở xã 
Hào Gia, km số 5 đường Thị xã Yên Bái 
- Đoan Hùng. Ngày đó, quân y được tổ 
chức theo một ngành dọc riêng trong 
các đơn vị. Bệnh viện có hai đội ngũ: 
Quân y lưu động và quân y tĩnh tại. 
Quân y lưu động có nhiệm vụ chăm sóc 
sức khỏe bộ đội tại các đơn vị. Quân y 
tĩnh tại có nhiệm vụ điều trị cho bệnh 
nhân tại Bệnh viện. Nhóm nhỏ tuổi 
chúng tôi thuộc bộ phận quân y tĩnh 
tại, vừa học tập, vừa làm việc. Ở quân 
y tĩnh tại có các anh Trần Hội, Phan Cơ, 
Trường Minh, Đăng Tưởng, Hoàng Xuân 
Phương,…. 

Chúng tôi được học tập theo cách cầm 
tay chỉ việc. Do tuổi nhỏ chỉ được giao 
những nhiệm vụ tương đối đơn giản. 
Dược sỹ Thục dạy chúng tôi pha chế 
thuốc hắc lào, thuốc nhỏ mắt,…. Các 
anh Trần Hội, Hoàng Xuân Phương, 
Phan Cơ cũng hướng dẫn công việc 
và chăm lo cuộc sống cho chúng tôi. 
Nhưng trên hết là Bác sĩ Doãn, hồi đó 

BÁC SĨ NGUYỄN NGỌC DOÃN  
VÀ CÁC CHIẾN SĨ QUÂN Y NHỎ TUỔI

BS Phạm Tân
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Quân y QKII
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chúng tôi chưa hiểu được tài năng 
chuyên môn của Bác sĩ nhưng luôn thấy 
Ông là một người rất nhân từ và luôn 
mong muốn cho chúng tôi sớm trưởng 
thành. Ngoài việc theo dõi chúng tôi 
học hành và làm việc, hàng ngày Ông 
còn dạy chúng tôi những câu tiếng Anh 
đơn giản, học ngày hôm trước, hôm sau 
ôn luyện và kiểm tra. 

Thời gian đó rất thiếu thốn, cả ngày chỉ 
có một bát cơm. Hết giờ làm việc, anh 
em, thầy trò vác cuốc xẻng lên nương 
mót sắn hoặc hái rau rừng để qua cơn 
đói. Tuy thiếu thốn nhưng cuộc sống 
tinh thần ở Bệnh viện lại rất vui. Đơn 
vị thường tổ chức văn nghệ, nhân viên 
Bệnh viện và bệnh nhân đều cùng tham 
gia. Vợ bác sĩ Doãn còn viết cả kịch thơ 
để chúng tôi luyện tập và biểu diễn. 
Cuộc sống ấm cúng như trong một gia 
đình. Tuổi trẻ xa nhà nhưng chúng tôi 
may mắn gặp được một gia đình lớn. 
Bác sĩ Doãn và các anh Trần Hội, Xuân 
Phương, Phan Cơ,… ngày ấy đã đón 
nhận và nâng bước chúng tôi trên đoạn 
đường ban đầu đầy ý nghĩa. 

Rồi thời gian của những bước đi ban 
đầu cũng rất ngắn, chúng tôi đã được 
tiếp bước để sớm trưởng thành và sống 
có ích. Các thành viên trong nhóm lần 
lượt được cử đi học. Năm 1949, ba anh 
em: Phạm Tân, Nguyễn Toàn và Đào 
Duy Thư được cử đi học y tá tại Bệnh 

viện Quân y 9 ở Quế Trạo - Vĩnh Yên. 
Năm 1954, hòa bình lập lại, tôi tiếp tục 
học lớp quân y sỹ ở Hà Nội. Hết khóa 
học, tôi được giao phụ trách quân y của 
một Tiểu khu biên phòng của Quân khu 
II. Từ năm 1964 đến năm 1968, tôi được 
đi học Bác sĩ tại Học viện Quân y. Sau 
khi tốt nghiệp tôi lại trở về Quân khu II 
công tác, và nghỉ hưu năm 1988. 

Các anh Kiều Đức Quý và Nguyễn 
Toàn cũng đã đi học qua các lớp và tốt  
nghiệp Học viện Quân y. Anh Đào Duy 
Thư, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà 
Nội đã được đào tạo nghiên cứu sinh ở 
nước ngoài. Sau này anh trở thành Phó 
Giáo sư, Tiến sĩ, một chuyên gia hàng 
đầu ở nước ta về y học thể dục thể thao.

Tỏa ra công tác ở các đơn vị khác nhau 
nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về mái 
ấm Quân đội đầu tiên - Viện Quân y Yên 
Bái, nhớ về Bác sĩ Nguyễn Ngọc Doãn 
với tất cả lòng biết ơn và kính trọng. 
Trong suốt quá trình công tác, chúng 
tôi vẫn đến nhà thăm hỏi cụ và gia 
đình. Khi anh Đào Duy Thư lập gia đình, 
vợ chồng bác sĩ Nguyễn Ngọc Doãn đã 
thay mặt nhà trai trong hôn lễ. 

Cụ đã đi xa, chúng tôi vẫn đến thắp 
nén hương để nhớ đến Cụ - một Viện 
trưởng Quân y đầy lòng nhân hậu và 
yêu thương lớp trẻ.

Yên Bái, tháng 12 năm 2013
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Tôi thuộc lớp bác sĩ sinh sau Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Doãn đúng 10 năm, được 
nhận Bằng tốt nghiệp bác sĩ do Giáo sư 
Hồ Đắc Di ký vào năm 1960. Sau khi tốt 
nghiệp, tôi về công tác tại Viện Quân y 
108, làm công tác y vụ liên tục 30 năm 
cho đến năm 1991. Ba mươi năm đó, 
tôi thường xuyên tiếp xúc với bác sĩ 
Nguyễn Ngọc Doãn, anh đã để lại cho 
tôi sự kính phục và rất nhiều ấn tượng 
tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Anh đi 
trên chiếc xe đạp cọc cạch từ nhà đến 
Viện Quân y 108, từ nhà chỉ huy xuống 
các khoa để chữa trị cho thương bệnh 
binh. Có lẽ từ tình cảm yêu mến Anh, 
hình ảnh đó đã khiến tôi liên tưởng về 
bóng dáng lương y Lê Hữu Trác, người 
thầy ngành y của cả dân tộc, lặn lội đi 
đò từ quê ở Hưng Yên lên kinh đô để 
chữa bệnh cho vua chúa, cũng theo 
con đường nay là đường Trần Hưng 
Đạo ra bến Tràng Tín để xuôi đò về quê.

Công tác ở y vụ, đều đặn mỗi thứ sáu 
hàng tuần, hàng tháng chúng tôi viết 
bản tường trình về hoạt động y dược 
của toàn Viện. Bản báo cáo trình bày 
đủ các số liệu bệnh nhân vào và ra 
viện, các ca chữa trị thành công và cả 
những thất bại trong chẩn đoán, điều 
trị. Chúng tôi cũng tổng hợp về kết quả 
công tác nghiên cứu khoa học, thực 
hiện các lớp đào tạo, triển khai công 
tác chỉ đạo tuyến. Bộ phận y vụ được 
tham dự các buổi thông qua “bệnh án 
mổ”, các buổi hội chẩn quan trọng của 
Viện. Với nhiệm vụ đó, y vụ có điều kiện 
nắm chắc tình hình và hiểu công việc 
chuyên môn của các anh chỉ huy Viện.

Qua những năm theo dõi, chúng tôi 
đều thấy Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn 
luôn đưa ra chẩn đoán đúng và điều 
trị theo hướng đó là khỏi bệnh. Anh 
là người hướng dẫn và là chỗ dựa về 

 
GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC DOÃN  

TRỤ CỘT CHUYÊN MÔN  
CỦA VIỆN QUÂN Y 108

Đại tá BS Nguyễn Tiến Bích 
Nguyên Chủ nhiệm Y vụ Viện Quân y 108
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chuyên môn cho bác sĩ các khoa và 
cho các bệnh viện tuyến trước. Chúng 
tôi thường nói: Anh Doãn có Flaire  
Clinique, có ý là trong chẩn đoán lâm 
sàng Anh luôn nhạy bén, xác định đúng 
hướng ngay từ khi các triệu chứng bệnh 
chưa biểu hiện rõ nét ra ngoài. Đức tính 
của Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn còn thể 
hiện trong việc đưa ra phần chẩn đoán 
phân biệt (Diagnostic differentiel) để 
các bác sĩ điều trị theo dõi diễn biến, 
kịp thời thay đổi chẩn đoán chính, chẩn 
đoán dương tính (Diagnostic Positif ). 
Cũng phải nói rằng: Có những bác sĩ 
muốn thể hiện kiến thức rộng, thường 
đưa ra quá nhiều chẩn đoán phân biệt, 
làm công tác điều trị bị rối thêm. Giáo 
sư Doãn chỉ đưa ra những khả năng rất 
cần thiết trong điều trị. Đây không chỉ 
là năng lực chuyên môn mà còn thể 
hiện đạo đức trong sáng của Anh. 

Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn đã nhiều 
lần đưa ra các chẩn đoán rất bất ngờ, 
không giống với chẩn đoán của nhiều 
người khác, nhưng chính xác. Qua điều 
trị theo chẩn đoán của giáo sư Doãn, 
bệnh nhân đã khỏi bệnh. Các chẩn 
đoán đó đã được các đồng nghiệp 
học tập, áp dụng vào thực tiễn và đạt 
hiệu quả cao. Tôi còn nhớ vào những 
năm 1981 - 1985, tôi làm trưởng đoàn 
chuyên gia y tế tại Viêng Chăn, có một 

bệnh nhân là cán bộ cấp Vụ trưởng của 
Việt Nam bị sốt cao, trên bắp tay có 
một đám viêm nhiễm màu đỏ. Các bác 
sĩ đều lúng túng trong chẩn đoán. Tôi 
đã nhớ đến trường hợp, cũng với các 
triệu chứng như vậy, bác sĩ Doãn đã 
chẩn đoán đúng là áp xe gan, vỡ qua 
cơ hoành vào màng tim phổi. Tôi đã ghi 
vào bệnh án: Bệnh nhân bị áp xe gan và 
yêu cầu chuyển ngay bệnh nhân về Việt 
Nam để mổ tại Bệnh viện Việt - Xô... Khi 
bệnh nhân được đưa về nước, Giáo sư  
Tôn  Thất Tùng đã xác nhận: Bệnh nhân 
bị áp xe gan thủng cơ hoành lên phế 
mạc phải vào màng ngoài của tim. 

Trong công tác hội chẩn, tôi rất cảm 
phục đức tính rất đáng quý của Anh. 
Mặc dù đã cứu chữa được rất nhiều 
ca bệnh hiểm nghèo, Giáo sư Nguyễn 
Ngọc Doãn vẫn rất nghiêm khắc với 
bản thân mình về những chẩn đoán 
chưa kịp thời hoặc chưa đúng. Anh đã 
yêu cầu chúng tôi phải ghi tỉ mỉ những 
“thất bại” vào bản tường trình (mặc dù 
Anh có mặt) khi hội chẩn. Tuy những 
trường hợp này xảy ra rất ít nhưng 
chúng tôi vẫn nhớ:

- Một đồng chí bộ đội bị chảy máu tiêu 
hóa được cấp cứu vào Viện, các bác sĩ 
dùng các biện pháp cầm máu và nhiều 
loại thuốc nhưng không hiệu quả, bệnh 
nhân đã chết. Sau khi giải phẫu bệnh lý 
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mới phát hiện: do bệnh nhân ăn bún vịt, 
nuốt phải mảnh xương nhỏ, mảnh xương 
cắm vào một mạch máu ở thực quản. 
Bệnh nhân càng nuốt, xương đâm vào 
càng sâu và chảy máu rất mạnh dẫn đến 
tử vong. Khi chẩn đoán các bác sĩ không 
phát hiện ra tình huống này mà vẫn nghĩ 
là bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do giãn 
tĩnh mạch thực quản hoặc do loét dạ dày. 

- Một bệnh nhân người Âu bị đau bụng 
không rõ nguyên nhân, đã qua điều trị 
nhiều ngày ở các bệnh viện khác nhưng 
không khỏi. Khi đưa đến Viện Quân y 
108, bệnh nhân đã ở tình trạng suy 
kiệt, mất nước, rối loạn điện giải và tử 
vong rất nhanh. Qua khám nghiệm tử 
thi thấy bệnh nhân bị loét to hành tá 
tràng, ổ loét rất sâu, thành ruột còn lại 
rất mỏng. Các bác sĩ của ta đã chưa kịp 
thời chẩn đoán ra bệnh.

Những tài liệu ghi chép của y vụ là 
những kinh nghiệm thực tế rất quý, 
góp phần trực tiếp nâng cao năng lực 
hội chẩn và chữa trị của Viện. 

Là Chủ nhiệm Nội khoa, Giáo sư Nguyễn 
Ngọc Doãn cũng rất chăm lo đến việc 
phối hợp với ngoại khoa trong hoạt 
động chung của Viện. Các buổi “thông 
qua bệnh án mổ” hàng tuần, Anh Doãn 
đã đóng góp ý kiến về tình hình nội 
khoa của bệnh nhân để tiến hành công 

tác chuẩn bị, gây mê hồi sức và mức độ 
mổ. Anh đã rất ủng hộ các khoa ngoại 
trong việc thực hiện chủ trương hạn chế 
dùng kháng sinh cho các ca phẫu thuật 
mà phải tăng cường công tác vô trùng, 
chỉ dùng kháng sinh cho những trường 
hợp cần thiết. Chú trọng vô trùng đồng 
bộ: Vô trùng phòng mổ, vô trùng cho 
phẫu thuật viên, vô trùng cho phòng 
băng,…. Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn 
luôn tôn trọng và hợp tác chặt chẽ với 
giáo sư Nguyễn Thúc Tùng, Giáo sư 
Phạm Gia Triệu, Tổng chủ nhiệm ngoại 
của Bệnh viện.

Cách dùng thuốc của giáo sư Nguyễn 
Ngọc Doãn là mẫu mực. Anh là người 
luôn chủ trương sử dụng thuốc hợp 
lý, chỉ định loại thuốc chính xác và vừa 
đủ, không dùng thuốc để bao vây, 
không lạm dụng kháng sinh và tránh 
gây “nhờn” thuốc. Chủ trương này của 
Anh có lẽ là sự kết hợp của một bác 
sĩ nội khoa giàu kinh nghiệm, một 
chuyên gia dược lý đầu ngành với một 
thầy thuốc có trách nhiệm cao đối với 
bệnh nhân. Thông qua cương vị là Chủ 
nhiệm nội khoa Cục Quân y và giáo  sư  
đầu ngành Dược lý Đại học Y Hà Nội, 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn đã đưa 
cách dùng thuốc hợp lý đến với các 
viện quân y trong toàn quân và đến 
với nhiều thế hệ bác sĩ ở nước ta.
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Anh Doãn rất chú trọng ứng dụng 
các tiến bộ về chuyên môn vào công 
tác của Viện Quân y 108. Ngoài việc 
tìm đọc và phổ biến các thành tựu y 
học trên thế giới cho bác sĩ các khoa, 
Anh cùng chỉ huy Viện xây dựng các 
chương trình nâng cao năng lực chẩn 
đoán và điều trị, các kế hoạch nghiên 
cứu khoa học. Anh cũng trực tiếp  
nghiên cứu nhiều vấn đề thiết thực. Có 
thời gian do không có máy chạy “thận 
nhân tạo”, Viện gặp bế tắc trong nhu 
cầu hạ ure trong máu cho các bệnh 
nhân bị viêm thận mạn tính, giáo sư 
Doãn đã trực tiếp cùng bác sĩ Quý ở 
Khoa A2 nghiên cứu áp dụng kỹ thuật 
“thẩm phân phúc mạc”. Quá trình  
nghiên cứu thành công đã giải quyết 
được bế tắc trên. Đến tháng 1 năm 
1968, Viện Quân y 108 là nơi đầu tiên 
trên miền Bắc được trang bị máy chạy 
thận nhân tạo. Tổ chạy thận nhân tạo 
do bác sĩ Trần Mạnh Chu phụ trách đã 
tiếp thu hướng dẫn của chuyên gia 
Liên Xô để vận hành tốt thiết bị. 

Vào năm 1974 - 1975, Bệnh viện được 
trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Khoa 
Nội tiêu hóa đã sử dụng máy soi dạ 
dày và đại tràng có chụp ảnh để chẩn 
đoán về gan mật, phát hiện ung thư 

sớm. Khoa Nội tim mạch được trang bị 
máy chụp X-quang Tiir D 1001 để chụp 
động mạch, có thể trực tiếp theo dõi và 
điều khiển thao tác qua màn hình. Anh 
Doãn đã cùng với các bác sĩ của Khoa 
học tập các kỹ thuật mới để áp dụng 
vào chẩn đoán và điều trị.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn, Giáo sư 
Nguyễn Thế Khánh đã cùng bác sĩ các 
khoa áp dụng nhiều phương pháp điều 
trị nội khoa tiên tiến. Năm 1975, Viện đã 
áp dụng các phương pháp điều trị viêm 
gan virus, nhất là u gan mạn tính, điều 
trị sốt rét do P. falciparum kháng thuốc, 
sốt rét ác tính, sốt rét đái huyết tố cầu, 
các bệnh hiểm nghèo như ung thư, 
lao, nhiễm khuẩn nặng đã được Bệnh 
viện điều trị bằng loại thuốc mới. Các 
chuyên gia đầu ngành của Viện 108 đã 
hướng dẫn và huấn luyện để các bệnh 
viện quân y tuyến trước áp dụng.

Với kiến thức chuyên môn sâu rộng 
và nhiều năm kinh nghiệm, với y đức 
mà mọi người đều quý trọng, Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Doãn giữ vai trò quan 
trọng và là một trụ cột để Viện Quân y 
108 thực hiện tốt chức năng bệnh viện 
tuyến cuối của toàn quân.

Tháng 12 năm 2013
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“Bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ: Đại 
lộ đầy chông gai” là tiêu đề bài báo đăng 
trên Vietnamnet ngày 15/7/2010 rất 
được dư luận quan tâm. Bài báo tường 
thuật lại cuộc trò chuyện của phóng 
viên báo Thế giới và Việt Nam với Đại 
tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc 
phòng, nguyên Chủ tịch nước, một 
trong những nhân vật chủ chốt nhất 
“kiến tạo” việc bình thường hóa quan 
hệ Việt Nam - Mỹ hơn 20 năm trước.

Trong lời kể của mình, lần đầu tiên Đại 
tướng Lê Đức Anh đã công bố những 

điều tuyệt mật của thời kỳ ấy. Ông kể: 
“… Lúc đó tôi đương làm Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng và được Bộ Chính trị giao 
cho việc tìm cách nào đó để phá thế 
bao vây cấm vận của Mỹ… Lúc đó giữa 
Việt Nam và Mỹ không có một kênh tiếp 
cận nào cả nên rất khó làm. Vả lại chiến 
tranh mới kết thúc hơn 10 năm, sự hận 
thù vẫn còn sâu sắc lắm. Không thể tiếp 
cận với nhau bằng chính trị, kinh tế thì 
phải tìm ở lĩnh vực khoa học - Kỹ thuật 
vậy. Cuối cùng ta đã chọn được một 
người làm khoa học - kỹ thuật là Bác sĩ 
Nguyễn Huy Phan ở Quân y Viện 108”. 

DẤU CHÂN TRÊN ĐẠI LỘ 
ĐẦY CHÔNG GAI

Nhà báo Trần Mai Hạnh 
Báo VOV - Đài Tiếng nói Việt Nam 

Thiếu tướng GS.TSKH.TTND 
Nguyễn Huy Phan
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Trả lời câu hỏi của phóng viên là Bác sĩ 
Nguyễn Huy Phan có biết công việc có 
tính chất “sứ mệnh” của mình không, 
Đại tướng Lê Đức Anh nói: “Tất nhiên là 
biết nhiệm vụ của mình chứ. Tuy nhiên, 
công việc của anh Phan là tuyệt mật, tôi 
chỉ báo cáo với Bộ Chính trị thôi”. Ông kể 
tiếp: “Bình thường hóa quan hệ với Mỹ là 
chuyện khó ngay từ nội bộ ta lúc bấy giờ. 
Cán bộ và nhân dân ta chưa đồng tình. 
20 năm chiến tranh tàn khốc còn để lại 
bao vết thương trên cơ thể đất nước và 
trong tâm lý mọi người. Lúc đó mà nói 
đến chuyện lập quan hệ ngoại giao với 
Mỹ là bị quy kết liền. Anh Phan không 
tránh khỏi và anh Thạch (tức Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thời kỳ 
đó - NV) cũng bị một chút. Anh Phan bị 
đơn vị cho nghỉ việc và tước bỏ các quyền 
lợi, các danh hiệu. Đặc biệt là thời kỳ tôi 
bị xuất huyết não phải nằm viện giữa 
nhiệm kỳ Chủ tịch nước, anh Phan chỉ 
còn biết khóc bởi bất lực. Ra viện, trở lại 
Phủ Chủ tịch, tôi đã khôi phục lại danh 
dự cho anh Phan, tặng Huân chương cho 
anh, nhưng lúc đó anh đã suy sụp, đổ 
bệnh và qua đời…”.

Như vậy, với sứ mệnh được giao, GS.TS 
Nguyễn Huy Phan là người đã đặt 
những dấu chân đầu tiên trên “đại lộ 
đầy chông gai” trong tiến trình bình 
thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Thật tiếc 
là nhân dịp kỷ niệm 15 năm hai nước 

bình thường hóa quan hệ, khi lần đầu 
tiên “sứ mệnh” tuyệt mật ấy được Đại 
tướng Lê Đức Anh, nguyên Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch nước 
công bố thì GS.TS Nguyễn Huy Phan 
đã không còn nữa. Nhiều bí mật và 
không ít những câu chuyện hấp dẫn, ý 
nghĩa của những năm tháng đầu tiên 
trên lộ trình đầy chông gai ấy đã vĩnh 
viễn khép lại. Đó cũng là một thiệt thòi 
không nhỏ cho những mong muốn tìm 
hiểu, suy ngẫm của những người quan 
tâm tới thời cuộc hôm nay.

Trong sự sắp đặt ngẫu nhiên của cuộc 
sống, tôi có cơ duyên được GS.TS Nguyễn 
Huy Phan tâm sự, chia sẻ không ít điều 
trong những năm tháng ấy. Số là đầu 
tháng 4 - 1992 tôi bị tai nạn giao thông 
rất nặng, gãy chân và mất một bên mắt. 
Bệnh viện Việt - Đức và Viện Mắt Trung 
ương sau ba ca mổ cứu sống được tôi 
nhưng không thể lắp mắt giả cho tôi và 
tôi bị vỡ trán và mất toàn bộ cung mày 
mắt trái. Tôi được giới thiệu tới GS.TS.
Nguyễn Huy Phan, chuyên gia hàng đầu 
về phẫu thuật tạo hình. Thật may mắn 
tôi được Giáo sư biết tới khi ông từng 
đọc một số bài báo và tác phẩm văn học 
của tôi. Sau khi khám rất kỹ, ông nhận 
chữa cho tôi. Bao năm rồi tôi vẫn nhớ 
câu nói của ông hôm ấy: “Việc tạo hình, 
dựng lại cung mày để lắp mắt giả cho 
anh là rất khó, trong điều kiện Việt Nam 
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hiện nay đó là điều gần như không thể. 
Nhưng rất may chuyến thăm Mỹ vừa rồi 
tôi được tặng một loại vật liệu y học mới. 
Đó là những miếng silicôn đặc nhiều hình 
dạng, có thể dùng chúng để dựng lại cung 
mày bị mất của anh”. Ông nắm chặt tay 
tôi, thân tình và giản dị: “Anh cứ yên tâm. 
Ta sẽ làm việc với nhau”. Vậy là, trong suốt 
gần hai năm trời tôi là bệnh nhân riêng 
của ông với bốn lần được ông trực tiếp 
mổ, mỗi ca mổ kéo dài từ 3 đến 4 tiếng. 
Tôi không bị gây tê toàn thân mà chỉ gây 
mê bộ phận bằng tiêm nôvôcain trực 
tiếp vào vùng phẫu thuật nên vẫn hoàn 
toàn tỉnh táo. Ông vừa mổ vừa chuyện 
trò thân tình với tôi. Tôi nhớ ca mổ lần 
thứ hai diễn ra vào cuối tháng 9/1992. 
Kỳ đó ông nói với tôi rằng, mổ cho tôi 
xong là ông sẽ đi Mỹ và đây là chuyến 
đi rất quan trọng của ông. Ông nhờ tôi 
chuẩn bị giúp một số tài liệu về nước Mỹ, 
về một số nơi ở Mỹ mà ông sẽ tới trong 
chuyến đi. Công tác ở Thông tấn xã Việt 
Nam nên việc đó với tôi cũng không khó 
khăn lắm. Tôi còn chuẩn bị cho ông một 
máy ghi âm mini. Và lúc ông về, cũng 
chính tôi cặm cụi giải băng ghi âm thành 
văn bản cho ông. Ông coi tôi như một 
người bạn thân tình dù tôi kém ông tới 
hơn chục tuổi. Tôi và ông có nhiều dịp 
trò chuyện hàng giờ, khi thì ở phòng làm 
việc của ông tại Khoa Phẫu thuật Chỉnh 
hình Quân y Viện 108, khi thì ở nhà riêng 

của ông ở đường Hoàng Diệu. Nghe ông 
kể về chuyến đi và từ nội dung các cuốn 
băng ghi âm ông mang về, nhạy cảm 
nghề nghiệp mách bảo tôi hình như ông 
đang đảm nhiệm một sứ mệnh gì đó rất 
quan trọng trong các chuyến đi Mỹ “dày 
đặc” của ông. Tôi ngỏ ý làm cuộc phỏng 
vấn ông về chuyến đi Mỹ mới nhất này. 
Ông vui vẻ nhận lời. Khi bản thảo hoàn 
thành, ông chăm chú đọc lại, trao đổi rất 
kỹ với tôi từng đoạn, thậm chí từng câu 
chữ. Tôi nói với ông, đây là bài phỏng 
vấn về một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, 
không biết Tổng biên tập có dám duyệt 
không, đăng rồi trên “thổi còi” thì liệu có 
giải trình ổn không, liệu có gì rắc rối với 
ông không? Ông suy nghĩ một lát rồi nói 
với tôi: “Tôi sẽ trình xin ý kiến anh Lê Đức 
Anh, Bộ trưởng Quốc phòng nay đã là Chủ 
tịch nước duyệt cho phép đăng bài báo 
này. Anh yên tâm được chưa?” Tôi thực sự 
mừng và ngỡ ngàng, không ngờ sự việc 
được giải quyết nhanh và tốt như vậy, 
không ngờ Giáo sư có mối quan hệ gần 
gũi với Chủ tịch Nước đến thế.

Rất nhanh, ngay ngày hôm sau tôi đã 
nhận được điện thoại Giáo sư báo tới 
nhận lại bài phỏng vấn đã được duyệt. 
Kèm theo bản thảo của tôi là Phiếu 
chuyển công văn của Văn phòng Bộ 
Quốc phòng đề ngày 30/11/1992, nội 
dung như sau:
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“Kính gửi Anh Phan Tôi đã đọc anh Sáu 
nghe, theo ý kiến anh Sáu bỏ một đoạn 
tôi đã gạch trong văn bản. Xin kính 
chuyển đến anh để đăng và phát tin… 
Kính…Bá Ngọc”.

Bản thảo và phiếu chuyển công văn của 
Văn phòng Bộ Quốc phòng ngày ấy tôi 
vấn lưu giữ đến giờ. Bài phỏng vấn được 
đăng ngay trên báo Tuần tin tức của 
TTXVN (lúc đó tôi là Phó Tổng biên tập 
thường trực) và đồng thời đăng trên Tạp 
chí Nhà báo & Công luận của Hội Nhà 
báo Việt Nam lúc đó tôi là Tổng biên tập. 
Không ít chuyện và dư luận xung quanh 
bài phỏng vấn này. Nhưng đó là câu 
chuyện của gần 20 năm về trước…

Năm tháng qua đi, biết bao biến cố 
xảy đến với mỗi cuộc đời. Tôi rất ít có 
dịp gặp Giáo sư, trong những lần gặp 
hiếm hoi đó, Giáo sư không hề nói 
với tôi một lời nào về bi kịch mà ông 
đang phải gánh chịu. Những bi kịch mà 
trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên  
Vietnamnet, nguyên Chủ tịch nước Lê 
Đức Anh đã nói đến. Tháng 9/1997, trở 
về sau một chuyến công tác xa dài ngày, 
được tin Giáo sư Nguyễn Huy Phan lâm 
trọng bệnh, tôi vội vã vào thăm. Giáo sư 
nằm trong căn phòng dành cho cán bộ 
cao cấp trong khu A Quân y viện 108. 
Ba cô con gái suốt ngày đêm bên cạnh 
Giáo sư. Giáo sư nắm chặt tay tôi, nói 

với tôi trong cơn đau, giọng rất buồn: 
“Tôi bị ung thư đã ở giai đoạn cuối. Nếu 
phẫu thuật, dù rất ít hy vọng nhưng 
vẫn còn có cơ may sống sót. Nhưng 
không ai dám cầm dao mổ cho tôi vì sự 
rủi ro quá lớn. Tôi từng phẫu thuật cứu 
sống hàng vạn người, nhưng thời khắc 
hệ trọng này lại không thể tự mổ cho 
mình. Đó cũng là bi kịch của người thầy 
thuốc anh ạ”. Ông hỏi thăm công việc 
của tôi và nói, hạnh phúc lớn nhất của 
ông là đã cứu chữa được nhiều người 
bệnh, trong đó có tôi. Ông tuyệt nhiên 
không nói một lời nào về “sứ mệnh” 
tuyệt mật ông được giao trong các 
chuyến thăm Mỹ ngày ấy, và cũng tuyệt 
nhiên không nói một lời về những bi 
kịch xảy ra với ông ngay tại Quân y Viện 
108, nơi ông làm việc. Tôi cũng có nghe 
về những chuyện buồn của ông nhưng 
không dám hé lời trong câu chuyện với 
ông buổi chiều hôm đó. Phút chia tay 
ông nói với tôi, giờ đây nhớ lại tôi thấy 
đó dường như điều nhắn gửi sâu xa 
của ông. Ông nói: “Báo và tạp chí đăng 
bài anh phỏng vấn tôi về chuyến đi Mỹ 
ngày ấy, tôi vẫn giữ. Bài báo được nhiều 
người đồng tình, hoan nghênh nhưng 
tôi cũng đã gặp không ít rắc rối. Nhưng 
giờ đây mọi chuyện đã rõ. Đảng hiểu 
tôi, lãnh đạo hiểu tôi, đồng chí hiểu tôi. 
Như thế, có ra đi tôi cũng đã có được sự 
thanh thản anh ạ”.
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Nghe ông nói tôi ứa nước mắt. Ông sinh 
trưởng ở Hà Nội và là một trong những 
trí thức cách mạng tiêu biểu, một Thiếu 
tướng Quân y của Quân đội nhân dân 
Việt Nam anh hùng, một thầy thuốc 
nhân dân, một nhà khoa học đầy tài 
năng và nhân cách. Tại nhiều Hội nghị 
khoa học y khoa hàng đầu quốc tế, ông 
đã thuyết trình trong sự ngưỡng mộ của 
các đồng nghiệp, đã trả lời bằng tiếng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga trước câu 
hỏi của các cử tọa đến từ nhiều quốc 
gia. Vậy mà cuộc đời lao động khoa học 
không mệt mỏi của ông, không chỉ có 
vinh quang mà còn cả những bi kịch 
cay đắng. Nhà khoa học chân chính, 
đầy tài năng và nhân cách ấy đã có lúc, 
như lời kể của nguyên Chủ tịch nước Lê 
Đức Anh, “chỉ biết khóc bởi bất lực”.

Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được 
gặp ông. Hai hôm sau ông đã lặng lẽ ra 
đi. Tấm huân chương mà nguyên Chủ 
tịch nước Lê Đức Anh nói tới trong bài 
trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, chính 
là tấm Huân chương Độc lập hạng nhất 
mà Đảng và Nhà nước trao tặng GS.TS 
Nguyễn Huy Phan ngày 1/9/1997, 16 
ngày trước khi ông qua đời. Với tấm 
Huân chương ấy, ông được yên nghỉ 
tại Nghĩa trang Mai Dịch. Nhưng điều 
quan trọng hơn thế, tôi nghĩ, chính là 
tấm gương mà ông đã để lại cho đời 

trong sự kính trọng, ngưỡng mộ sâu 
sắc của mọi người và cả những xót 
thương, ngậm ngùi về bi kịch vô lý mà 
có lúc ông đã phải gánh chịu. Không 
chỉ là một nhà khoa học đầy tài năng và 
nhân cách, ông còn là một nhà ngoại 
giao xuất sắc đã đặt những dấu chân 
đầu tiên trên đại lộ đầy chông gai trong 
tiến trình bình thường hóa quan hệ Việt 
Nam - Mỹ. Có rất nhiều chuyện, nhiều 
tình huống trong các chuyến đi Mỹ ông 
đã kể tôi nghe. Nhưng giờ đây ông đã 
yên nghỉ. Tôi nghĩ tốt nhất là hãy để 
những câu chuyện ấy yên nghỉ cùng 
ông. Để thắp một nén hương tưởng 
nhớ ông, và để có thể hình dung phần 
nào về những dấu chân gian khó của 
ông trên đại lộ đầy trông gai của “hai 
quốc gia vĩ đại” (Lời trong văn bằng 
“CÔNG DÂN DANH DỰ” mà Thống đốc 
Bang Marilen Mỹ trao tặng ông. Trong 
bài trả lời phỏng vấn sau chuyến ông 
thăm Mỹ cuối năm 1992 mà tôi thực 
hiện, ông đã gửi gắm lặng lẽ và kín đáo 
trong đó không ít thông điệp. Đó cũng 
là thông điệp mà phía Việt Nam và Mỹ 
gửi cho nhau qua ông, vào những năm 
tháng đặc biệt khó khăn“… khi chiến 
tranh tàn khốc vẫn còn để lại bao vết 
thương trên cơ thể đất nước và tâm lý 
mọi người Việt Nam…” (Lời của nguyên 
Chủ tịch nước Lê Đức Anh)…
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Do không làm việc trong ngành Phẫu 
thuật tạo hình và Vi phẫu thần kinh, 
mạch máu nên tôi không tường công 
sức của thầy Phan cho việc đặt nền 
móng, mở đường khai lối chuyên 
ngành này ở Việt Nam, tôi xin kể lại vài 
mẩu chuyện nhỏ đã nghe và thấy được 
ở Giáo sư Nguyễn Huy Phan.

Về tiếng Nga? Hồi tôi đang học chuyên 
khoa ở Bộ môn Giải Phẫu bệnh lý, Học 
viện Quân y Kirop Nga, một hôm trong 
giờ giải lao, tôi ra hành lang ngắm 
tuyết rơi ngoài khung kính cửa sổ, tình 
cờ gặp một bà bác sĩ lớn tuổi ở cùng bộ 
môn cũng đứng gần đó. Bỗng nhiên 
bà hỏi tôi: Anh có biết anh Nguyễn 
Huy Phan? Tôi gật đầu, bà ta nói  “Anh 
Phan nói tiếng Nga như tôi vậy”. Sau 
nhiều năm ở Nga về, thầy Phan vẫn 
dịch xuôi, dịch ngược cho chuyên gia 
Nga mỗi khi bạn sang làm việc ở Bệnh 
viện TWQĐ 108.

Về tiếng Pháp? Trước năm 1945, hệ phổ 
thông ở nước ta đã giảng dạy bằng 
tiếng Pháp, còn tiếng Anh là ngoại ngữ. 
Thế hệ các người lớn tuổi có bằng tú tài 
(tốt nghiệp trung học phổ thông) đều 
đọc được sách chuyên môn bằng tiếng 
Pháp, tiếng Anh, còn khả năng nói và 
nghe đến đâu tùy thuộc vào công việc 
của từng người. Đến thời mở cửa hội 
nhập thì yêu cầu giao dịch bằng tiếng 
Anh trở nên cần thiết. Tôi thấy thầy 
Phan học nghe, học nói tiếng Anh mọi 
lúc, mọi nơi mỗi khi có thể. Một vài 
lần Thầy cùng chuyên gia Mỹ dẫn học 
viên lớp vi phẫu xuống khoa tôi thực  
nghiệm, tôi thấy Thầy trao đổi dễ dàng 
với họ bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ khả 
năng nghe nói với người nước ngoài dễ 
dàng bằng 3 ngoại ngữ Pháp, Anh, Nga 
là ít người có được. 

Thầy Phan có nhiều nghị lực rèn luyện 
sức khỏe. Chỉ vài ngày sau cắt dạ dày, 

 
VÀI MẨU CHUYỆN NHỎ TƯỞNG NIỆM 

 GIÁO SƯ NGUYỄN HUY PHAN

Đại tá Nguyễn Văn Tảo 
 Nguyên Chủ nhiệm Khoa Giải phẫu bệnh lý
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thầy đã đi bộ từ phòng hậu phẫu sang 
tầng hai khoa tôi hỏi về chẩn đoán, mức 
độ nặng nhẹ của bệnh sau phẫu thuật. 
Một tháng sau mổ thầy đã lên đường 
sang Mỹ trên cương vị Chủ tịch Hội Hữu 
nghị Việt - Mỹ.

Thỉnh thoảng tôi có dịp chuyện trò 
với bác Cung - Chủ nhiệm Khoa Dược. 
Một hôm, trong dịp Bệnh viện đang 
tìm ứng viên đề nghị phong tặng danh 
hiệu Anh hùng quân đội, chợt bác Cung 
nói “Tao thấy rằng Phan xứng đáng 
anh hùng”. Ít ngày sau, nhân ngồi cạnh 
thầy Phan, tôi kể nguyên câu nói của 
bác Cung. Thầy nghe rồi nói “Thế à”?  

Anh Cung năm nay bao nhiêu tuổi? 
Tôi đáp: Chẳng biết chính xác, nhưng 
tôi đoán bác Cung bộ đội chống Pháp 
cũng ngang tuổi thầy hoặc hơn.

Thầy Phan không được xét tặng danh 
hiệu Anh hùng, nhưng bao cống hiến 
của thầy đã ghi sâu trong lòng những 
bệnh nhân được thầy chữa trị và bao 
thế hệ bác sĩ thuộc chuyên ngành phẫu 
thuật tạo hình được Thầy chỉ bảo. Thiếu 
tướng, Giáo sư Nguyễn Huy Phan qua 
đời đã trên 20 năm, song tên tuổi, sự 
nghiệp của Thầy đã được ghi trong 
Wikipedia tiếng Việt và sử sách nền y 
học Việt Nam.
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Đã 5 năm nay kể từ năm 1994, 
năm nào Đoàn phẫu thuật sọ 
mặt của Hàn Quốc cũng sang 

Việt Nam để cùng các bác sĩ quân y mổ 
cho các cháu bị dị tật bẩm sinh. Hơn 
một ngàn cháu đã được phẫu thuật 
trong mấy năm nay. Trưởng đoàn là 
Giáo sư Rong Min Baek là một chuyên 
gia giỏi về phẫu thuật tạo hình của Hàn 
Quốc. Ông nói, sang Việt Nam vì mong 
muốn giúp trẻ em Việt Nam, nhưng 
cũng vì lời hứa với cố Giáo sư Nguyễn 
Huy Phan, người đã mở đường và bắc 
nhịp cầu cho mối quan hệ về chuyên 
môn giữa hai nước. Còn nhớ, khi biết 
tin Giáo sư Phan lâm bệnh nặng, GS 
Rong Min Baek đã bay từ Seoul sang 
Hà Nội và chiều thứ bảy vào bệnh viện, 
đứng lặng bên giường bệnh của người 
đồng nghiệp hàng giờ. Sáng chủ nhật, 
trước khi bay về Seoul ông lại vào 
Bệnh viện, vẫn đứng lặng, nước mắt 
lưng tròng,... Mấy năm nay, năm nào 

có dịp sang Việt Nam cùng Đoàn phẫu 
thuật, GS Rong Min Baek cũng đến 
thăm, đặt hoa lên phần mộ GS Phan, 
và khóc. Đọc cho ông những dòng chữ 
khắc trên bia mộ, tôi bảo có lẽ nên ghi 
thêm “Đây là người thầy của ngành 
Phẫu thuật Tạo hình, vi phẫu  tạo hình 
Việt Nam”. Giáo sư Rong Min Baek tán 
thưởng “Đúng vậy, đúng vậy!”.

Năm chúng tôi tốt nghiệp Trường 
Đại học Y Hà Nội, cuộc kháng chiến 
đang cần đến lực lượng thanh niên. 
Ra trường, vào bộ đội, đi chiến trường 
trực tiếp tham gia chiến đấu là nguyện 
vọng của thanh niên lúc ấy. Khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước của 
nhân dân ta đang diễn ra ác liệt cách 
đây hơn ba thập kỷ, tôi đang làm việc 
tại một đội điều trị ở đường 9 Quảng Trị 
thì được gọi ra Bắc. Ba bốn năm lăn lộn 
với các đội phẫu thuật, với các đội điều 
trị, cần mẫn với những ca mổ thâu đêm 

 
CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM MỘ  

THẦY PHAN

Đại tá PGS.TS.TTƯT Nguyễn Bắc Hùng
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
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dưới hầm, tôi đã trở thành bác sĩ ngoại 
khoa kha khá. Đến Tổng cục Hậu cần, 
gặp nhiều bạn bè như tôi, mới hiểu lý do 
chúng tôi được gọi ra Bắc là để chuẩn 
bị đi học thêm. Các anh về Bắc trước 
đã được cấp trên phổ biến chuẩn bị đi 
đào tạo chuyên môn ở Liên Xô và các 
nước XHCN Đông Âu. Mấy ngày sau, tôi 
cầm thư giới thiệu đến gặp Chủ nhiệm 
Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - 
Trung tá Nguyễn Huy Phan. Khi còn 
học ở trường Đại học Y Hà Nội, tôi đã có 
những buổi nghe thầy giảng về Ngoại 
khoa Dã chiến, về xử trí vết thương 
vùng đầu mặt cổ. Lần này tôi được gặp 
trực tiếp thầy tại trụ sở khoa. Thầy giới 
thiệu về Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và 
Tạo hình, cho tôi gặp những thương 
binh đã được tôi phẫu thuật nay về điều 
trị tại đây. Họ mừng vì gặp lại tôi. Còn 
tôi, một điều vui mừng nữa là khi gặp 
lại họ, mới thấy khi ở chiến trường tôi 
đã cố gắng phẫu thuật để cứu lấy đồng 
đội mình, cứu sống những thương binh 
này. Nhưng để trở về với cuộc sống lao 
động, họ cần được tiếp tục phẫu thuật 
để phục hồi những cơ quan, những bộ 
phận đã bị vết thương làm mất đi, biến 
dạng đi, cả về mặt giải phẫu lẫn chức 
năng. Đó là nhu cầu của cả ngành phẫu 
thuật, phẫu thuật tạo hình và phục hồi, 
mà GS Nguyễn Huy Phan đang gây 

dựng và phát triển tại Quân y viện này. 
Thế là tôi được nhập môn từ đấy.

Để tôi dễ nhận rõ nhiệm vụ học tập 
của mình, GS Phan kể chuyện riêng của 
ông. Năm 1955, khi cuộc kháng chiến 
chống Pháp kết thúc, nhu cầu giải 
quyết di chứng vết thương chiến tranh 
đặt ra một nhiệm vụ rất lớn cho ngành 
quân y, cần có một cơ sở làm phẫu 
thuật tạo hình. Mà thời điểm đó ta lại 
chưa có kinh nghiệm về chuyên ngành 
này, chưa có cán bộ quân y chuyên về 
mặt này. Thầy Phan lúc đó cũng mới tốt 
nghiệp bác sĩ vài năm. Bởi vậy, cấp trên 
đã cử thầy sang Liên Xô học về chuyên 
ngành phẫu thuật tạo hình. Ba năm 
sau, thầy bảo vệ xuất sắc luận án phó 
tiến sĩ ở Liên Xô. Về nước thầy thành 
lập Khoa Phẫu thuật Hàm mặt tại Viện 
Quân y 108. Đây là cơ sở chuyên làm 
phẫu thuật tạo hình đầu tiên của nước 
ta. Nhu cầu điều trị thương binh rất lớn. 
Thầy ra sức học hỏi kinh nghiệm của 
Liên Xô sau đại chiến thế giới thứ hai, 
và bằng những kiến thức phẫu thuật 
tạo hình kinh điển, thầy đã lần lượt áp 
dụng các loại hình phẫu thuật tạo hình 
thành công.

Trong lần gặp đầu tiên ấy, thầy Phan 
bảo tôi: “Anh bắt đầu vào ngành này 
cũng giống tôi. Ngày xưa, khi kháng 
chiến chống Pháp thắng lợi, vấn đề 
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này được đặt ra. Ngày nay, cuộc kháng 
chiến chống Mỹ sẽ thắng lợi, nhu cầu 
phẫu thuật tạo hình cần phát triển... Có 
điều, nay các anh đã có cơ có ngũ rồi!”. 
Từ đấy, hàng năm, thầy nhận những bác 
sĩ ở các đơn vị về học chuyên ngành 2-3 
năm, có người ở lại khoa này công tác, 
có nhiều người đi các bệnh viện trong 
toàn quân làm chuyên ngành phẫu 
thuật hàm mặt và tạo hình. Anh em 
chúng tôi, những người có khả năng, 
thầy đề nghị gửi đi làm nghiên cứu sinh 
ở nước ngoài, hoặc làm nghiên cứu 
sinh ở ngay tại khoa với những công 
trình nghiên cứu ngay trong công tác 
điều trị. Sau này, khi nhu cầu phát triển 
phẫu thuật tạo hình tăng lên, thầy đã 
đề nghị được thành lập Bộ môn Phẫu 
thuật Tạo hình trong Đại học Y Hà Nội. 
Bây giờ, làm tiếp công việc thầy để lại, 
thay thầy làm Phó Giám đốc Bệnh viện 
TWQĐ 108, tôi mới càng hiểu tầm nhìn 
của thầy về sự phát triển chuyên ngành 
phẫu thuật tạo hình. Đến nay, đã có 
hàng chục tiến sĩ chuyên ngành phẫu 
thuật tạo hình, hàng trăm bác sĩ chuyên 
khoa đang hoạt động ở các bệnh viện 
quân cũng như dân y. Thầy đã là người 
đào tạo, tổ chức nên đội ngũ cán bộ 
khoa học cho chuyên ngành ấy.

Nhiều phẫu thuật tạo hình kinh điển đã 
được thầy Nguyễn Huy Phan triển khai 
từng bước, một cách tài hoa. Chỉ riêng 

phẫu thuật sử dụng vạt da hình trụ, 
đến bây giờ đã được coi là phẫu thuật 
kinh điển, nhưng với vạt da ấy, thầy 
đã sử dụng nó để phục dựng các tổn 
khuyết phức hợp vùng đầu mặt cổ một 
cách điêu luyện. Năm 1985, một giáo sư 
cao tuổi người Ý, ông Bocca, khi nghe 
báo cáo về những sản phẩm này đã 
công nhận: “Tôi là dân đồng hương của 
Leonard de Vinci, tôi phải công nhận 
ngài đã sử dụng trụ da ghép như một 
nghệ nhân vậy!”. Những kỹ thuật hiện 
đại, như kỹ thuật vi phẫu, các bác sĩ 
quân y lớp chúng tôi và những lớp sau, 
hiện nay nhiều người đã làm chủ được 
nó. Những phẫu thuật nối chi, ghép 
chi thể, tạo hình hay kỹ thuật vi phẫu 
được tiến hành ở nước ta có thể so sánh 
với nhiều nơi ở nước ngoài. Nhưng khi 
bắt đầu triển khai nó, GS Phan đã mất 
không ít công sức. Nhớ năm 1977, khi 
tôi đang ở Vacsava, thầy viết thư dặn tôi 
học từ cách mổ vi phẫu thực nghiệm, 
thu thập từ quyển sách, từ bài báo, từ 
sợi chỉ khâu, với lời dặn: “Anh về đây là 
ta phải triển khai, nếu không sẽ không 
kịp!”. Nhưng rồi loay hoay mãi, cũng 
phải hai năm sau, ca mổ vi phẫu đầu 
tiên thành công mới được công bố. Hai 
năm ấy là hai năm tôi theo thầy xoay 
xở, phải tự tạo bộ dụng cụ mổ riêng, ta 
chưa có hàng trăm ngàn đô la Mỹ để 
mua sắm đồng bộ. Phải tự tạo kim chỉ 



58

khâu đặc biệt, phải luyện tập mổ thực 
nghiệm. Phải mở lớp huấn luyện các 
bác sĩ làm phẫu thuật chuyên ngành 
này... Có thể nói, thầy đã mở ra và phát 
triển kỹ thuật này đúng với hoàn cảnh 
của nước ta đầu những năm 60, đáp 
ứng được nhu cầu phục vụ chiến sĩ ta. 
Khi những ca mổ vi phẫu thuật đầu tiên 
thành công được báo cáo trong một 
hội thảo Việt - Mỹ ở Hà Nội, một vị giáo 
sư người Mỹ gốc Canada đã hỏi: “ Đây 
là loại phẫu thuật khó về kỹ thuật, và cả 
về kinh tế, tôi không hiểu vì sao các ông 
có thể tiến hành được ở Việt Nam lúc 
này?”. Câu trả lời nghe lại rất đơn giản: 
“Vì nhu cầu của bộ đội và nhân dân 
chúng tôi”.

Có thể nói, trong suốt 50 năm tận tâm 
với ngành Y, GS.TSKH Nguyễn Huy Phan 
đã dành toàn bộ tuổi trẻ và tài năng 
của mình để nghiên cứu và phát triển 
ngành phẫu thuật tạo hình, đặc biệt là 
vi phẫu thuật tạo hình ở nước ta.

Mỗi lần đứng cùng đồng nghiệp bên 
mộ một con người có cả cuộc đời và sự 
nghiệp vì chiến sĩ, vì đồng đội, vì nhân 
dân, một người thầy, người sáng lập 
chuyên ngành phẫu thuật tạo hình và 
vi phẫu thuật tạo hình của quân đội ta 
và của nước ta, tôi luôn tâm niệm một 
điều, tuy chưa khắc trên bia mộ: “Đây là 
người thầy của ngành phẫu thuật tạo 
hình, vi phẫu thuật tạo hình”.

Ngày 17/9/2000
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NHỮNG KÝ ỨC VÀ KỶ NIỆM SÂU SẮC  
VỀ NGƯỜI THẦY CÓ TÀI, CÓ TÂM VÀ CÓ TẦM

Đại tá BS Nguyễn Ngọc Bích 
Nguyên Thư ký tòa soạn Tạp chí Y học Quân sự Cục Quân y

Từ khi còn là học viên Khóa 7 của Trường 
Đại học Quân y (nay là Học viện Quân 
y) và suốt quãng đường hơn 30 năm 
phục vụ ngành Quân y, trong đó có 22 
năm ở Cục Quân y, tôi có nhiều người 
thầy đáng kính, đáng noi gương và học 
tập. Nhưng người thầy để lại trong ký 
ức, trong tâm tư, tình cảm của tôi một 
cách sâu lắng, bền chặt, thấm đậm tình 

nghĩa thầy trò nhất là Thiếu tướng, Giáo 
sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Phạm 
Tử Dương - nguyên Phó Giám đốc Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 và là vị 
Chủ nhiệm khoa đầu tiên của Khoa Nội 
cán bộ (A1). Thầy về cõi vĩnh hằng đã 
hơn 1 thập kỷ. 

Với tôi, Giáo sư là một người thầy đức 
độ, một nhân cách lớn, đã giúp tôi từng 
bước trưởng thành trong công tác, 
trong cuộc sống. 

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy 
thuốc Nhân dân Phạm Tử Dương là một 
trong số cán bộ thế hệ đầu tiên, thuộc 
diện “rường cột” của ngành Quân y, mà 
thế hệ cán bộ quân y ngày nay đã suy 
tôn là “thế hệ vàng”. Thầy tham gia hoạt 
động cách mạng từ năm 1946 ở tỉnh 
Vĩnh Phúc, nhập ngũ vào Trường Quân 
dược Cục Quân y năm 1950, rồi trở 
thành học viên của Hệ Quân y Đại học. 
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
thầy vừa học, vừa phục vụ nhiều chiến 
dịch, trong đó có chiến dịch lịch sử 

Thiếu tướng GS.TS.TTND 
Phạm Tử Dương  
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Điện Biên Phủ. Suốt cuộc đời phục vụ 
quân đội, từ khi còn là sinh viên của Hệ 
Quân y Đại học (1950) của Trường Đại 
học Y Dược khoa Hà Nội (1955) cho đến 
khi qua đời (2009), Giáo 
sư không chỉ là người 
thầy thuốc tận tâm, tận 
lực với nghề, với ngành, 
với thương bệnh binh; 
mà còn là người thầy 
mẫu mực của nhiều thế 
hệ cán bộ quân y, luôn 
giữ được nhiệt huyết và 
tâm huyết trong nghiên 
cứu khoa học, viết các tài 
liệu chuyên ngành phục 
vụ công tác huấn luyện 
- đào tạo và sách chuyên 
môn. Điều đáng quý nữa 
là thầy thường xuyên 
quan tâm đến thế hệ kế 
cận, đặc biệt là những 
cán bộ trẻ, có năng lực, 
có chí tiến thủ. Rất nhiều thế hệ cán 
bộ của ngành Quân y đặc biệt là thầy 
thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 và Học viện Quân y đã được 
thầy truyền cho những kinh nghiệm 
quý trong lĩnh vực khám chữa bệnh, mà 
thầy đã chắt lọc được trong nhiều năm 
thực hành lâm sàng và giảng dạy. Hơn 
thế nữa, thầy còn là nhà giáo truyền 
niềm đam mê về nghiên cứu khoa học, 

viết sách chuyên môn cho nhiều thế hệ 
thầy thuốc quân dân y. Phần lớn cán bộ 
quân y trưởng thành trong giai đoạn 
cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ 

đều có chung một nhận xét: thầy Phạm 
Tử Dương - vị Tướng quân y, chuyên 
viên đầu ngành Tim mạch của đất nước 
và quân đội là một trong số những 
người thầy đạt đủ tiêu chí 3T: có tài, có 
tâm và có tầm.

Là chỉ huy Bệnh viện, lại kiêm nhiều 
chức vụ quan trọng của Ngành Quân 
y, nhưng trong sinh hoạt, trong đời 
thường thầy rất giản dị, luôn gần gũi, 

GS.TS Phạm Tử Dương chia sẻ  
trong buổi giao lưu truyền thống “Ký ức Điện Biên”  

tại Bệnh viện TWQĐ 108 vào tháng 5/2009
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hòa mình với đồng đội, 
đồng nghiệp, với bạn 
bè, với cấp dưới và học 
trò. Vì vậy, không bao 
giờ tôi gọi thầy là thủ 
trưởng, mà thường xưng 
hô là em (nghĩa thầy trò, 
khi làm việc), là cháu  
(nghĩa thân tình, mộc 
mạc khi chuyện trò, tâm 
sự). Ngược lại, thầy cũng 
không bao giờ gọi tôi 
là đồng chí, mà thường 
gọi là cậu (thể hiện sự  
tôn trọng, bình đẳng 
trong giao tiếp), là cháu 
(thể hiện sự thân tình, gần gũi khi hàn 
huyên). Mối quan hệ thầy - trò, bác - 
cháu giữa chúng tôi luôn hòa quyện, bổ 
sung cho nhau trong từng trường hợp, 
từng hoàn cảnh cụ thể, tồn tại bền vững 
và trong sáng trong nhiều thập kỷ.

Viết sách, nghiên cứu khoa học ngay 
từ khi là sinh viên 

Không chỉ đóng góp nhiều công sức, 
trí tuệ cho sự phát triển và trưởng 
thành của Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108, của ngành Quân y và Tạp chí 
Y học Quân sự, thầy còn là người sớm 
tiếp cận với những công nghệ mới, tiên 
tiến, quan tâm đúng mức đến công tác 
huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu 

khoa học; động viên, khuyến khích, hỗ 
trợ, giúp đỡ để thế hệ cán bộ kế cận 
phấn đấu, vươn lên trong chuyên môn, 
nghiệp vụ.

Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 
trước, trong khi các đơn vị trong quân 
đội có rất ít máy vi tính, thì thầy Phạm 
Tử Dương, tuy tuổi đời đã ngoài 70, 
nhưng sử dụng máy vi tính rất thành 
thạo trong việc biên soạn tài liệu, viết 
sách, báo. 

Một nét đặc sắc nhất trong cuộc 
sống và trong những thành công của 
thầy, đó là ngoài nhiều công trình  
nghiên cứu khoa học đã được công 
bố, trong đó có những đề tài thuộc 
cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng và 

GS.TS Phạm Tử Dương phát biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11/2009
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cấp ngành, thầy còn có niềm đam mê 
viết tài liệu chuyên môn, viết báo và 
sách ngay từ khi còn là sinh viên của 
Trường Đại học Y  khoa Hà Nội. Cho đến 
nay, theo sự hiểu biết của tôi thì trong 
ngành Quân y chỉ có 2 giáo sư đã viết 
báo, viết sách khi còn là sinh viên. Đó là 
GS Võ Văn Vinh và GS Phạm Tử Dương. 
GS Võ Văn Vinh có bài báo đầu tiên viết 
cùng với GS Đặng Văn Chung, được 
đăng trong Tạp chí Khoa học Viễn Đông 
vào năm 1944 và GS Phạm Tử Dương 
viết cuốn sách đầu tiên “Hóa nghiệm 
sử dụng trong lâm sàng” cùng với GS 
Nguyễn Thế Khánh, được xuất bản vào 
năm 1956 khi thày là sinh viên năm thứ 
5. Trong 59 năm phục vụ và cống hiến 
cho ngành, thầy đã viết hàng trăm bài 
báo và tài liệu chuyên môn, đã xuất bản 
gần 30 đầu sách; trong đó có không ít 
cuốn được tái bản nhiều lần, được thế 
hệ học trò coi là “cẩm nang”, như cuốn 
“Hóa nghiệm sử dụng trong lâm sàng”, 
cuốn Bệnh tăng huyết áp, cuốn Thuốc 
tim mạch, cuốn Suy tim… 

Trong 2 năm học tập và thực hành lâm 
sàng ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108, tôi được chứng kiến sự tận tâm, 
tận sức của thầy đối với công tác huấn 
luyện - đào tạo. Trong những buổi lên 
lớp về những bệnh lý thuộc chuyên 
khoa Tim - Thận - Khớp và Nội tiết, thầy 
chuẩn bị bài giảng rất công phu, chọn 

những kiến thức cơ bản, thiết thực và 
có giá trị trong chẩn đoán để chúng tôi 
dễ tiếp thu, không nặng về lý thuyết, về 
học thuật. Nhiều hôm trời nắng, nóng, 
hội trường chỉ có 2 chiếc quạt trần đã 
cũ, nên rất nóng bức, khó chịu, mặc dù 
mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng thầy 
vẫn say sưa giảng bài. Khi hướng dẫn 
lâm sàng, thầy chú trọng uốn nắn, chỉ 
bảo chúng tôi thực hành các kỹ thuật 
khám bệnh kinh điển, kỹ năng khai thác 
tiền sử bệnh, truyền cho chúng tôi kinh 
nghiệm phát hiện những triệu chứng 
đặc hiệu, để từ đó có hướng chẩn đoán 
và điều trị thích hợp. 

Thầy thường nói với chúng tôi: “Muốn 
trở thành người thầy thuốc giỏi, thì trước 
hết và trên hết phải giỏi về lâm sàng; 
muốn giỏi về lâm sàng thì phải nắm chắc 
kiến thức cơ bản về sinh lý học, sinh lý 
bệnh và bệnh học nội khoa. Để có được 
chẩn đoán sớm và đúng thì phải căn cứ 
vào những triệu chứng thực thể, kết hợp 
với triệu chứng toàn thân để “luận chứng, 
biện trị”. Các xét nghiệm lâm sàng, kể cả 
các xét nghiệm hình ảnh như X-quang, 
điện tim, siêu âm cũng chỉ có tác dụng 
hỗ trợ, chỉ giúp thầy thuốc có định hướng 
trong chẩn đoán”. 

Khi gặp những ca bệnh phức tạp, thầy 
gợi ý cho chúng tôi hướng suy luận 
theo tính logic, khách quan, khoa 
học, quy các triệu chứng thành hội 
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chứng để có chẩn đoán sớm. Trong 
những buổi điểm bệnh, thầy truyền 
cho chúng tôi những kinh nghiệm mà 
thầy tích lũy được trong nhiều chục 
năm làm nghề; hướng dẫn chúng tôi 
tìm đọc những tài liệu chuyên môn, 
sách báo mới để tham khảo. Tuy 
không có nhiệm vụ quản lý, điều hành 
lớp chuyên khoa, nhưng thầy luôn 
theo dõi mọi hoạt động của chúng 
tôi. Thầy tỏ ra không hài lòng và rất 
buồn khi biết có một số học viên 
trong lớp ít chú trọng việc thực hành 
lâm sàng, mà lúc đó chúng tôi thường 
gọi là “triệu chứng hành lang”. Mỗi 
khi có những học viên vì lý do riêng 
phải nghỉ học, những học viên có 
biểu hiện chểnh mảng trong những 
buổi lên lớp, thầy chủ động gặp gỡ 
để nhắc nhở, uốn nắn. Với tôi, thầy 
thường khuyên phải tận dụng mọi 
thời gian và mọi điều kiện để trau dồi 
thêm kiến thức về bệnh học, về lâm 
sàng, tra cứu những tài liệu, những 
sách báo mới được xuất bản để phục 
vụ tốt hơn nhiệm vụ biên tập.  

Là Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, là chuyên viên đầu ngành 
Tim - Thận - Khớp trong Quân đội, GS 
Dương còn là Ủy viên Hội đồng Bảo vệ 
sức khỏe Trung ương, Phó Chủ tịch Hội 
Tim mạch Quốc gia Việt Nam, Trưởng 
Tiểu ban Nội của Hội đồng Y học Quân 

sự Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng 
khoa học kỹ thuật Cục Quân y và Ủy viên 
Hội đồng biên tập Tạp chí Y học Quân sự. 
Tuy bận rất nhiều công việc nhưng thầy 
vẫn tham gia, đóng góp công sức, trí 
tuệ trong quá trình xây dựng và trưởng 
thành của Cục Quân y nói chung và Tạp 
chí Y học Quân sự nói riêng. 

Tận tâm với người bệnh 

Được làm việc nhiều năm dưới sự chỉ 
đạo, hướng dẫn của thầy Phạm Tử 
Dương, tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng 
ghi nhớ về người thầy đức độ, tận tâm, 
tận lực với người bệnh, với công việc 
được trên giao, không màng đến danh 
và lợi. Không hiểu vì cơ duyên gì mà 
thầy đã dành cho tôi nhiều sự ưu ái, 
giúp đỡ, xuất phát từ tấm lòng nhân 
hậu, độ lượng. 

Năm 1988, mẹ tôi bị một chứng bệnh 
khá hiếm gặp. Bà thường có những dấu 
hiệu tê, đau âm ỷ ở vùng ngực mỗi khi 
lao động quá sức. Một lần tình cờ, tôi 
nói chuyện với thầy về tình trạng bệnh 
lý của mẹ tôi. Thầy chăm chú nghe, hỏi 
lại một vài hiện tượng có liên quan đến 
sự xuất hiện và tính chất của cơn đau 
vùng ngực. Suy nghĩ trong vài phút rồi 
thầy nói” Ngày mai cậu đưa bà cụ đến 
phòng làm việc của tôi để khám tổng 
thể và làm vài xét nghiệm mới chẩn 
đoán được”. 
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Kết quả là mẹ tôi được thầy chẩn đoán 
xác định là thiếu máu cơ tim. Ở thời 
điểm đó loại bệnh lý thuộc động mạch 
vành ít được chú ý nghiên cứu, nên 
nhiều thầy thuốc nội khoa chưa có kinh 
nghiệm trong chẩn đoán. Thầy còn cấp 
cho mẹ tôi một số thuốc lúc đó thuộc 
diện quý hiếm, dặn dò bà rất tỷ mỷ về 
liều lượng, về thời gian uống thuốc và 
các biện pháp dự phòng. Chưa thật yên 
tâm, thầy còn kê một đơn thuốc để tôi 
tìm mua, để mẹ tôi uống đủ thời gian 
theo thầy hướng dẫn. Thật kỳ diệu và 
thật may mắn cho mẹ tôi, chỉ sau một 
thời gian uống các loại thuốc do Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 cấp và 
theo đơn thầy kê, mẹ tôi đã gần như 
không còn những cơn đau ngực và sau 
ba lần được thầy tái khám, cho thuốc 
tiếp tục điều trị và tư vấn về các biện 
pháp giữ gìn sức khỏe, mẹ tôi đã thực 
sự ổn định. Cho đến khi qua đời ở tuổi 
85, bà không còn những cơn đau ngực, 
khó thở như trước năm 1988.

Năm 1990, dì ruột tôi được Bệnh viện 
tỉnh chẩn đoán là viêm đa khớp dạng 
thấp. Bà đã uống đủ các loại thuốc 
chống viêm theo bệnh viện hướng 
dẫn, nhưng bệnh chỉ ổn định tạm thời. 
Dần dần bệnh tiến triển nặng, thường 
có những đợt viêm tấy các khớp lớn và 

rất đau. Nghe dì kể những triệu chứng 
viêm và đau khớp, tôi đến nhà riêng 
của thầy xin ý kiến. Thầy khuyên tôi đưa 
bà đến để thầy khám. Thấy tôi có vẻ ái 
ngại, sợ phiền hà, thì thầy nghiêm khắc 
nói “Vì sao cậu cứ phải giữ ý với tôi. Khám 
bệnh giúp dì của cậu thì cũng giống như 
tôi thường khám bệnh giúp bà con trong 
khu tập thể, hoặc giúp con cháu các bạn 
của tôi…”. 

Nghe thầy “mắng”, nhưng tôi lại vui 
vẻ, rồi đưa dì lên nhà thầy. Chỉ khám 
lâm sàng, tìm hiểu kỹ về tiền sử bệnh, 
về đặc điểm và tính chất của cơn đau 
khớp, thầy khẳng định dì tôi bị bệnh 
Gút, rồi khuyên tôi sớm đưa dì đến 
Bệnh viện để được chữa trị. Trước khi 
ra về, tôi chưa kịp cảm ơn thầy, dì tôi 
đã chủ động nói “Thưa bác, tôi rất sung 
sướng và cảm động vì được bác tìm ra 
chứng bệnh mà tôi phải chịu đau đớn từ 
nhiều năm qua. Tôi ơn bác suốt đời. Gọi 
là chút quà mọn, mong bác nhận cho 
tấm lòng của tôi”. Thấy dì tôi khúm núm 
với chiếc phong bì trên tay, thầy nói với 
tôi bằng giọng khá gay gắt “Ai cho phép 
cậu xử sự với tôi như thế này. Cậu phải 
biết tôi không là người khám bệnh kiếm 
tiền như các bác sĩ có phòng mạch tư”. 
Tôi thực sự hoảng hốt và sợ hãi trước sự 
giận dữ của thầy, vội ấp úng thưa “ Thầy 
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hiểu cho em, lúc ở nhà em đã nói hết lời 
với dì là không được cám ơn thầy bằng 
phong bì, như dì đã từng làm nhiều lần 
ở Bệnh viện tỉnh. Nhưng dì quyết không 
nghe. Là cháu, nên em không được can 
thiệp vào việc của dì và càng không có 
quyền cấm dì…”. Thấy tôi tỏ ra ân hận, 
lo lắng thầy lại dịu giọng “Nói để cậu 
biết thôi, từ lần sau không bao giờ được 
phép để người thân của cậu xử sự với tôi 
như thế này. Thôi, yên tâm đưa bà cụ về 
cho an toàn”. Về tới nhà dì tôi vẫn còn 
nói “Quý hóa quá, bác thủ trưởng của 
con vừa nghiêm khắc, vừa tốt tính quá. 
Đúng là thầy thuốc bộ đội. Vì dì mà con bị 
thủ trưởng mắng oan”. Sau đó, do được 
điều trị theo chuyên khoa một cách hệ 
thống và toàn diện, nên bệnh của dì tôi 
đã ổn định và không còn tái phát.

Cha - con: Tiếp nối thế hệ 

GS Phạm Tử Dương là người đã góp 
phần đào tạo nên nhiều thế hệ thầy 
thuốc Chuyên ngành Tim mạch ở cả 
trong và ngoài quân đội, nhiều người 
trong số đó đã trở thành các chuyên gia 
hàng đầu, các cán bộ lãnh đạo của các 
bệnh viện và ngành Y tế quân dân y mà 
một trong số đó là người con trai cả của 
thầy là Thiếu tướng PGS. TS.TTND Phạm 
Nguyên Sơn, hiện là Phó Giám đốc 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ảnh vợ chồng Thiếu tướng GS.TS.TTND Phạm Tử Dương 
(bên trên) và vợ chồng con trai cả của GS  

là Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Nguyên Sơn

Ngay từ khi chuẩn bị tốt nghiệp phổ 
thông, thầy Dương cùng phu nhân là DS 
Nguyễn Phùng Thị Lan đã định hướng 
cho Phạm Nguyên Sơn gia nhập quân 
đội và thi vào Học viện Quân y. Trong 
những năm còn ngồi trên giảng đường 
Đại học, anh sinh viên Phạm Nguyên 
Sơn đã được cha mình truyền cho niềm 
đam mê với y học đặc biệt là chuyên 
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ngành Tim mạch để rồi Phạm Nguyên 
Sơn trở thành 1 trong 2 sinh viên nội trú 
xuất sắc của Khoá 15 Học viện Quân y và 
được tuyển chọn về công tác tại chuyên 
ngành Tim mạch của Bệnh viện TWQĐ 
108. Ngay từ khi chập chững bước vào 
nghề, anh Phạm Nguyên Sơn đã được 
người cha sớm truyền cho những kinh 
nghiệm quý trong chuyên môn, những 
kiến thức sâu về chuyên ngành và niềm 
đam mê nghề nghiệp, tâm huyết với 
người bệnh. Được sự định hướng của 
người cha cộng với sự kiên trì phấn đấu 
nên bác sĩ Phạm Nguyên Sơn đã dần 
trưởng thành trên con đường khoa học 
và trong sự nghiệp. Năm 2002, Bác sĩ 
Phạm Nguyên Sơn bảo vệ thành công 
luận án Tiến sỹ và năm 2007 được Nhà 
nước phong Phó giáo sư. Hiện tại, PGS. 
TS.TTND Phạm Nguyên Sơn là Thiếu 
tướng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108, Chủ nhiệm Bộ môn 
Nội Tim mạch - Viện Nghiên cứu Khoa 
học Y Dược lâm sàng 108, Uỷ viên Hội 
đồng chuyên môn miền Bắc - Ban Bảo 
vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung 
ương, Uỷ viên Hội đồng Khoa học Y 
học Quân sự - Bộ Quốc phòng. Là một 
thầy thuốc có uy tín không chỉ ở Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108, PGS.TS 
Phạm Nguyên Sơn còn được bầu làm 
Phó chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp 

Việt Nam, thành viên của Trường môn 
Tim mạch học các nước Đông Nam Á  
(FAsCC), Trường môn Tim mạch học 
Hoa Kỳ (FACC) và Hội Tim mạch Châu 
Âu (FESC). 

Từ một học viên của hệ Quân y Đại học 
trong Trường Đại học Y Dược khoa Việt 
Bắc, trải qua 59 năm phục vụ và cống 
hiến trong ngành Quân y, trong đó có 
35 năm (1964 - 2009) phục vụ và cống 
hiến cho Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ, 
Thầy thuốc Nhân dân Phạm Tử Dương 
trở thành Chuyên viên đầu ngành Tim 
mạch trong quân đội, có uy tín và vị thế 
trong giới y học trong nước nói chung 
và trong quân đội nói riêng. Thầy đã đi 
xa hơn một thập kỷ, nhưng tên tuổi và 
những công trình nghiên cứu khoa học 
có tầm vóc, những cuốn sách chuyên 
môn có giá trị, mà thầy đã tận tụy, kiên 
trì và lặng lẽ biên soạn gần như suốt 
cuộc đời, sẽ mãi mãi được các thế hệ 
kế cận ghi nhớ với tấm lòng trân trọng 
và biết ơn. Với cá nhân tôi, thầy Phạm 
Tử Dương là vị giáo sư vừa có tài năng, 
vừa có tâm đức và có tầm cỡ. Cho đến 
hôn nay, thầy vẫn là tấm gương sáng 
để chúng tôi noi theo. Ở giai đoạn 
cuối của cuộc đời, tôi sẽ tiếp tục làm 
theo những điều thầy đã chỉ bảo,  
khuyên nhủ trong hơn 20 năm theo 
thầy “học đạo”.
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Viết đến đây, tôi bỗng giật mình khi nhìn 
vào tấm lịch tường. Lúc này là 19 giờ 50 
phút ngày 13/12/2020 - đúng vào ngày, 
giờ cách đây 11 năm, thầy trút hơi thở 
cuối cùng, để thanh thản trở về cõi vĩnh 
hằng. Tôi tự nhủ sao lại xảy ra tự tình cờ 
một cách ngẫu nhiên này. 

Ở cõi hư vô, không còn khái niệm về 
không gian và thời gian, xin thầy được 
an lòng, thanh thản vì các thế hệ cán bộ, 
các thế hệ học trò hôm nay luôn nhớ về 
thầy và tiếp tục học, tiếp tục làm theo 
những điều thầy đã chỉ bảo, dạy dỗ.
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GS.TSKH.TTND Nguyễn Văn Nhân 

Có thể nói, hành trình “tầm sư học đạo” 
của tôi gắn liên với thầy Nguyễn Văn 
Nhân. Tôi thấy may mắn vì được sống 
và thường xuyên làm việc cùng với 
thầy Nhân. Thầy là người có ảnh hưởng 
rất lớn đối với tôi và góp phần vào sự 
trưởng thành của tôi.

GS.TSKH Nguyễn Văn Nhân (1924-
2013) được biết đến là chuyên viên đầu 
ngành của chuyên ngành Chấn thương 
Chỉnh hình trong Quân đội. Ông từng là 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Chấn thương 
Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108. 

Cha đẻ của ngân hàng xương đầu 
tiên ở Việt Nam

Ông là tác giả của nhiều sáng kiến, cải 
tiến, là người sáng lập ra ngân hàng 
xương đầu tiên ở Việt Nam để bảo 
quản xương đồng loại ở độ lạnh -250C, 

 
NHỚ VỀ THẦY NHÂN 

CHA ĐẺ CỦA NGÂN HÀNG XƯƠNG ĐẦU TIÊN 
Ở VIỆT NAM

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y 
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là người sáng tạo ra bộ dụng cụ để làm 
kết xương nén ép (kết xương bên trong) 
và dụng cụ cọc ép ren ngược chiều (kết 
xương bên ngoài), tái tạo ngón tay cái 
bị cụt bằng phẫu thuật “cái hóa” ngón 
tay dài... Các công trình nghiên cứu 
của Giáo sư Nhân đã được công bố 
trên các tạp chí chuyên ngành trong và 
ngoài nước, áp dụng trên nhiều người 
bệnh đem lại kết quả tốt. Những kinh 
nghiệm trong công tác chuyên môn 
đều được Giáo sư Nhân truyền lại cho 
các thế hệ học trò. Và “học trò ruột” 
được Giáo sư Nhân nhắc đến khi còn 
sống chính là tôi.

Hầu hết các công trình nghiên cứu 
của thầy Nhân đều thực hiện trong 
hoàn cảnh chiến tranh và hậu chiến 
tranh. Thầy dành đến 90% thời gian 
để nghiên cứu ba chuyên đề lớn: Điều 
trị không liền xương - khớp giả - mất 
đoạn xương cẳng chân bằng phương 
pháp kết xương căng dãn và nén ép; 
Phương pháp phẫu thuật tái tạo ngón 
tay cái; Những ứng dụng của bộ dụng 
cụ cố định ngoại vi (hay còn gọi là cọc 
ép ren ngược chiều). Trong đó, thầy 
Nhân dành nhiều tâm huyết nhất cho 
công trình nghiên cứu về dụng cụ cố 
định ngoài. Qua thời gian, thầy Nhân 
tiếp tục cải tiến và cho ra đời các cọc ép 
ren ngược chiều với nhiều kích cỡ khác 
nhau, ứng dụng điều trị trên cho nhiều 

loại bệnh. Ban đầu bộ cọc ép chỉ dùng 
để điều trị gãy xương, vỡ khớp do hỏa 
khí cả mới và cũ (khớp giả, mất đoạn 
xương nhiễm khuẩn, viêm xương...), 
sau mở rộng thêm điều trị bàn chân 
khoèo, bàn chân thuổng, kết xương hai 
ổ và kéo dài chi...

Trăn trở, tận tụy vì người bệnh

Thầy Nhân là người luôn mày mò 
sáng tạo, vật lộn, phản biện với chính 
mình. Trong điều kiện hoàn cảnh chiến  
tranh, trang thiết bị kỹ thuật thiếu thốn, 
chỉ có máy chụp X-quang thường chứ 
làm gì có máy siêu âm, máy chụp cắt 
lớp vi tính (CT) rồi chụp cộng hưởng 
từ (MRI) như bây giờ..., việc khám chữa 
bệnh chủ yếu là dựa vào thăm khám 
lâm sàng. Thầy Nhân luôn cùng đội 
ngũ y bác sĩ suy nghĩ, trăn trở để tìm ra 
phương pháp chữa trị tối ưu. Thầy dặn 
chúng tôi: “Bất cứ việc gì cũng phải đặt 
ra các tình huống khác nhau, nhìn trước 
nhìn sau, nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn 
trên nhìn dưới, thậm chí đặt ra các tình 
huống xấu nhất để có thể ứng xử kịp thời, 
không bị lúng túng”. Đó là cách suy nghĩ 
cực kỳ quan trọng và vô cùng cần thiết 
đối với người thầy thuốc, đặc biệt thầy 
thuốc ngoại khoa. Khi cầm con dao 
rạch lên cơ thể người bệnh không thể 
biết hết được bên trong là gì, không 
thể nói trước được những biến cố, biến 
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chứng có thể xảy ra. Người thầy thuốc 
phải tiến hành phẫu thuật bằng trí tuệ 
(bằng cái đầu) mới được. chứ không 
chỉ phẫu thuật bằng hai bàn tay. Và tôi 
luôn ghi nhớ những căn dặn của thầy, 
áp dụng vào công việc của mình.

Tôi nhận thấy mỗi một phẫu thuật 
viên khi thực hiện phẫu thuật đều có 
tác phong riêng. Thầy Nhân là người 
có phương pháp mổ dứt khoát, quyết 
đoán, nhanh và cầu toàn. Khi mổ xong, 
bao giờ thầy cũng yêu cầu đưa bệnh 
nhân đi chụp phim X-quang để kiểm tra 
kết quả ngay sau mổ. Thầy xem phim 
X-quang thấy kết quả không ưng, thậm 
chí chưa tốt, lúc đó dù có đói mệt, dù 
là đang đêm, thầy trò vẫn yêu cầu mổ 
lại. Mỗi ca mổ kéo dài đến vài tiếng chứ 
có ít đâu. Tôi còn nhớ ca phẫu thuật “cái 
hóa” đầu tiên thực hiện tại Viện Quân y 
109, phải mất 5-6 tiếng thầy trò mới mổ 
xong. Đã thành thói quen, sau ca mổ, 
tôi phải đưa bệnh nhân đi chụp phim 
X-quang. Sau khi xem kết quả, thầy 
Nhân bảo phải mổ lại vì hai phần xương 
nối bằng lò xo chưa khớp. Dù người đói 
mệt lả nhưng thầy trò vẫn phải đi quấn 
lại lò xo với kích thước sao cho phù hợp, 
đem đi hấp khử trùng rồi tiến hành mổ 
lại cho người bệnh. 

Trong công tác khám chữa bệnh, thầy 
Nguyễn Văn Nhân luôn trăn trở làm sao 
và làm cách nào để điều trị cho người 

bệnh được tốt hơn. Đối với người bệnh, 
thầy Nhân luôn thăm khám rất tỉ mỉ, 
cẩn thận, trách nhiệm cao. Tôi nhớ 
mãi, chuyện về một bệnh nhân bị đứt 
gân, thầy trò mổ nối gân. Sau khi mổ, 
thầy hướng dẫn bệnh nhân cách tập, 
nhìn mặt bệnh nhân nhăn nhó, thầy 
vừa nghiêm khắc vừa hài hước nói: “Tôi 
chưa làm gì mà bà đã giẫy lên thì khỏi sao 
được. Bà xem, anh này (Thầy chỉ tôi đang 
ngồi bên cạnh) mổ tay cho tôi, mổ xong 
tôi tập cầm nắm quả bóng suốt ngày, 
tôi tập cả trong lúc ngủ say.” Nghe thầy 
nói vậy, bệnh nhân lại tủm tỉm cười vì 
tính cách hài hước hóm hỉnh của Thầy. 
Trong lúc ngủ say thì có ai tập được.

Một trong những điều đặc biệt ở thầy 
Nhân là sự kiên trì theo dõi kết quả điều 
trị. Có những bệnh nhân được ông theo 
dõi, quan tâm sau phẫu thuật liên tục 
đến vài chục năm. Nhiều người lúc đầu 
là bệnh nhân của thầy, nhưng về sau 
là người thân thiết, thường xuyên qua 
lại thăm thầy mỗi khi có điều kiện. Là 
học trò thân cận với thầy, nhiều lần tôi 
bị thầy “Triệu” đi cùng về tận Hải Hậu 
(Nam Định), Móng Cái (Quảng Ninh), 
Lạng Sơn tìm gặp bệnh nhân để thăm 
khám lại. Có những bệnh nhân quên 
lịch đến khám lại, thầy “sai” tôi về tận 
nơi kiểm tra xem tình hình tiến triển ra 
sao, chụp lại kết quả gửi thầy xem. Mà 
ngày xưa đi lại rất khó khăn chứ có đâu 
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thuận tiện như bây giờ. Trong một hội 
thảo quốc tế, thầy đã trình bày bản báo 
cáo khoa học về trường hợp một bệnh 
nhân mổ ghép xương được ông theo 
dõi trong suốt hơn 30 năm, từ những 
năm 60 của thế kỷ trước, khiến các 
bạn đồng nghiệp Pháp, Mỹ... đều kinh 
ngạc, nể phục. Thầy Nhân từng nói với 
tôi: “Khi anh theo dõi, đánh giá kết quả 
một bệnh nhân trong 10 năm là anh có 
thỏi bạc, sau 15 năm thì là thỏi vàng, còn 
sau 20 năm là kim cương. Và đó là tài sản 
của người bác sĩ, mỗi một bệnh nhân 
cho chúng ta một kinh nghiệm riêng nếu 
không giữ lại được kết quả nghiên cứu xa 
về người bệnh thì bác sĩ không có gì cả, 
đến khi về hưu là trắng tay”.

Nghiêm khắc với học trò

Với bệnh nhân là vậy, còn với cấp dưới, 
với các thế hệ đồng nghiệp, thầy Nhân 
là người thầy rất nghiêm khắc. Thầy 
dặn viết bệnh án thì không được viết 
tắt, phải viết rõ ràng để mọi người đọc 
được. Bác sĩ thì chữ phải đẹp, viết phải 
rõ ràng. Phải công nhận là chữ thầy viết 
rất đẹp, rất rõ ràng. Mỗi lần thầy chủ trì 
giao ban, cấp dưới đều sợ vì hay bị thầy 
“truy”. Thậm chí nếu làm chưa tốt còn bị 
thầy quát mắng. Thầy nóng tính là vậy, 
nhưng cũng rất hài hước, hóm hỉnh. 
Thầy có biệt tài làm mọi người sợ đến 
đỉnh điểm rồi thả bẫng xuống. Còn với 

học trò, thầy luôn rất tận tình đầy trách 
nhiệm, luôn chỉ bảo cặn kẽ, hướng dẫn 
cách làm, nhắc nhở học trò khi chưa 
thực hiện đúng tiến độ. Thầy luôn cẩn 
thận, tỉ mỉ trong việc sửa chữa luận án, 
thẳng thắn đưa ra các góp ý. Khi tham 
gia hội đồng chấm luận án, thầy hết sức 
nghiêm khắc, thầy đã từng “đánh trượt” 
nghiên cứu sinh với lý do không đảm 
bảo sự trung thực, đã cắt dán, sao chép. 
Thầy Nhân đặc biệt quan tâm tới việc 
đào tạo các bác sĩ chấn thương ở các 
vùng miền khác nhau, đặc biệt là vùng 
sâu vùng xa. Theo thầy, có nhiều bác sĩ 
giỏi ở khắp cả nước sẽ giúp điều trị cho 
nhiều người bệnh tốt hơn, kịp thời hơn. 
Không có tay nghề không điều trị được, 
chỉ có lòng tốt thôi là không đủ. Lòng 
tốt cùng với sự kém cỏi nghiệp vụ tri 
thức thì còn làm hại người bệnh.

Thầy Nhân nghiêm khắc là vậy. Nhưng 
chưa bao giờ, tôi cảm thấy “sợ” cả. Thay 
vào đó, tôi lại thấy may mắn vì được 
sống và làm việc cùng thầy, học được 
nhiều ở thầy. Suốt mấy chục năm thầy 
trò làm việc cùng nhau, chẳng có gì 
thầy giấu tôi, kể cả việc riêng tư, gia 
đình, họ hàng, anh em, bạn bè, đặc biệt 
là chuyên môn, cái gì thầy cũng trao 
đổi, tin tưởng ở nơi tôi. Cả một chặng 
dài được quan sát, theo dõi thầy Nhân 
mổ, cùng thầy tiến hành cải tiến trang 
thiết bị, những lần thăm khám bệnh 
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nhân, hội chẩn… tôi tự đúc kết những 
kinh nghiệm cho bản thân và dần 
trưởng thành. 

Không chỉ trong chuyên môn mà về 
tính cách của thầy dường như cũng 
ngấm vào trong con người tôi từ lúc 
nào không hay. Có người bảo tôi có 
cách nói cũng giống thầy, tính nết, xử 
sự cũng giống thầy. Nhưng cho đến 
lúc thầy mất, tôi mới ngộ ra một điều, 
đúng là chưa bao giờ tôi được nhận 
một câu khen của thầy. Thầy dạy bảo, 
mắng nhiều hơn khen, thậm chí là 

nặng lời... Tôi cho mình là người học trò 
khổ cực nhất trong tất cả các học trò 
của thầy. Ai cũng bảo thầy yêu quý tôi 
nhất, coi tôi như con đẻ. Hiểu tính thầy, 
tôi không để tâm mà chỉ một lòng theo 
thầy học đạo và tôi đã học được rất 
nhiều. Tôi hiểu và tin rằng từ trong sâu 
thẳm, thầy đã rất tin yêu tôi. Với nhiều 
người trong cuộc sống hôm nay, thầy 
Nhân là người bình thường nhưng đối 
với tôi, thầy đúng là người trí thức chân 
chính, một người thầy suốt đời tận tụy 
với công việc. 
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Lớp bác sĩ Y50 hầu hết đều nhập ngũ 
vào quân đội rất sớm ngay từ khi còn 
là sinh viên, trong đó có bác sĩ Nguyễn 
Thế Trang. Anh sinh trưởng trong một 
gia đình nho giáo cách mạng nên được 
tiếp thu rất sớm mục tiêu cách mạng 
của Đảng của Bác Hồ là “học đi đôi 
với hành” để phục vụ nhân dân. Ngay 
từ khi cách mạng tháng 8 năm 1945 
thành công, Bác đã đề ra nhiệm vụ cho 
toàn dân tộc là chống giặc ngoại xâm, 
chống giặc dốt và giặc đói. Từ cái nôi 
cách mạng Nghệ Tĩnh, anh Trang đã 
nghĩ ngay đến nhiệm vụ của bản thân 
là phải học giỏi để thi vào ngành Y. 
Anh rất ngưỡng mộ quê hương Nghệ 
Tĩnh của mình có thủ đô thời Quang 
Trung, có Tổng Bí thư đầu tiên của 
Đảng, có Bác Hồ sáng lập ra Đảng 
Cộng sản khai sinh ra nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa.

Với truyền thống quê hương như vậy, 
anh luôn khiêm tốn nỗ lực rèn luyện, 
theo những tấm gương của các thầy 
như Giáo sư Đỗ Xuân Hợp, Giáo sư Tôn 
Thất Tùng, Giáo sư Hồ Đắc Di, Giáo sư 
Đặng Văn Ngữ, Giáo sư Phạm Ngọc 
Thạch... rồi các lớp đàn anh trực tiếp 
giúp mình như Giáo sư Nguyễn Thế 
Khánh, Giáo sư Võ Văn Vinh, Giáo sư 
Nguyễn Thúc Tùng, Giáo sư Nguyễn 
Thúc Mậu, Giáo sư Nguyễn Sỹ Quốc, 
Giáo sư Nguyễn Ngọc Doãn, Giáo sư 
Phạm Gia Triệu v.v..

Đặc biệt sự quan tâm của bác sĩ Cục 
trưởng Cục Quân y Vũ Văn Cẩn luôn chỉ 
bảo, vạch ra cho hướng phấn đấu, rèn 
luyện và giao việc để thử thách. Qua 
giai đoạn kháng chiến chống Pháp, bác 
sĩ Trang đều hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ, được cấp trên tín nhiệm và quan 
tâm đào tạo thành cán bộ nguồn.

NGƯỜI BÁC SĨ  
VỚI NHIỆM VỤ NÀO CŨNG HOÀN THÀNH 

KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA 

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính 
Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108
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Càng thử thách, càng trưởng thành. 
Bác sĩ được giao nhiệm vụ làm chuyên 
gia y tế giúp nước bạn Lào. Là một 
chuyên gia y tế, bác sĩ Trang đã có một 
tầm nhìn chiến lược, có kế hoạch thực 
thi sát thực tế và triển khai thực hiện 
các mục tiêu về y tế của hai Đảng và 
Nhà nước Việt Lào đề ra. Đó là đào tạo 
cán bộ tại chỗ cho nước Bạn với việc 
tổ chức các lớp ngắn hạn, dài hạn, và 
gửi học viên đi học ở nước ngoài, nhất 
là tại Việt Nam; thực hiện sức mạnh 
“quân dân y kết hợp”, sức mạnh tổng 
hợp của quân và dân của 2 nước trên 
tuyến đường Trường Sơn. Giúp bác 
sĩ Trang còn có một số chuyên gia kỹ 
thuật chuyên sâu về truyền nhiễm, sốt 
rét, phẫu thuật bụng, răng miệng… 
của Viện Quân y 108. 

Tháng 12/1972, đế quốc Mỹ dùng 
không quân B52 và các loại máy bay 
hiện đại đánh phá để hủy diệt Thủ đô 
Hà Nội nhưng chúng đã thất bại thảm 
hại buộc phải xuống thang và ký kết 
Hiệp định Pari về Hòa bình ở Việt Nam. 
Tuyến đường Trường Sơn Đông, Tây và 
trên biển trở thành tuyến đường vận 
tải cơ giới đã mang lại hiệu quả to lớn. 
Lúc này, lực lượng quân y cũng phát 
triển cả về số và chất lượng, trước tình 
hình đó, cấp trên đã điều động bác sĩ 
Nguyễn Thế Trang về làm Phó phòng 
Quân y kiêm Viện trưởng Viện 59 là một 

Bệnh viện thực hành của Trường Y sỹ ở 
Trường Sơn. Dưới sự chỉ huy của bác sĩ 
Trang, Viện 59 đã giúp Trường Y sỹ đào 
tạo đủ số y sỹ các chuyên khoa cho cả 
tuyến. Số bác sĩ có kỹ thuật chuyên sâu 
cũng được tăng thêm bằng cách tuyển 
chọn y, bác sĩ của tuyến gửi ra đào tạo 
tại Viện 46 của Quân khu 4, Viện Quân 
y 103, Viện Quân y 108, Bệnh viện Việt 
Đức, Viện sốt rét Trung ương Bộ Y tế 
v.v…

Bác sĩ Trang còn tổ chức cho các học 
viên xuống các trọng điểm ác liệt, có 
nhiều thương binh nặng để phục vụ và 
học hỏi kinh nghiệm. Số học viên, bác 
sĩ, y sỹ xuống cơ sở được các bác sĩ Tạ 
Lưu, Lê Văn Đính, Trần Hành… hướng 
dẫn phổ biến kinh nghiệm (cầm tay chỉ 
việc) nên nhanh chóng trưởng thành. 

Bác sĩ Trang luôn phát huy được sức 
mạnh tổng hợp của cả quân dân y. Anh 
luôn khiêm tốn, gương mẫu, dân chủ, 
trực tiếp xuống các nơi ác liệt dạy anh 
em về công tác tổ chức phòng thủ, nuôi 
dưỡng thương bệnh binh và dựa vào 
dân. Về kỹ thuật, khi gặp thương binh 
nào khó, bác sĩ Trang nhận trực tiếp mổ 
làm mẫu để anh em theo dõi xem xét 
rút kinh nghiệm rồi thực hành.

Khi rút kinh nghiệm anh vẫn xin ý kiến 
góp ý cho anh về kíp mổ, xin ý kiến góp 
ý của cả thương binh và tuyển sau. Thực 
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tế, thương binh được gửi ra tuyến sau 
đều được các chuyên viên đầu ngành 
và Thầy Tôn Thất Tùng nhận xét đánh 
giá cao. Thầy vẫn còn nhớ sinh viên 
Trang khi Thầy dạy trong những năm 
Kháng chiến chống Pháp.

Khi tôi về làm Viện phó và bác sĩ Lâm 
làm Chủ nhiệm Khoa Ngoại Viện 59, 
gặp những ca mổ khó, các thương binh 
nặng, bác sĩ Trang thường có mặt động 
viên và góp ý. Anh còn nói chuyện vui 
khi ở nhà được bố dặn “học và hành” chỉ 
có giá trị khi được phục vụ nhân dân.

Thời gian công tác của bác sĩ Trang trên 
tuyến đường Trường Sơn đã được đánh 
giá cao, hoàn thành nhiệm vụ giúp 
nước Bạn Lào, phục vụ hiệu quả cho 
tuyến đường Trường Sơn.

Khi thống nhất đất nước, bác sĩ Trang 
được điều về Viện Quân y 108, được giao 
là Chủ nhiệm Khoa y học thực nghiệm 
là một nhiệm vụ mới về phát triển khoa 
học, kỹ thuật. Bác sĩ đã được hội đồng 
khoa học của Viện đề ra mục tiêu, định 
hướng, biện pháp thực hiện, rồi được 
các khoa ban cả Viện đồng lòng giúp 
đỡ, nhất là GS.TSKH Nguyễn Huy Phan 
và GS.TSKH Nguyễn Văn Nhân rất quan 
tâm và ủng hộ. Trước tình hình nhiều đề 
tài khoa học đã được thực hiện về mặt lý 
thuyết nhưng còn chờ kết quả của thực 
nghiệm, Bác sĩ Trang đã tổ chức thực 

hiện thành công đặt hàng nuôi súc vật 
thực nghiệm theo đúng tiêu chuẩn của 
đề tài nghiên cứu để có kết quả cao. Với 
công tác đào tạo cán bộ, bác sĩ rất chú ý 
tới khâu tham quan, học tập ở các nước 
có nền y học hiện đại, định hướng phấn 
đấu đi vào chuyên khoa sâu cho bác sĩ 
Duyệt, bác sĩ Hùng và giúp bác sĩ Nghị 
làm Tiến sĩ, Phó giáo sư v.v.. Đã giúp Viện 
thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu 
khoa học, nhất là phẫu thuật tạo hình, 
vi phẫu ở Việt Nam mà Giáo sư Nguyễn 
Huy Phan làm chủ nhiệm.

Sau chiến tranh chống Mỹ, ngành Quân 
y phải giải quyết một số hậu quả của 
các vết thương thời chiến tranh còn để 
lại, cũng như các dị tật bẩm sinh, nếu 
chỉ Viện Quân y 108 thì chưa đủ, nên 
Cục Quân y tổ chức một bệnh viện 
chấn thương chỉnh hình ở Sơn Tây kiêm 
nhiệm vụ bệnh viện khu vực. Khi đó cấp 
trên lại chọn bác sĩ Nguyễn Thế Trang là 
người có chuyên môn kỹ thuật, chuyên 
môn sâu làm Giám đốc Bệnh viện 105.

Sau 3 năm, Viện Quân y 105 phối hợp 
với Viện Quân y 108 cơ bản đã giải 
quyết được số thương binh còn tồn 
đọng, thể hiện rõ đường lối y học cách 
mạnh và nhân đạo của Đảng và Nhà 
nước ta. Lúc này, mục tiêu đã hoàn 
thành, bác sĩ Trang cũng đã đến tuổi 
nghỉ hưu, nhưng bác sĩ vẫn dành thời 
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gian ở phòng khám bệnh với tinh thần 
tự nguyện, ý thức “Phòng bệnh hơn 
chữa bệnh” cho bộ đội và Nhân dân.

Nói về hoàn cảnh gia đình, anh, chị sinh 
được 2 cháu trai, nhưng hầu hết thời 
gian anh đều ở chiến trường, công việc 
nuôi dạy 2 cháu đều do chị đảm đang, 
khi sơ tán, lúc về cơ sở công tác thì ở 
nhờ nhà dân, rồi thuê nhà để ở. Nhưng 
được nhân dân yêu mến giúp đỡ tận 
tình, các cháu lớn lên hầu như chưa rõ 
mặt cha, nhưng được đọc thư của cha 
gửi về đều đặn, mẹ làm nhiệm vụ nhấn 
mạnh nội dung trang thư để giáo dục 
tinh thần học tập rèn luyện lao động, 
yêu thương giúp đỡ mọi người, hiếu 
thảo với ông bà, cha mẹ và người thân, 
chỉ đến khi anh về công tác ở Viện 105 
Sơn Tây, được quân đội cấp 60m2 đất ở 
Bạch Mai, lúc đó gia đình mới được tập 
trung vào những ngày chủ nhật, ngày 
lễ, tết. Anh rất phấn khởi khi cậu con cả 
Nguyễn Thế Hoàng đã phấn đấu thi vào 
Học viện Quân y theo nghề của Bố.

Qua 6 năm học, Nguyễn Thế Hoàng 
đều là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp ra 
trường đạt bác sĩ nội trú, Học viện cũng 
có ý định xin giữ lại để làm giảng viên. 
Nhưng bác sĩ Trang cùng con thống nhất 
xin đi đơn vị ở vùng biên giới phía Nam 
để phục vụ các đơn vị đang cần. Thực 
tế, đơn vị của bác sĩ Hoàng đã tham gia 
đánh quân Pônpốt khi chúng lấn chiếm 

biên giới phía Tây Nam. Qua giai đoạn 
công tác tại đơn vị, bác sĩ Hoàng càng 
thấm thía lời dạy của Bác Hồ là “bám sát 
bộ đội” “Giúp bạn là tự giúp mình” mà 
người cha đã định hướng cho. Khi bác 
sĩ Hoàng hoàn thành nhiệm vụ, nhân 
ngày họp mặt truyền thống Viện Quân 
y 108, Bác sĩ Trang tâm sự với tôi khi đó 
là Bí thư Đảng ủy, Viện phó Chính trị 
muốn hướng cho Bác sĩ Hoàng về Viện 
Quân y 108 công tác. Tôi thống nhất 
ngay, vì mục tiêu tuyển chọn bác sĩ nội 
trú rất cần và Giáo sư Nguyễn Văn Nhân 
chuyên viên đầu ngành chấn thương 
chỉnh hình qua theo dõi học tập của 
Bác sĩ Hoàng, giáo sư thấy rất phù hợp.

Về Viện công tác một thời gian và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, được đưa vào quy 
hoạch đào tạo ở Cộng hòa Liên bang 
Đức, nhưng Bác sĩ Hoàng lại thông thạo 
tiếng Pháp và tiếng Anh, vì vậy anh đã 
dành 3 tháng học tiếng Đức và thi đỗ. 
Tại Cộng hòa Liên bang Đức, anh đã 
hoàn thành xuất sắc luận án Tiến sỹ, 
làm tiếp luận án tiến sỹ khoa học cũng 
đạt xuất sắc. Anh cùng với 4 bác sĩ mổ 
ghép thành công 2 chi đồng loại cho 
một bệnh nhân đầu tiên ở Đức, sau 
đó có đề tài nghiên cứu khoa học “Tân 
tạo tuần hoàn trong vạt vi phẫu chủ 
động” được Đức đánh giá rất cao. Do có 
nhiều thành tích như vậy, nên đã được 
Viện Hàn lâm Khoa học CHLB Đức tặng 
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thưởng Huân chương Humboldt và 
nhiều phần thưởng cao quý khác. Được 
Nhà nước Đức phong Phó Giáo sư và 
cử cán bộ ngoại giao sang Việt Nam để 
thông báo.

Sau khi bác sĩ Hoàng về Việt Nam công 
tác, anh được nhận giải thưởng Vifo-
tech, được Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Lao động hạng Nhất, phong 
học hàm Phó Giáo sư, tặng thưởng 
danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.

Hiện nay, Đại tá GS.TSKH Nguyễn Thế 
Hoàng, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giám 
đốc Bệnh viện vẫn luôn nhớ lời cha dặn 
“Học hành giỏi để phục vụ nhân dân”. 
GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng đã phẫu 
thuật thành công nhiều vết thương 
và nhiều di chứng phức tạp. Đầu năm 
2019, anh đã mổ chỉnh hình tái tạo cho 

một bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh ở hai 
chi dưới, gây teo cơ, teo xương lệch vẹo, 
co quắp nặng (dị hình đặc biệt) phải đi 
bằng 2 tay. 

Nói về bác sĩ Nguyễn Thế Trang là nói 
về truyền thống quê hương Nghệ Tĩnh, 
về tinh thần, nghị lực và quyết tâm rèn 
luyện học tập làm theo lời Bác dạy, hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao ở các 
cương vị chủ chốt của những đơn vị mà 
anh đã công tác. Anh luôn thể hiện vai 
trò tiền phong gương mẫu, đoàn kết, 
dân chủ, phát huy sức mạnh quân dân y 
kết hợp, liêm khiết, giản dị, mình vì mọi 
người, vì thương bệnh binh là tối cao.

Ở trong gia đình, bác sĩ Trang là người 
chồng, người cha mẫu mực, người đảng 
viên cán bộ ưu tú, người thầy thuốc Cụ 
Hồ, hết lòng vì Đảng vì dân./.
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Bác sĩ Tạ Lưu là Ðội phó của Ðội Ðiều 
trị 14 được Bác Hồ tặng Huy hiệu của 
Người, được Nhà nước phong tặng 
danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang 
Nhân dân năm 1969 về các chiến công 
cứu chữa thương binh trên tuyến đường 
Trường Sơn khói  lửa.

BS Tạ Lưu sinh năm 1931, quê ở xã Tương 
Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 1947, ông 

được cử đi học y tá phục vụ quân đội. 
Năm 1954, sau khi kết thúc chiến dịch 
Trung Lào, ông về  làm y tá của Khoa Phẫu 
thuật, Viện Quân y 108. Trưởng thành từ 
việc cứu chữa thương binh qua các chiến 
dịch lớn trở về, ông là một trong những y 
tá ngoại khoa giỏi trong phòng mổ Viện 
108, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. 
Năm 1962, ông được tuyển chọn về học 
lớp bác sĩ tại Học viện Quân y. Lớp có 300 
cán bộ được đào tạo toàn diện thành bác 
sĩ phục vụ cho yêu cầu của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Ông rất tích cực học hỏi, 
nâng cao tay nghề với ý thức rằng, càng 
tinh thông nghề nghiệp, càng giúp được 
nhiều cho thương bệnh binh.

Ði phục vụ chiến trường

Cuối năm 1965, tốt nghiệp bác sĩ, ông 
được cử về Đội Điều trị 13 để chuẩn bị 
phục vụ chiến trường. Trong những 
ngày chờ lệnh, ông đề nghị đưa ban 
ngoại của ông đi tranh thủ học thêm về 
hồi sức cấp cứu, truyền máu, phẫu thuật 

Y ĐỨC TRONG SÁNG  
VÀ NGHĨA TÌNH TRỌN VẸN

Đồng chí Trần Giữ  
Báo Quân đội Nhân dân 

Đại tá BS.AHLLVTND Tạ Lưu 
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các bệnh thông thường, kể cả mổ sản 
tại Bệnh viện Gia Lâm. Chưa đầy một 
tháng, BS Tạ Lưu nhận được chỉ thị cấp 
trên bổ nhiệm làm Đội phó ĐĐT 14 phục 
vụ tuyến đường khói lửa Trường Sơn và 
yêu cầu ông cùng đội phẫu thuật phải 
lên đường ngay. Nơi tập kết chỉ cách quê 
nhà 20km, nhưng ông không kịp về chia 
tay vợ cũng là một y sĩ bộ đội và 3 con 
nhỏ ở thị xã Bắc Ninh.

Bốn năm ở Trường Sơn, BS Tạ Lưu phụ 
trách Đội Phẫu thuật trụ ở các trọng 
điểm địch đánh phá rất ác liệt trên 
đường chiến lược 15 (Đá Đẽo, Gát, Chóc, 
phà Xuân Sơn); đường chiến lược 12 
(Khe Ve, La Trọng, Bãi Dinh, Cổng Trời); 
Lùm Bùm, Na Tông  Siêng Phan trên đất 
bạn Lào. Bác sĩ Tạ Lưu luôn nêu cao tinh 
thần phục vụ thương bệnh binh, bất kể 
ngày đêm, lúc nào có thương binh là 
cứu chữa, có yêu cầu cấp cứu thương 
binh dưới đơn vị là xung phong đi ngay. 
Trong nhiều tháng, ngày nào cũng có ca 
cần mổ, có đợt 5, 6 ngày liền, mỗi ngày 
ông đứng mổ hơn 10 tiếng đồng hồ. 
Nhiều đêm không được ngủ, ông vẫn 
tận tình cứu chữa thương binh, quyết 
giành lại cuộc sống cho đồng đội. BS Tạ 
Lưu đã giải quyết nhiều ca mổ phức tạp, 
đạt kết quả tốt, trong đó có nhiều vết 
thương hiểm nghèo do bom đạn giặc 
Mỹ gây ra. Ở chiến trường trang bị thiếu 

thốn, ông đã nghiên cứu vận dụng kỹ 
thuật gây mê nội khí quản, truyền tĩnh 
mạch ngược chiều, truyền máu trực tiếp 
khi không có dung dịch chống đông... 
Ông đã học được kinh nghiệm gia truyền 
chữa rắn cắn, phổ biến cho toàn binh 
trạm và nhân dân ở khu vực đóng quân. 
Nhờ đó, nhiều người bị rắn độc cắn đều 
được chữa khỏi. ĐĐT 14 của ông còn sản 
xuất thuốc Nam bằng các dược liệu địa 
phương. Ông rất quan tâm đến việc bồi 
dưỡng chuyên môn cho các y sĩ trong 
đơn vị làm thành thạo các phẫu thuật cơ 
bản ở các tuyến. Các y tá, dược tá làm 
được nhiều việc ở các chuyên môn khác 
nhau: nội, ngoại, sản, các chuyên khoa 
cận lâm sàng, làm cơ sở cho ĐĐT 14 xây 
dựng được 9 đội phẫu thuật chia ra phục 
vụ ở các trọng điểm.

Thương binh cần, thầy thuốc có mặt

Trung đoàn 280 pháo cao xạ bảo vệ bến 
phà Xuân Sơn, đảm bảo an toàn cho lực 
lượng quân ta vượt sông ra tiền tuyến. 
Sau một đêm chiến đấu dũng cảm, đơn 
vị điện thoại cho ĐĐT 14 yêu cầu cử Đội 
Phẫu thuật vào mổ cấp cứu cho Đại đội 
trưởng Khán bị vết thương thấu bụng 
đã bị viêm phúc mạc. Bác sĩ Tạ Lưu và 7 
cán bộ Đội Phẫu thuật đã xung phong 
lên đường, không sợ hy sinh, nguy 
hiểm vì cứu sống thương binh là mệnh 
lệnh tối cao.
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Ô tô chở đội cấp cứu phải đi vào ban 
ngày, từ nơi đóng quân ở trọng điểm 
473 qua đèo Đá Đẽo đến phà Xuân Sơn 
dài trên 90km rất nguy hiểm vì mật độ 
máy bay trinh sát và nhiều loại máy bay 
Mỹ săn lùng suốt ngày đêm, nên các loại 
xe không được chạy ban ngày. Bác sĩ Tạ 
Lưu và đồng đội đã dùng bùn nhão lấy 
từ mặt đường 15 trát lên thành xe và 
mui xe cứu thương để ngụy trang, màu 
xe lẫn vào màu đất của con đường, làm 
cho giặc lái dễ mất mục tiêu. Thêm nữa, 
các đơn vị cao xạ sẵn sàng bắn máy bay 
Mỹ, các đơn vị công binh sẵn sàng chi 
viện để chiều hôm ấy xe cứu thương 
đến nơi an toàn.

Không nghỉ ngơi, BS Tạ Lưu cùng  cộng 
sự thực hiện ngay cuộc đại phẫu. Sau khi 
thăm khám, ông quyết định vừa hồi sức 
tích cực, vừa tiến hành mổ cấp cứu. Nhờ 
sự giúp đỡ chí tình của bệnh xá TNXP trên 
tuyến, nhiều chiến sĩ trẻ đơn vị pháo cho 
máu, ca cấp cứu đã thành công.

Ở trọng điểm Siêng Phan, nơi có địa 
hình rất hiểm trở, máy bay địch ngày 
đêm bắn phá, kể cả dùng B52 rải thảm 
nhiều đợt bom để hủy diệt. Song, công 
binh, thanh niên xung phong vẫn bám 
trụ sửa đường, các xe vận chuyển vẫn 
hoạt động hằng đêm nên thương vong 
rất nhiều. Bác sĩ Tạ Lưu đã đưa Đội phẫu 
thuật chốt ở đây, đội đã cứu sống nhiều 
thương binh nặng, hiểm nghèo, trong 

đó có ca khâu nối mạch máu cho một 
thương binh bị đứt động mạch đùi bằng 
chiếc kim khâu do BS Lưu tự tạo. Ca mổ 
tốt, được chăm sóc đặc biệt, thương 
binh được cứu sống với đôi chân còn 
nguyên vẹn.

Bác sĩ Tạ Lưu - Người làm việc tận tụy

Bác sĩ Tạ Lưu luôn gương mẫu ở mọi 
nơi, với những việc rất bình thường như 
cùng anh chị em ra khiêng cáng thương 
binh ở ngoài trọng điểm trên đường 15, 
từ cách xa 3km, phải vượt qua 2 con suối 
to và 1 con suối nhỏ để đưa về ĐĐT. Các 
thương binh được đưa đến nơi tập kết, 
qua chọn lọc, các ca nặng cần chuyển 
nhanh về trước. Ông hướng dẫn phân 
loại chấn thương, cách khiêng cáng để 
bảo đảm an toàn không gây tổn thương 
thêm. Ông luôn miệng nói, tay làm, dân 
chủ, bình đẳng, tôn trọng   mọi người. 
Giữa các đợt mổ, có bát cháo, phong 
lương khô hoặc đơn vị có bữa ăn bồi 
dưỡng, BS Lưu đều nhớ tới các đồng chí 
yếu hơn hoặc các chị em phụ nữ. Ông 
luôn lo cho các đồng nghiệp khỏe để 
có sức làm việc, hoàn thành nhiệm vụ. 
Có đợt, mổ xong, ông cởi găng tay, áo 
mổ, lại cùng anh chị em thu dọn dụng 
cụ, cùng ra suối giặt giũ săng gạc, áo mổ 
chuẩn bị cho các cuộc mổ khác.

Tuy gầy gò nhưng sức khỏe lại rất dẻo dai 
vì ở nơi đóng quân, ông rất chăm tập thể 
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dục và chơi thể thao, tham gia trồng rau 
xanh tự túc thực phẩm.

Có lần, ông được đơn vị cử ra Bắc để báo 
cáo điển hình về những chiến công của 
đơn vị đã lập được tại Hội nghị của Cục 
Quân y một năm làm theo lời Bác. Ông 
được cấp trên cho kết hợp nghỉ phép ít 
ngày. Ông tranh thủ về gia đình, thăm 
vợ là bộ đội quân y, công tác vất vả 
nhưng sớm hôm còn tần tảo chăm sóc 
nuôi dạy 3 đứa con nhỏ. Ông vẫn dành 
thời gian đi thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, 
các gia đình anh chị em đồng đội, tranh 
thủ giúp đỡ gia đình họ những việc cần 
giúp ngay.

Tháng 6/1969, Thượng úy quân y, BS. Tạ 
Lưu 39 tuổi, được lệnh ra Bắc nhận danh 
hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân 
dân, ông rất cảm động biết lãnh đạo 
ĐĐT 14 đã làm hồ sơ và thủ tục cho ông. 
Ông đã góp phần lập nhiều thành tích 
để tập thể ĐĐT 14 là Đơn vị Anh hùng 
năm 1973 và Đội trưởng của ông, BS. Lê 
Văn Đính cũng được phong Anh hùng 
năm 1976.

Sau 4 năm phục vụ chiến đấu, năm 1970 
ông được trở lại hậu phương miền Bắc để 
học thêm các phẫu thuật cao cấp hơn ở 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dưới sự dạy 
dỗ trực tiếp của GS Tôn Thất Tùng và các 
học trò thế hệ tiếp nối của giáo sư, sau 
đó ông được điều về phục vụ tại Khoa 

Ngoại chung Bệnh viện Chấn thương 
chỉnh hình 109 (Quân khu II) rồi đi học 
bổ túc sau đại học 3 năm tại Học viện 
Quân y Ki-rốp (Liên Xô cũ), khi về được 
bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa Ngoại 
chung rồi lên Viện phó, Viện trưởng 
Viện Quân y 110 (Quân khu I).

Người viết báo, viết văn tâm huyết

Năm 1993, BS Tạ Lưu nghỉ  hưu sau 47 
năm phục vụ trong quân đội. Ông sống 
phúc hậu, chân thành, giản dị, giàu tình 
cảm. Những dịp trò chuyện với ông, chỉ 
sau vài câu chuyện, mắt ông đẫm lệ vì 
xúc động nhớ về đồng đội, nhớ đến bao 
đồng nghiệp, chiến sĩ từng sống, làm 
việc với ông đã hy sinh trong chiến tranh 
hoặc mang thương tật trở về. Như một 
tấm lòng thành kính tri ân, ông đã viết 
rất nhiều bài báo, làm nhiều bài thơ với 
ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ca ngợi những 
tấm gương, những nghĩa cử cao đẹp, 
tình đồng chí, đồng đội, tình bạn, tình 
thầy trò, tình gia đình..., hơn hết là tình 
con người với nhau, rồi tập hợp lại xuất 
bản ra nhiều cuốn sách giá trị. Nhiều 
cuốn sách, nhiều bài báo được các giải 
thưởng từ Trung ương tới địa phương. 
Mỗi   bài viết, mỗi cuốn sách như một 
thông điệp với người đọc: Hãy sống tốt 
hơn, cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời 
để đền đáp công ơn những người đã 
ngã xuống... Ông viết hàng chục đầu 
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sách. Ông dành để tặng bạn bè, đồng 
đội, đồng nghiệp, các thư viện, bảo 
tàng, nhà trường, bộ đội hải quân, chiến 
sĩ biển đảo.

Từ 10 năm trở lại đây, BS Tạ Lưu đã đi 
nhiều nơi thăm hỏi bạn bè, sưu tầm các 
kỷ vật kháng chiến, vận động mọi người 
gửi cho các bảo tàng những kỷ vật quý 

của họ trong đó có những kỷ vật rất quý 
của ông bà Tạ Lưu để góp phần giáo dục 
truyền thống yêu nước và giữ nước cho 
các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Thầy thuốc ưu tú, Đại tá, BSCKII Tạ Lưu 
rất xứng danh Anh hùng, là tấm gương, 
là niềm tự hào của các Thầy thuốc quân 
dân y thế hệ Hồ Chí Minh.
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Thầy thuốc ưu tú - PGS.TS Nguyễn 
Gia Quyền là một bác sĩ xuất sắc 
của ngành Giải phẫu bệnh Việt 

Nam, một trong những người đảm 
nhiệm vị trí trọng yếu của Tổ Y tế đặc 
biệt thực hiện nhiệm vụ gìn giữ thi hài 
Bác Hồ ngay từ những ngày đầu tiên 
do Bộ Chính trị giao phó. Ông sinh năm 
1923, tại Hà Nội, trong một gia đình 
công chức, sau khi đỗ tú tài ở trường 
Bưởi, ông là sinh viên của Đại học Y Hà 
Nội. Khi toàn quốc kháng chiến vào 
cuối năm 1946, ông đã xung phong vào 
Quân y tham gia kháng chiến và sau 7 
năm vừa làm vừa học, ông tốt nghiệp 
Khóa Bác sĩ đầu tiên của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa.

Trong những năm ở đơn vị E165, ông 
đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, cứu chữa cho thương bệnh 
binh ngoài tiền tuyến trong các chiến 
dịch như Tây Bắc, Hòa Bình, giải phóng 
Lào Cai, Nghĩa Lộ, Bắc Hà, Lai Đồng 
Thu Cúc. Có lần ở ngoài mặt trận, dưới 
làn mưa đạn của địch, ông đã lấy thân 
mình che chở cho thương binh, bệnh 
nhân tránh khỏi thương vong.

Hòa bình lập lại, ông được phân công 
về giảng dạy ở Trường Đại học Quân y 
và Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Chủ 
nhiệm Khoa của Quân y Viện 108. Ở 
cương vị này ông đã xây dựng 2 khoa 
Giải phẫu bệnh của cả Đại học Quân y và 
Quân y Viện 108 từ khi mới thành lập, đặc 

NHÀ GIẢI PHẪU BỆNH  
XUẤT SẮC CỦA VIỆT NAM

BS Nguyễn Thị Nhung  
vợ PGS.TS.TTƯT Nguyễn Gia Quyền kể

Hoài Quyên ghi

Đại tá PGS.TS.TTƯT  
Nguyễn Gia Quyền
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biệt là Khoa Giải phẫu Bệnh lý của Viện 
Quân y 108 liên tục đạt danh hiệu Khoa 
Quyết thắng. Bản thân ông cũng được 
Viện khen thưởng nhiều lần (4 năm liên 
tục là Chiến sỹ Thi đua của Viện).

Có lần ở chỗ sơ tán, không có máu cấp 
cứu cho bệnh nhân, ông đã xung phong 
hiến máu cho bệnh nhân thoát khỏi căn 
bệnh hiểm nghèo.

Đến năm 1967, trước tình hình sức 
khỏe của Bác, ông được Trung ương cử 
sang Viện Lăng Lênin ở Liên Xô học giữ 
gìn bảo quản thi hài. Ông đã miệt mài 
học tập không quản ngại khó khăn, 
hóa chất độc hại để khi về giữ gìn thi 
hài của Bác.

Từ năm 1969, ông là đoàn trưởng Đoàn 
69, giữ gìn thi hài Bác ở K84 (nay là K9).  
Trong những năm tháng đó, để giữ bí 
mật, đã 6 lần phải di chuyển thi hài Bác. 
Lần nào di chuyển ông cũng túc trực 
bên Bác, trong xe xung quanh chất đầy 
đá lạnh, thiếu không khí. Chuyên gia 
Nga có lần lên ngồi đi một lúc đã phải 
xuống không chịu được vì lạnh và ngột 
ngạt. Có lần sau khi làm nhiệm vụ, ông 
bị mất tiếng, phải nửa ngày sau ông mới 
nói lại được.

Đến năm 1981, ông được bổ nhiệm là 
Phó Tư Lệnh, Bộ Tư Lệnh Lăng.

Ông đã xây dựng nên một Viện Nghiên 
cứu là Viện 69, mục đích là để Việt Nam 

hoàn toàn có thể làm chủ được 
khoa học kỹ thuật giữ gìn lâu 
dài thi hài Bác.

Ông đã mang hết tâm huyết, 
ngày đêm làm nhiệm vụ, 
không quản hy sinh, gian khổ 
để nghiên cứu và ông cùng 
các cán bộ Viện 69, cán bộ 
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng đã 
thực hiện được chỉ thị của Bộ 
Chính trị là chúng ta có thể 
hoàn toàn Độc lập - Tự chủ - 
Tự cường trong việc giữ gìn 
thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổ Y tế đặc biệt do BS Nguyễn Gia Quyền làm tổ trưởng đang họp 
bàn triển khai nhiệm vụ gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh
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Nghệ thuật gìn giữ thi hài không phải là 
điều mới lạ đối với đất nước ta. Các thi 
hài trong nhiều ngôi mộ thời Lê, của hai 
vị sư chùa Đậu (Hà Tây) đã nói lên điều 
đó. Nhưng trong các trường hợp trên, 
mô và tế bào đã bị biến dạng, còn lưu 
giữ nguyên vẹn các mô và tế bào ở Việt 
Nam ông là người tiên phong trong 
lĩnh vực hoàn toàn mới này.

Sau kháng chiến chống Pháp, bác sĩ 
Quyền được phân công về giảng dạy tại 
Trường Đại học Y với môn tế bào học - 
môn mà các sinh viên chán nhất, vì suốt 
ngày chỉ chúi mũi vào kính hiển vi và 
các tiêu bản. Khi đó các giáo sư đi ô tô 
đến trường giảng dạy, còn ông đi chiếc 
xe đạp cũ kỹ với bộ quần áo bộ đội bạc 
phếch bước lên bục giảng, nhiều sinh 
viên xì xào: “Quái! cái ông bộ đội nào 
mà cả gan vào đây?”. Chẳng bao lâu, các 
bài giảng tưởng như khô khan nhưng 
với sự sáng tạo hiếm có cùng lòng 
nhiệt tình của Phó giáo sư Nguyễn Gia 
Quyền đã cuốn hút các sinh viên vào 
thế giới kỳ lạ đầy màu sắc và hình thái 
của các mô, tế bào. Tuy nhiên ông cũng 
rất nghiêm khắc với những sinh viên vi 
phạm kỷ luật, lười học. Ông nói: “Có cậu 
sinh viên chỉ học vẹt trong sách vở mà 
không xem kỹ các tiêu bản, tôi đã nhẹ 

nhàng cho rút kinh nghiệm, thi lại bác 
sĩ khóa sau, cậu này sau trở thành một 
thầy thuốc giỏi”.

Năm 1967, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền 
khi đó là thiếu tá, Chủ nhiệm Khoa Giải 
phẫu Viện Quân y 108, Trưởng phòng 
Pháp y, Cục Quân y (nay là Viện Pháp 
y Quân đội) cùng Bác sĩ Lê Ngọc Mẫn 
- Chủ nhiệm Khoa Nội tiết Bệnh viện 
Bạch Mai và Bác sĩ Lê Điều - Chủ nhiệm 
Khoa Ngoại Bệnh viện Việt Xô được cử 
đi học gìn giữ bảo quản thi hài tại Viện 
nghiên cứu khoa học thuộc Lăng Lê-nin. 
Chuyến đi này được giữ bí mật tuyệt đối 
vì nếu lộ ra thì nhân dân rất hoang mang 
lo ngại cho sức khỏe của Bác.

Ngay cả khi sang Liên Xô (cũ), đoàn bác 
sĩ Việt Nam cũng sinh hoạt rất bí mật 
và được phục vụ rất chu đáo. Phần lý 
thuyết phải tự tham khảo còn phần thực 
hành do giáo sư Charovatop - người 
tham gia ướp giữ thi hài Dimitrop trực 
tiếp hướng dẫn. Đối tượng thực hành 
là các thi thể người già trên 60 tuổi nên 
việc tìm kiếm thi thể loại này rất khó 
khăn. Nhiều ngày trời lạnh, mưa tuyết 
phủ trắng trên đường phố, đoàn phải 
tới các bệnh viện xa thủ đô hai ba trăm 
cây số để tìm kiếm tử thi thực tập. Điều 
kiện học tập cũng hết sức khắc nghiệt, 



86

Phó giáo sư Quyền cho biết: “Nhiều 
hôm chúng tôi phải làm việc suốt ngày 
trong phòng kín, không khí ngột ngạt, 
khó thở bởi mùi hóa chất xông lên 
nồng nặc, nhưng điều chúng tôi lo lắng 
nhất là có điều chẳng lành xảy ra với 
Bác trong khi chúng tôi chưa nắm hết 
kỹ thuật. Cho đến ngày cuối cùng, lúc 
đã ngồi trên con tàu liên vận trở về Tổ 
quốc, nghe đài phát thanh Hà Nội báo 
tin chiến thắng, gặp lại các đồng chí ra 
đón chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm 
vì đã không về muộn và Bác của chúng 
ta vẫn mạnh khỏe”. Về tới Hà Nội, sau 
khi báo cáo kết quả với tổ chức, bác sĩ 
Quyền trở lại làm việc bình thường và 

chuẩn bị các điều kiện vật chất cho công 
việc thiêng liêng sau này ...

Rồi điều không ai mong chờ đã xảy 
đến. Vừa được tin Bác mất, Phó Giáo sư 
Quyền đã cùng các chuyên gia bắt tay 
ngay vào các công việc cần thiết bảo 
quản các mô, tế bào để lưu giữ thi hài 
Bác cho các thế hệ mai sau còn có dịp 
chiêm ngưỡng vị Cha già kính yêu của 
dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư kể lại: “Là 
một bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với các 
thi thể nhưng lúc đó tôi vẫn không thể 
cầm lòng được; tuy cố giải quyết chính 
xác công việc nhưng người cứ lâng lâng 
như đi trên mây, nước mắt cứ trực trào 
ra...”  Bảo quản thi hài xong phải cất giữ 

Các chuyên gia Nga và Tổ Y tế đặc biệt  
của Việt Nam do BS Nguyễn Gia Quyền 
làm tổ trưởng cùng thực hiện các bước  

bảo quản thi hài Bác Hồ

Tổ Y tế đặc biệt do bác sĩ Nguyễn Gia Quyền,  
làm tổ trưởng (Người đứng ngoài cùng bên phải)  

chuẩn bị cho Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  
tại Hội trường Ba Đình (9/1969)
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ở nơi an toàn vì Lăng lúc đó chưa xây và 
máy bay Mỹ còn đang bắn phá. Đây là 
thời kỳ khó khăn nhất đối với Phó giáo 
sư Quyền. “Lúc 10 giờ 45 phút chúng tôi 
đưa thi hài Bác về Viện Quân y 108, lúc 
12 giờ 45 phút, công việc bảo quản bắt 
đầu. Sau đó đưa Người lên nhà Quốc 
hội để toàn dân và bạn bè đến viếng 
rồi lại chuyển về Viện Quân y 108 và 
cuối cùng đưa thi hài Bác tới địa điểm 
tập kết đã được chuẩn bị từ trước mang 
bí danh K84. Suốt thời gian đó, lúc nào 
tôi cũng ở đơn vị không về nhà riêng 
mặc dù chỉ cách nhà có vài trăm mét. 
Bà nhà tôi cũng vất vả không kém - ông 
nói vui - thay chồng nuôi dạy con cái 
đến nơi đến chốn trong điều kiện chiến  

tranh giặc Mỹ bắn phá ác liệt, các cháu 
thành đạt là nhờ bà ấy”.

Từ 1969-1975, để đảm bảo bí mật và an 
toàn, đã 6 lần di chuyển thi hài Bác trong 
những điều kiện hết sức khó khăn, luôn 
phải đảm bảo đầy đủ các yếu tố khoa 
học trong việc bảo quản. Chính trong 
thời gian này, Phó giáo sư đã cùng các 
chuyên gia bạn tiến hành làm tốt việc 
lưu giữ các mô, tế bào thi hài Bác trong 
điều kiện nhiệt đới, độ ẩm cao, nấm 
mốc phát triển mạnh. Trong ngành bảo 
quản, yếu tố cơ bản là không để các 
mô tế bào bị thối rữa hay teo lại, chống 
vi khuẩn và nấm mốc. Tuy nhiên, Việt 
Nam là xứ nhiệt đới nên vấn đề chống 

nấm mốc được đặt lên hàng 
đầu. Phó Giáo sư Quyền cho 
biết: “Có lần, đoàn đưa thi hài 
Bác đến vùng rừng núi độ 
ẩm hết sức cao, chăn màn 
để vài hôm trong tủ bỏ ra đã 
ướt ...”. Bên cạnh đó là vấn đề 
bảo quản, chuẩn bị dụng cụ 
hóa chất sao cho đảm bảo 
đúng tiêu chuẩn. Hàng ngày 
kiểm tra độ ẩm để kịp thời xử 
lý nếu có sự cố. Ngoài công 
tác chuyên môn, Phó Giáo sư 
Quyền kiêm luôn chức đoàn 

Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được gìn giữ  
ở trạng thái tốt nhất trong mọi hoàn cảnh
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trưởng phụ trách về các mặt quân sự, 
kỹ thuật, đối ngoại, hậu cần của Đoàn. 
Công việc tuy nhiều nhưng với cách 
sắp xếp khoa học và lòng nhiệt tình 
vốn có, phó giáo sư luôn đảm bảo làm 
tròn trách nhiệm. Một ví dụ điển hình 
vào ngày 21-11-1970, giặc Mỹ cho trực 
thăng đổ bộ để cứu tù binh ngay gần 
nơi đóng quân, anh em trong đoàn đã 
phối hợp với các đơn vị bảo vệ vòng 
ngoài quyết tâm bảo vệ giấc ngủ của 
Bác nếu địch liều lĩnh tấn công ...

Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Gia Quyền 
không bao giờ quên thời điểm 20 giờ 
ngày 18-7-1975, sau 6 năm với 6 lần di 
chuyển, thi hài Bác Hồ kính yêu đã được 
đưa về quảng trường Ba Đình nguyên 
vẹn, trông Bác vẫn thanh thản như khi 
đang ngủ. Ngôi Lăng đồ sộ, chói lòa 
ánh điện vừa được hoàn tất mở rộng 
cửa đón Bác vào yên nghỉ cho toàn dân 
thăm viếng, chiêm ngưỡng hình thể bất 
tử của vị cha già dân tộc đã cống hiến 
cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng và 
độc lập dân tộc. Đến lúc này Phó giáo sư 
Quyền mới thở phào nhẹ nhõm.

Năm 2017, Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào 
học Việt Nam vinh danh Nhà Giải phẫu 

bệnh Việt Nam - TTƯT - PGS.TS Nguyễn 
Gia Quyền đã có nhiều công lao đóng 
góp xây dựng và phát triển ngành Giải 
phẫu bệnh Việt Nam.

Đến nay đã nhiều năm kể từ ngày Bác 
mất, hàng đoàn người vô tận vẫn tiếp 
nối nhau vào Lăng viếng Bác. Trông Bác 
vẫn thanh thản trong giấc ngủ ngàn 
thu, vẫn bộ quần áo kaki bạc màu, giản 
dị, vẫn chiếc gối trắng Bác vẫn dùng 
thuở nào ... . Phó Giáo sư, bác sĩ Nguyễn 
Gia Quyền cũng đã mất năm 1998, cả 
cuộc đời ông đã dành trọn để phục vụ 
công tác do Đảng, nhà nước phân công, 
đặc biệt làm tròn trách nhiệm của mình 
đối với Bác Hồ kính yêu.  
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Hình ảnh PGS.TS.TTƯT Nguyễn Gia Quyền chụp ảnh cùng Khoa Giải phẫu bệnh lý - Quân y Viện 108 
 và một số chuyên gia nước ngoài
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Bác sĩ Nguyễn Thị Nhung là vợ của Nhà 
Giải phẫu bệnh, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.
TS Nguyễn Gia Quyền. Bà sinh năm 1926 
tại Hà Nội. Bà là hậu phương vững chắc 
của BS Nguyễn Gia Quyền trong những 
ngày ông ra mặt trận chiến đấu và khi 
thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt mà 
Đảng, Nhà nước giao phó là tham gia 
bảo quản gìn giữ thi hài Bác Hồ. 

Bà xuất thân là một điện thoại viên ở 
Bưu điện Hà Nội. Khi chiến tranh xảy 
ra, bà và một số người khác theo học 
sơ cứu thương bệnh binh tại Bệnh viện 
Bạch Mai và Việt Đức phục vụ cách 
mạng và dạy bình dân học vụ cho trẻ 
em bán báo. Từ đó bà gắn bó với sự 
nghiệp y học. Khi kháng chiến chống 
Pháp bùng nổ, bà tham gia làm cứu 
thương cho Trung đoàn Thủ đô ở mặt 
trận Hà Nội. Bà được Bác Hồ gửi thư 
khen ngợi là “Chiến sỹ quyết tử cho Tổ 
quốc quyết sinh”. 

Từ năm 1954 - 1965, bà là một trong 
những kỹ thuật viên xét nghiệm đầu 
tiên của Khoa Huyết học - Viện Quân y 
108. Chuyên ngành xét nghiệm khi đó 
là một ngành mới nên đòi hỏi bà phải 
liên tục học hỏi và sau đó đã thực hiện 
được nhiều xét nghiệm khó của thời 
đó như xét nghiệm tìm ký sinh trùng 
sốt rét.

Sau này, bà được đi học nâng cao tay 
nghề và trở thành Bác sĩ phụ trách Xét 
nghiệm tại Phòng Khám - Bệnh viện 
Việt Xô. Bà từng được đi học bổ túc ở 
Ba Lan. 

Bà vừa công tác vừa chăm lo gia đình 
với 5 người con để chồng mình là Thầy 
thuốc ưu tú, PGS.BS Nguyễn Gia Quyền 
yên tâm công tác, đảm nhận rất nhiều 
công việc khó khăn và bí mật mà sau 
này khi công việc đã hoàn thành thì bà 
mới được biết.  

KÝ ỨC VỀ NHÀ GIẢI PHẪU HỌC  
NGUYỄN GIA QUYỀN

BS Nguyễn Thị Nhung  
vợ PGS.TS.TTƯT Nguyễn Gia Quyền kể

Hoài Quyên ghi 



91

PGS.BS.TTƯT Nguyễn Gia Quyền và 
vợ là bác sĩ Nguyễn Thị Nhung đều là 
người Hà Nội, cùng tự nguyện xung 
phong đi kháng chiến, gặp và kết hôn 
ở Quân khu Liên khu 10, rồi sau chuyển 
lên Quân y Trung đoàn 165 (mặt trận 

Tây Bắc). Ông Nguyễn Gia Quyền tham 
gia 4-5 chiến dịch: Hòa Bình, Lào Cai, 
Lai Đồng, Thu Cúc… Về sau ông Quyền 
gặp chấn thương khi ở Quân y Trung 
đoàn Tây Bắc 165 thì được Cục Quân y 
điều động về dạy học tại Trường Quân 
y Thái Nguyên. Sau đó, hòa bình lập lại 
thì về Hà Nội, vừa dạy học ở Học viện 
Quân y, Trường Đại học Y Hà Nội và về 
Quân y Viện 108 công tác.  

Tại Quân y Viện 108, ông Nguyễn Gia 
Quyền là người gây dựng, đặt nền 
móng cho Khoa Giải phẫu Bệnh lý. Ông 
phải học từ đầu, ngày nào cũng xuống 
Bệnh viện Bạch Mai để học GS Vũ Công 
Hòe, một trong những người thầy tiêu 

biểu của chuyên ngành  
Giải phẫu bệnh - y pháp học 
của Việt Nam, 1 trong 4 GS 
nổi tiếng lúc đó của Hà Nội. 
Quá trình học tập theo đuổi 
ngành Giải phẫu bệnh của 
ông Quyền bắt đầu từ đó.

Chinh phục ngành giải 
phẫu bệnh vì Đảng 
phân công

Có hôm ông Quyền đi học 
chuyên ngành Giải phẫu 
bệnh về nhà buổi trưa ăn 
cơm thì ăn rất ít, bà Nhung 
mới hỏi tại sao ăn ít vậy, thì 

ông Quyền bảo tại vì quá trình học mổ 
xác nhiều, tiếp xúc phooc-môn, hóa 
chất và nhiều bệnh phẩm từ cơ thể 
người. Một người đồng nghiệp của 
bà Nhung bảo: “Sao chị cho anh làm 
cái nghề đó làm gì? Nghề đó cho em 
1 triệu (lúc đó là rất lớn) thì em cũng 
không cho nhà em làm”. Bà Nhung hỏi 
chồng lý do vì sao anh lại chọn nghề 
này? Trong khi có rất nhiều nghề khác 

 PGS.BS.TTƯT Nguyễn Gia Quyền  và vợ là BS Nguyễn Thị Nhung
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để lựa chọn bớt vất vả hơn, không phải 
mổ xác chết, tiếp xúc hóa chất, vất vả 
đêm hôm… Mổ xác hầu như phải mổ 
ban đêm để giấu gia đình, phục vụ 
công tác nghiên cứu lâm sàng của một 
công việc điều tra nào đó. Ông Quyền 
thường đi làm bất chợt trong đêm và 
thường không nói gì. Khi được hỏi về 
lý do chọn ngành Giải phẫu Bệnh lý thì 
ông Quyền trả lời rằng: “Vì Đảng phân 
công”. Bà Nhung cảm nhận được sự 
trung thành tuyệt đối của ông Quyền 
đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, bà 
cũng cảm nhận được, có lẽ vì lý do đó 
mà sau này ông Quyền được Đảng và 
Nhà nước lựa chọn giao trọng trách học 
tập và thực hiện công tác gìn giữ thi hài 
Bác Hồ. 

Những lần đi công tác đặc biệt trong 
đêm của Bác sĩ Giải phẫu bệnh

Công việc của BS Nguyễn Gia Quyền 
thường xuyên được điều động đi làm 
ban đêm theo chỉ lệnh từ Cục Quân y và 
còn có những ca đặc biệt do Bộ Y tế mời 
mổ tử thi phục vụ công tác điều tra đặc 
biệt. Bà Nhung còn nhớ 3 trường hợp 
mà Bộ Y tế mời BS Nguyễn Gia Quyền 
đi công tác trong đêm là: 

Trường hợp thứ nhất, vào đêm Giao 
thừa, họ gọi thì nhà tôi đi, còn tôi thì 
trực ở Việt Xô, may mà có một bà cụ 
trông giúp con cho chúng tôi chứ nếu 

không chả biết làm như thế nào. Công 
việc của chồng tôi được giao liên quan 
đến một anh bộ đội khi anh ấy chuẩn 
bị xuất viện thì uống một liều thuốc ho 
nên bị chết. Hôm đó là 30 Tết rồi nên cần 
khám nghiệm, mổ tử thi điều tra luôn nên 
nhà tôi phải đi ngay đêm Giao thừa đó. 

Trường hợp thứ hai, là một trường hợp 
chồng giết vợ. Người vợ mới đẻ được 
mấy tháng. Vợ chồng trục trặc đã lâu vì 
tính tình khác biệt, vợ hay ngăn cấm 
chồng nên ông chồng âm mưu giết 
vợ. Ông chồng đi các nơi để xin chất 
arsenic có trong thuốc ho thời đó để 
cho vợ uống. Cô vợ chết. 5 tháng sau, 
người chồng được Nhà nước cho đi 
học bên Nga. Lúc đó công an vào cuộc 
điều tra, người cho thuốc ở trường đại 
học khai báo thường cho người chồng 
thuốc  ho có chứa thạch tín arsenic. 
Từ đó công an điều tra biết rằng anh 
chồng xin ở rất nhiều nơi thuốc ho chứa  
arsenic. Nửa đêm hôm đó, ông Gia 
Quyền mới nhận được điều động đi mổ 
tử thi phục vụ điều tra ca này, thời điểm 
đó ông Quyền chỉ nói với bà Nhung: “Anh 
đi có việc nửa đêm mới về”, nhưng thực 
tế ông đi xuống nghĩa trang Văn Điển để 
khai quật, mổ tử thi của cô vợ kia, lấy nội 
tạng, lấy tóc tiến hành giải phẫu bệnh lý 
phục vụ công tác điều tra. Mãi về sau này, 
bà Nhung hỏi thì ông Quyền mới kể. Qua 
quá trình giải phẫu bệnh lý đã phát hiện 
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ra chân tóc có chất acinic, người chồng bị 
kết án mười mấy năm tù. 

Trường hợp thứ ba là một vị lãnh đạo bộ 
có vợ ở quê và có bồ. Ông này đưa vợ 
ra nghỉ mát ở Bãi Cháy và bị chết. Công 
an vào cuộc điều tra, xác bà vợ đã chôn 
rồi nay phải khai quật lên, bác sĩ Quyền 
được phân công xuống mổ giải phẫu tử 
thi phục vụ điều tra. Về sau vị lãnh đạo 
bộ đó bị bắt bởi kết quả điều tra là do 
chồng giết.

Bạn bè bà Nhung hay hỏi: “Bà biết ông 
làm những ca đấy thì có sợ không”? Quả 
thực là mỗi lần đi làm ông Quyền đều 
không nói rõ thông tin nên là bà Nhung 
đều không hề biết để mà 
sợ. Về sau các công việc về 
bảo quản thi hài Bác Hồ 
ông cũng không nói một 
câu nào cả. Ông chỉ báo đi 
công tác đột xuất và sau 
này ông kể lại bà Nhung 
mới biết. Bà Nhung cũng 
biết tính cách và nghề  
nghiệp của BS Quyền luôn 
phải nhận những nhiệm 
vụ đặc biệt vì vậy bà cũng 
không tra hỏi mà một mực 
chăm sóc gia đình, con cái, 
lo việc cơ quan chu toàn 
để chồng an tâm công tác. 

Ông Quyền là con cả trong gia đình 
có 8 người con. Bà Nhung thì cũng là 
con thứ 4 trong gia đình đông con. Bà 
Nhung là một người rất ham học, bà 
luôn muốn học kể cả khi đã đang công 
tác, nhưng vì chồng thường xuyên đi 
công tác ngoài mặt trận nên các con 
đều một tay bà nuôi dạy. Bà đẻ 5 người 
con thì có 2 lần không có ông Quyền 
bên cạnh khi sinh nở bởi ông phải đi 
mặt trận thượng Lào và làm nhiệm vụ 
giải phóng Lào Cai. Đến năm 1954, về 
Hà Nội, lúc đó gia đình, họ hàng của 
ông đã chuyển đi Miền Nam và sơ tán 
hết rồi nên việc chăm sóc con cái, một 
mình 2 vợ chồng ông Quyền bà Nhung 
đều tự lo liệu.

Vợ chồng PGS.TS.TTƯT Nguyễn Gia Quyền  
 cùng 5 người con chụp năm 1992
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Nhìn lại quãng thời gian làm việc và 
cống hiến của chồng, bà Nhung vẫn 
luôn tự hào bởi những lần đi công tác 
đột xuất chẳng nói câu gì giữa đêm 
hoặc đi đằng đẵng không rõ đi đâu 
của Ông. Bởi sau tất cả, ông đã được 
Đảng, Nhà Nước giao phó những trọng 
trách cao cả với cả đất nước, dân tộc đó 
là làm nhiệm vụ gìn giữ thi hài Bác Hồ 
để nhiều đời sau được chiêm ngưỡng 
dung nhan của Người đồng thời thực 
thi công tác giải phẫu bệnh lý giúp làm 
sáng tỏ biết bao sự thật của cuộc sống. 
Bà Nhung trải qua bao vất vả, thường 
xuyên một mình vừa đi làm vừa cáng 
đáng chăm sóc 5 người con, vừa học 
tập để trở thành bác sĩ và học bổ túc 
thêm kiến thức ở Ba Lan nhưng bà luôn 
mãn nguyện và hạnh phúc. Hiện tại, 
5 người con, 8 người cháu đều đã tốt 
nghiệp hoặc đang học đại học và đang 
làm việc ở các nước: Canada, Pháp,  
Singapore… và đang đảm đương 

những vị trí công việc tại các cơ quan 
quan trọng, đều là những công dân 
tốt, mẫu mực. “Tôi không giàu có về vật 
chất nhưng tôi rất mãn nguyện vì mặc 
dù ngày xưa tôi vất vả như vậy nhưng 
bây giờ thấy con cháu đều nên người 
và trưởng thành tôi rất vui, hạnh phúc”. 
Bà luôn nhấn mạnh trong câu chuyện 
chia sẻ về gia đình mình như vậy.

Quả là đứng sau sự thành công của 
một người đàn ông luôn có bóng dáng 
của một người phụ nữ. Đằng sau nhà 
giải phẫu bệnh xuất sắc PGS.BS.TTƯT 
Nguyễn Gia Quyền là một người vợ đảm 
đang, thấu hiểu, tôn trọng hết mực vì 
sự nghiệp mà chồng mình đã chọn, bà 
Nhung là một tấm gương sáng về sự hy 
sinh, về sự trung hậu, đảm đang để các 
thế hệ mai sau được chứng kiến thành 
quả tuyệt với của ngành giải phẫu 
bệnh Việt Nam đã tham gia gìn giữ thi 
hài Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại 
của dân tộc. 
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Đại tá PGS.TS Đào Xuân Trà 

   

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành 
lập Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 (1/4/1951 - 1/4/2021), 

chúng tôi tưởng nhớ đến Phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Đào Xuân Trà, Nguyên Chủ nhiệm 
khoa đầu tiên của Khoa Mắt - Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108, Viện trưởng 
Viện Mắt Trung ương kiêm Chủ nhiệm 
Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội, 

người thầy đáng kính của ngành Mắt 
Việt Nam.

Tên tuổi PGS.TS Đào Xuân Trà gắn liền 
với quá trình xây dựng và phát triển của 
ngành Mắt Quân đội và ngành Mắt Việt 
Nam. Ông là người thầy thuốc tận tụy, 
đức độ, giản dị, là một biểu tượng đẹp 
về sự hy sinh và cống hiến cho nhân 
dân, cho khoa học.

 PGS.TS Đào Xuân Trà sinh năm 1924 ở 
làng Trinh Tiết, một ngôi làng cổ bên bờ 
sông Đáy, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, 
Hà Nội trong một gia đình có truyền 
thống nho giáo. Cụ thân sinh Đào Xuân 
Mai làm quan trong triều hơn 10 năm 
nhưng do chán cảnh quan trường nên 
cáo quan về quê. PGS Đào Xuân Trà là 
con trai cả trong gia đình có 8 anh em 
(sau này 3 người trở thành giáo sư, 4 
người là thầy thuốc).

THẦY ĐÀO XUÂN TRÀ 
MỘT BIểU TƯỢNG ĐẸP  

CỦA NGÀNH MẮT VIỆT NAM

                                                                         Đại tá TS Đinh Viết Nghĩa 
Phụ trách Chủ nhiệm Khoa Mắt 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Trước Cách mạng Tháng Tám, Ông là 
học sinh trường Bưởi. Tuổi thanh xuân 
sớm tìm đến với cách mạng, anh thanh 
niên Đào Xuân Trà đi theo cách mạng 
với bầu nhiệt huyết trong sáng. Từ cuối 
năm 1944 đến tháng 8/1945, Ông tham 
gia hoạt động Việt Minh tại địa phương. 
Tháng 10/1945, Ông là Ủy viên UBND 
Cách mạng huyện Ứng Hòa. Năm 1946, 
Ông làm Chính trị viên đại đội đơn vị 
chiến đấu.

Từ năm 1946, Ông là sinh viên Đại học 
Y Hà Nội. Năm 1954, sau khi trở thành 
bác sĩ, Ông về làm Chủ nhiệm Khoa 
đầu tiên của Khoa Mắt - Phân viện 8 
(nay là Bệnh viện TWQĐ 108). Từ năm 
1960, bác sĩ Đào Xuân Trà học nghiên 
cứu sinh chuyên ngành mắt tại thành 
phố Leningrad (Liên Xô cũ, nay là TP. 
Saint Petersburg thuộc Liên bang Nga) 
và bảo vệ Luận án Phó Tiến sĩ “So sánh 
một số phương pháp điều trị bỏng hóa 
chất nặng trên mắt” năm 1964 và là 
bác sĩ nhãn khoa Việt Nam đầu tiên 
nhận bằng Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ). 
Trong quá trình học, ông đã có 2 đề 
tài được báo cáo trong Hội nghị Bỏng 
ở Liên Xô năm 1963: “Tác dụng của 
bóc tách kết mạc và chọc tiền phòng 
trong điều trị bỏng hóa chất của mắt” 
và “Tác dụng của ghép giác mạc nông 
và thuốc giãn mạch trong bỏng mắt”. 

Bên ngoài hội nghị Bỏng tại Liên xô (năm 1963)

Về nước, tiếp tục làm Chủ nhiệm Khoa 
Mắt - Viện Quân y 108, Ông đã tổ chức, 
xây dựng và lãnh đạo đơn vị luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ và đã có công lớn 
trong việc xây dựng và phát triển ngành 
Mắt Quân đội cũng như ngành Mắt Việt 
Nam trong điều kiện rất khó khăn của 
thời chiến và những năm đầu sau chiến 
tranh. Có giai đoạn, Ông được cử làm 
Tổng Chủ nhiệm khối chuyên khoa ở cơ 
sở sơ tán của Bệnh viện.

PGS Đào Xuân Trà là người thầy thuốc 
tận tụy, đức độ, luôn hết lòng thương 
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yêu người bệnh. Luôn ước muốn làm 
sao cho dân ta đỡ khổ, người bệnh 
giảm bớt đau đớn, mù lòa, Ông đã dồn 
hết tâm huyết trong việc tìm tòi, nghiên 
cứu, nâng cao chất lượng chuyên môn 
cứu chữa bệnh nhân. Là nhà khoa học 
và là người thầy thuốc quân y, đã chứng 
kiến bao cảnh chiến sĩ, đồng bào ta bị 
thương trong các cuộc chiến tranh 
chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 
nên Ông quan tâm nhiều đến các vấn đề 
chấn thương mắt và các đề tài nghiên 
cứu khoa học của Ông chủ yếu về chấn 
thương mắt như đụng giập mắt, vết 
thương mắt do bom bi, xử lý kẹt mống 
mắt do chấn thương, đục thể thủy tinh 
do chấn thương, biểu hiện ở mắt do 
chấn thương sọ não, nhãn viêm giao 
cảm, di chứng vết thương chiến tranh,… 
Trong khoảng 1963 - 1978, ông đã có 23 
đề tài nghiên cứu khoa học được công 
bố trong và ngoài nước. PGS Đào Xuân 
Trà đã báo cáo “Tổn thương mắt do  
Tordon và Selest” ở Hội nghị Chống chiến 
tranh Hóa học ở Paris tháng 11/1970 gây 
tiếng vang lớn. 

Trong hoàn cảnh gian khó, Ông luôn 
chia sẻ, động viên, cùng sống và làm 
việc với cán bộ nhân viên, luôn thương 
người như thể thương thân. Ông 

cũng thường quan tâm, động viên 
các thương binh như lời Bác Hồ dạy 
“thương binh tàn nhưng không phế”. 
Họa sỹ Lê Duy Ứng đã được ông động 
viên để đi tiếp con đường thành họa 
sỹ tài năng. Chúng tôi có dịp được gặp 
nhiều người bệnh đã từng được Thầy 
Trà điều trị, tất cả họ đều kể về Thầy với 
lòng kính trọng. 

Đặc biệt, Ông được vinh dự là bác sĩ 
chăm sóc và điều trị bệnh mắt cho Bác 
Hồ từ năm 1965 đến khi Bác mất. Đây là 
một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì điều 
kiện và kinh nghiệm về bệnh đáy mắt 
của ta (cũng như của thế giới) lúc bấy 
giờ còn rất hạn chế và trong điều kiện 
phải giữ bí mật cao. Năm 1965, Ông 
cùng bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân được 
cử sang Liên Xô học tập gấp về các bệnh 
đáy mắt. Hai phó tiến sĩ nhãn khoa đầu 
tiên của Việt Nam đã rất tích cực, nhanh 
chóng học hỏi kiến thức, kinh nghiệm 
của bạn đồng thời kết hợp với kiến thức 
y học cổ truyền nên đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đặc biệt này.

 Năm 1976, khi đang làm Chủ nhiệm 
Khoa Mắt với quân hàm Đại tá, Ông 
được điều chuyển công tác sang làm 
Viện trưởng Viện Mắt Trung ương kiêm 
Chủ nhiệm Bộ môn Mắt - Trường Đại 
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học Y Hà Nội (thay Giáo sư Nguyễn 
Xuân Nguyên bị bệnh, mất năm 1975). 
Mặc dù gặp muôn vàn khó khăn trong 
giai đoạn đất nước ta vừa thống nhất, 
Ông đã lãnh đạo cán bộ, công nhân 
viên Viện Mắt và Bộ môn Mắt vượt lên 
khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đồng thời lãnh đạo công tác chỉ đạo 
tuyến, giúp đỡ đồng bào miền Nam 
khắc phục di chứng nặng nề của chiến 
tranh. PGS Đào Xuân Trà đã vào Nam 
cùng anh em xây dựng lại Bệnh viện 
Mắt TP. Hồ Chí Minh. Với trọng trách là 
Viện trưởng Viện Mắt, PGS luôn quan 
tâm, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt 
động của chuyên khoa mắt tại các tỉnh 
thành của cả nước, để họ vươn lên hơn 
nữa, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự 
trong sáng cho đôi mắt của nhân dân.

PGS Đào Xuân Trà là người thầy của 
nhiều hế hệ bác sĩ nhãn khoa Quân 
đội và của cả nước. PGS đã tận tình 
chỉ bảo, uốn nắn cho nhiều bác sĩ từ 
khi mới vào nghề cũng như giảng dạy, 
hướng dẫn cho nhiều lớp bác sĩ nội trú, 
bác sĩ chuyên khoa,… Ông dạy học sinh 
từ việc nhỏ nhất, luôn là người thầy  
nghiêm khắc nhưng cũng rất đôn hậu, 
sống giản dị, chân thật. Ông luôn dặn: 
Các cụ nói “Đôi mắt là vàng“, “Người 

thầy thuốc phải có tâm đức với nghề”, 
“Phải xem nỗi đau của người bệnh như 
nỗi đau của chính mình”, “Nếu xử lý vết 
thương không làm sạch, để nhiễm trùng 
thì còn gì mà chữa cho người bệnh 
nữa”,... Thầy Trà cũng luôn động viên, 
tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ được đi 
nước ngoài học tập. Bác sĩ Hoàng Văn 
Thuần, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa 
Mắt - Bệnh viện TWQĐ 108, vẫn nhớ 
mãi những kỷ niệm vô cùng ấn tượng 
khi được Thầy Trà đạp xe ra tận ga Hàng 
Cỏ lúc 4 giờ sáng tiễn lên tàu đi Hungary 
học tập tháng 2 năm 1975.

Đi đến đâu, làm bất cứ việc gì, Ông cũng 
luôn nghĩ sao mang kiến thức, hiểu 
biết của mình hướng dẫn cho các bác 
sĩ tuyến dưới làm việc. PGS Đào Xuân 
Trà luôn dạy: “Học, học nữa học mãi, 
kiến thức ngành Y không cập nhật thì 
không giúp được dân”. Nói thạo tiếng 
Pháp, Nga, Anh nhưng Ông luôn khiêm 
tốn. Ông dạy học trò: “Kiến thức của ta 
như quả bóng tròn, càng biết nhiều lại 
càng cảm thấy chưa đủ”.

Năm 1980, PGS Đào Xuân Trà có sáng 
kiến lấy sợi tơ tằm kết hợp với Khoa Hóa, 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, sản 
xuất ra chỉ tơ tằm được chuốt silicon để 
dùng trong phẫu thuật nhãn khoa, khắc 
phục tình trạng thiếu chỉ phẫu thuật lúc 
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bấy giờ. Bác sĩ Trần An, nội trú khóa IV 
Đại học Y Hà Nội đã được GS hướng dẫn 
làm luận án tốt nghiệp với đề tài  “Chỉ 
tơ tằm - silicon trong phẫu thuật nhãn 
khoa” và bảo vệ thành công năm 1982, 
đạt loại giỏi”. 

Những học trò của Thầy Trà sau này đều 
trưởng thành (như PGS. TS Nguyễn Hồng 
Giang - Thiếu tướng, Chính ủy Bệnh 
viện TWQĐ108, PGS.TS Trần An - Quyền 
Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, 
Bác sĩ Hoàng Văn Thuần - nguyên Phó 
Chủ nhiệm khoa Mắt - Bệnh viện TWQĐ 
108,...).

Ông đã tích cực mở rộng quan 
hệ, hợp tác quốc tế, mời chuyên 
gia đến Việt Nam thăm và làm 
việc, tranh thủ sự giúp đỡ của 
các bạn quốc tế,… Năm 1978, 
tham gia Hội nghị Nhãn khoa 
thế giới lần thứ XXIII ở Tokyo - 
Nhật Bản với báo cáo “Thanh 
toán quặm, một nguyên 
nhân gây mù lòa ở Việt Nam”,  
PGS Đào Xuân Trà đã vận động 
hỗ trợ cho Việt Nam có máy 
chụp võng mạc để có thể điều 
trị tốt hơn cho nhân dân.

Ông đã nuôi dạy hai con gái, 
con rể làm bác sĩ để giúp ích cho đời. Gia 
đình PGS Đào Xuân Trà là gia đình duy 
nhất trong các gia đình Giám đốc Bệnh 
viện Mắt TW, có 3 thế hệ liên tiếp làm 
việc trong ngành nhãn khoa Việt Nam. 

Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của ông 
để giúp dân, giúp nước còn dang dở 
thì bị một căn bệnh hiểm nghèo đã 
cướp đi. Ông mất ngày 06/01/1984, 
thọ 60 tuổi. Tang lễ được tổ chức trang 
trọng tại Hà Nội.

Những đóng góp lớn lao của ông cho 
ngành Mắt và Y tế Việt Nam đã được Đảng, 
Nhà nước, Quân đội và nhân dân ghi nhận. 

PGS.TS Đào Xuân Trà tham dự hội nghị Nhãn khoa thế giới  
lần thứ XXIII  tổ chức tại Tokyo - Nhật Bản (1978)
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Ông đã được Nhà nước trao tặng: Huân 
chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân 
chương chiến thắng hạng Nhì, hạng Ba, 
Huân chương Chiến sĩ vẻ vang.

Các thế hệ cán bộ, nhân viên Bệnh viện 
TWQĐ 108 và ngành Mắt luôn nhớ về 
PGS.TS Đào Xuân Trà, một người thầy 

uyên bác, nhân hậu, khiêm tốn, giản dị 
- một biểu tượng đẹp của ngành mắt 
Việt Nam.

(Trân trọng cảm ơn gia đình, Bệnh viện 
TWQĐ 108, Bệnh viện Mắt Trung ương, 
Bộ môn Mắt - Đại học Y Hà Nội, các học 
trò, đồng nghiệp ,... đã cũng cấp tài liệu !)

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2020

PGS Đào Xuân Trà làm việc với các chuyên gia Nhật Bản  
(tháng 5 - 1978)
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Tháng 4 năm 1972, sau lễ tốt  
nghiệp khóa I - Đại học Quân y, 
giữa lúc cuộc chiến tranh chống 

Mỹ đang ở thời kỳ ác liệt nhất, chúng 
tôi được lệnh chốt 100% quân số trong 
doanh trại ở làng Xa La, Hà Đông. Mỗi 
ngày qua đi, khi có cán bộ Phòng Cán 
bộ - Cục Quân y xuống làm việc với chỉ 
huy đơn vị thì có sự giao quân từng 
người hoặc vài người và các bạn lên 
đường làm nhiệm vụ. Số đi đông nhất 
là 3 nhóm: nhóm về Học viện Quân y, 
nhóm về Viện Quân y 103, và nhóm về 
Viện Quân y 108. Nhóm về Viện Quân y 
108 có hẳn 10 người, đào tạo 6 tháng 
để cung cấp cho mặt trận giải phóng 
Miền Nam. Sau đào tạo chuyên khoa 
sử dụng như thế nào thì chưa biết.

Tôi đến Viện Quân y 108, qua phòng 
Chính trị giới thiệu về Khoa Mắt. Ở 

Khoa tôi được anh Đán - Bí thư chi bộ 
lo cho chỗ ở là nhà tập thể của Viện. Hai 
người cùng về Khoa Mắt với tôi là bác 
sĩ Nguyễn Hồng Giang và Huỳnh Hồng 
Hoa, có bố mẹ ở Hà Nội nên không ở 
tập thể.

Buổi giao ban đầu tiên có Chủ nhiệm 
Đào Xuân Trà, Phó chủ nhiệm Nguyễn 
Huy Thúy, y sỹ phụ trách điều trị Bùi 
Ngọc Đán, hộ sỹ trưởng và 3 - 4 y tá. Nội 
dung buổi giao ban ngắn gọn khoảng 
15 - 20 phút, sau đó anh Đán báo cáo 
với Chủ nhiệm khoa và toàn thể khoa 
về sự có mặt của 3 chúng tôi. Chủ 
nhiệm Trà biểu hiện cảm xúc vui mừng, 
hình như có biết trước sự kiện này nên 
cả khoa hoan nghênh chào đón chúng 
tôi. Sau đó, chúng tôi nghe Chủ nhiệm 
nói về hiện trạng và nhiệm vụ của Khoa 

NHỮNG KỈ NIỆM VỀ KHOA MẮT  
 VIỆN QUÂN Y 108 

VÀ CHỦ NHIỆM ĐÀO XUÂN TRÀ

Đại tá BSCKII.TTƯT Hoàng Văn Thuần 
Nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Mắt, Viện Quân y 108
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Mắt trong giai đoạn hiện nay. Do chiến 
tranh  ngày càng ác liệt, Mỹ có thể ném 
bom Hà Nội, nên các khoa phải chia đôi 
thành khu A và khu B. Lực lượng nhân 
viên, trang thiết bị y tế chia làm đôi, nên 
khó khăn tăng lên, vì vậy đề nghị mọi 
người phải cố gắng để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Chủ nhiệm hy vọng cả khoa 
và 3 chúng tôi sẽ là lực lượng quý giá 
đóng góp đáng kể cho khoa trong hiện 
tại và mai sau.

Những ngày sau, Chủ nhiệm Trà cùng 
anh Đán hướng dẫn chúng tôi cách làm 
hồ sơ bệnh án chuyên khoa, phương 
pháp thay băng mắt sau phẫu thuật, 
chăm sóc thương binh mắt phối hợp với 
đa vết thương và những kĩ thuật thuộc 
chuyên khoa khác. Nói vậy để thấy 
quân y ta ngày ấy thiếu bác sĩ chuyên 
khoa nhiều lắm. Chúng tôi được Chủ 
nhiệm cùng với anh Đán chỉ bảo tận 
tình nên nhanh chóng tiếp thu và làm 
chủ một số công việc chuyên môn đơn 
giản ban đầu.

Nhà tập thể viện ở gần nhà Chủ nhiệm 
Trà. Đã có đôi lần tôi đến thăm nhà Chủ 
nhiệm. Đó là một gian rưỡi nhà cấp 4, 
khiêm tốn, giản dị và phổ thông như 
mọi nhà thời bấy giờ. Các chủ nhiệm 
khoa khác cũng được phân nhà tương 
tự, ở thành dãy giống nhau. Chủ nhiệm 

có 2 con gái, con đầu là cô Đào Thị Liên, 
xấp xỉ bằng tuổi tôi, học Đại học Y năm 
cuối, con thứ 2 Đào Thị Hoa đang học 
phổ thông, vợ Chủ nhiệm bà Tường 
làm công tác phụ nữ trong Viện.

Mỗi lần tiếp xúc với Chủ nhiệm tôi thấy 
gần gũi, giản dị, chân tình. Chủ nhiệm 
thường động viên chúng tôi khắc 
phục khó khăn do chiến tranh đang 
hiện hữu, cố gắng phấn đấu trong 
công tác, có điều kiện rảnh rỗi cần  
tranh thủ tối đa cho học, đọc sách 
chuyên môn sẽ có ích cho mai sau. Chủ 
nhiệm cho tôi mượn cuốn sách viết về 
xử lý vết thương chiến tranh vùng đầu 
mặt cổ và nói ngắn gọn: Hãy đọc đi, có 
nhiều bổ ích đấy, có vấn đề gì khó khăn 
thì trao đổi nhé.

Ở Khoa Mắt được vài tuần, tôi chưa 
được giao nhiệm vụ gì cụ thể ngoài 
việc tham quan. Một buổi sáng tháng 
4/1972, anh Đán báo cho tôi lên phòng 
cán bộ họp. Ở đây tôi nhận quyết định 
cùng 11 bác sĩ trong Viện thành đoàn 
có đủ nội, ngoại, chuyên khoa đi tăng 
cường cho mặt trận Quảng Trị có mật 
danh: Chiến dịch xuân hè 1972. Như 
vậy, tôi chưa học và chưa làm được gì 
đáng kể về chuyên khoa mắt nhưng 
nhiệm vụ đến phải chấp hành. Buổi 
họp diễn ra lặng lẽ, ngắn gọn với yêu 
cầu sau 72 giờ đội hình sẽ lên đường.
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Bác sĩ Nguyễn Huy Thủy là trưởng 
đoàn, có nhiệm vụ cùng anh em giải 
quyết các thủ tục như giấy cung cấp 
tài chính, quân nhu, quân trang, quân 
lương ngay trong ngày. Mọi việc chuẩn 
bị cho chuyến đi diễn ra trong im lặng, 
việc của ai người ấy biết. Xong việc, 
tôi cất đồ đạc được bổ sung như tăng, 
võng, bi-đông, lương khô, súng ngắn 
K54 về phòng rồi xuống khoa thăm dò 
tình hình. Không ai nói gì, và hình như 
không phải việc của khoa, tôi chợt thấy 
cảm giác xa lạ, lạ lùng. Sau mới hiểu 
thời chiến là như vậy, lệnh là đi và có 
khi còn hoàn toàn trong bí mật.

Ngày hôm sau, chủ nhật, tôi xuống 
khoa như lẽ thường. Kíp trực hôm đó, 
anh Đán trực chính, bác sĩ Giang trực 
phụ (để học tập). Tôi tâm sự nhỏ với bác 
sĩ Giang về nhiệm vụ mới của tôi. Nghe 
xong, một lúc, Giang mời tôi buổi trưa 
đến liên hoan chia tay cùng nhóm trực.

Buổi chia tay vẻn vẹn có 5 người: Y sỹ 
Đán, bác sĩ Giang, y sỹ điều trị Chiến, y 
sỹ phòng mổ Thanh Tứ. Cơ cấu kíp trực 
bao giờ cũng đủ thành phần như vậy. 
Các bạn làm món bún măng vịt, tiết 
canh. Bầu không khí liên hoan chia tay 
đơn giản, diễn ra thân mật, ấm cúng, 
cảm động. Trong lúc vui vẻ anh Đán 
tiết lộ: tớ biết nhiệm vụ sắp tới của 
cậu, việc ở khoa chỉ là tạm thời, nên 
không phân công việc gì cụ thể, thông 

cảm nhé. Tôi cảm ơn các bạn, và cũng 
nhớ mãi buổi chia tay này, bởi sau đây, 
nơi tôi đến là vùng tuyến lửa giáp mặt 
trận, ở đó là điểm nóng của cuộc chiến 
tranh ác liệt đang xảy ra.

Khoảng 8 giờ tối ngày 1/5/1972, chúng 
tôi tập trung ở sân sau bệnh viện, nơi 
đó yên tĩnh, có yếu tố bí mật. Chúng 
tôi ai nấy vai đeo ba lô nặng trĩu, có 
thêm khẩu súng ngắn nên tự cảm thấy 
oai lắm. Sau lời dẫn của trợ lý chính 
trị, chính ủy Lê Đình Lý ra lời huấn thị, 
trao nhiệm vụ và chúc đoàn lên đường 
thành công, thắng lợi trở về. Bác sĩ 
Thủy thay mặt anh em trong đoàn 
đáp lời, hứa quyết tâm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ Chính ủy giao. Buổi tiễn đưa 
diễn ra trong khoảng 30 phút, cảm 
giác thiêng liêng trang trọng với 3 lần 
các cánh tay giơ lên, và 3 lần hô: quyết 
tâm, quyết tâm, quyết tâm.

Dưới ánh sáng lờ mờ đèn phòng không, 
chúng tôi lặng lẽ theo hàng dọc đi ra 
phía cổng viện nơi đã có ô tô đang đỗ 
đợi. Đang đi bỗng có tiếng gọi, tôi quay 
lại thấy Chủ nhiệm Trà. Chủ nhiệm đi 
cùng tôi một đoạn rồi vỗ vai nói ngắn 
gọn: ra đi chân cứng đá mềm, cố gắng 
hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Tôi cảm 
động lắm, hình như Chủ nhiệm đã biết 
trước chuyến đi này của tôi, như muốn 
nói thêm điều gì, nhưng lại thôi. Tự 
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nhiên trong tôi xuất hiện tâm trạng lưu 
luyến như nhận được tình cảm chia tay 
của người thân trong gia đình, khoảnh 
khắc ấn tượng này còn lưu luyến mãi 
trong tôi cho đến ngày nay.  

Khoảng 11 giờ đêm, ô tô chở chúng tôi 
đến trạm giao liên đầu tiên , từ đây công 
việc người lính bắt đầu. Theo hướng dẫn 
của chiến sỹ giao liên, qua từng trạm, 
chúng tôi mất gần một tháng hành 
quân, đêm đi, ngày nghỉ, đi bộ là chủ 
yếu, bởi hệ thống giao thông đường bộ, 
đường sắt đều bị bom rơi đạn nổ cày 
xới  phá hủy nặng nề. Cuối cùng đoàn 
chúng tôi đã đến đích an toàn.

Trên đường hành quân ra mặt trận có 
thật nhiều kỉ niệm sâu sắc về đường giao 
liên. Đúng là con đường huyền thoại, 
huyết mạch trong cuộc chiến tranh giải 
phóng, những đoàn quân ra trận, đủ 
các thành phần, hừng hực khí thế... Từ 
con đường này đã nảy sinh bao nguồn 
cảm hứng cho những vần thơ, bài hát, 
tác phẩm văn học nổi tiếng đã làm sôi 
động, giục giã, khuấy động lòng người... 
trường tồn theo năm tháng, đi vào lịch 
sử vang vọng mãi đến ngày nay.

Nơi chúng tôi đến là đội điều trị giáp 
mặt trận. Tôi được phân công về ban 
ngoại, gắn bó nhiều với bác sĩ Vũ Hạp 

khoa chấn thương, bác sĩ Đoàn Sinh 
khoa ngoại chung, bác sĩ Thưởng gây 
mê phòng mổ.

Tôi phụ trách một lán thương binh đặt 
trong hầm đất nửa chìm nửa nổi có sức 
chứa khoảng 27 - 30 thương binh. Nội 
dung công việc hàng ngày là săn sóc, 
thay băng vết thương cho thương binh, 
tham gia phụ mổ, kê đơn thuốc, bám 
sát thương binh, trực tiếp xử lý các tình 
huống bất thường, làm hồ sơ bệnh án, 
ghi chép đầy đủ. Buổi tối cùng công 
dân hỏa tuyến, đi đón khiêng thương 
binh từ mặt trận về bằng đường thủy 
bởi đường bộ bị tê liệt hoàn toàn do sự 
phong tỏa của bom phá, pháo dàn bắn 
từ ngoài biển vào, bom B52...

Thấm thoát những ngày ác liệt của mặt 
trận Quảng Trị cũng đi qua, mật độ 
công việc giảm dần, dừng ném bom từ 
sông Mã ra Hà Nội. Chúng tôi đựơc lệnh 
rút về Hà Nội cuối tháng 11/1972.

Trở lại Viện Quân y 108, tôi rất bất ngờ 
khi Hà Nội lúc này lại là điểm nóng của 
cuộc chiến tranh chống Mỹ. Người ta 
thông tin Mỹ sẽ ném bom rải thảm, 
quyết cho Hà Nội trở về thời kì đồ đá. Hà 
Nội sơ tán triệt để, trừ những người có 
nhiệm vụ chiến đấu ở lại... Viện Quân y 
108 cũng không ngoại lệ, toàn bộ nhân 
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viên, thương binh, phương tiện phục 
vụ chẩn đoán phẫu thuật, phương tiện 
điều trị được mang đi gần hết. Ở khu 
sơ tán ban chỉ huy phân chia thành 3 
khối: Ngoại, Nội và khối chuyên khoa 
bao gồm Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng 
và Mắt. Chủ nhiệm Trà làm tổng chỉ huy 
khối chuyên khoa. Khoa Mắt ở khu sơ 
tán do bác sĩ Hà Văn Trạch phụ trách.

Tôi được yêu cầu ở lại Hà Nội để vào tổ 
trực chiến, trực cấp cứu và bảo vệ tài 
sản của khoa và bệnh viện. Biên chế 
thành một tổ gồm bác sĩ Thúy, tôi, y tá 
Hiên, phối hợp với nhóm Tai Mũi Họng, 
Răng Hàm Mặt thành một khối hành 
chính lâm thời để khi cần có nhân lực 
để  hỗ trợ nhau. Chúng tôi được phân 
công vị trí hầm trú ẩn theo từng tổ, có 
sơ đồ rõ ràng, thống nhất trong ban chỉ 
huy và phổ biến đến từng người...

Thời gian tính từng ngày và rồi những 
loạt bom B52 cũng đã dội xuống Hà Nội. 
Bom nổ vang rền, liên hồi suốt đêm này 
qua đêm khác, mặt đất rung chuyển 
bồng bềnh như đi thuyền gặp bão 
sóng trên sông biển, những cánh cửa 
va đập, kính vỡ, vật rơi, cây đổ, những 
mảng âm thanh hỗn độn ghê rợn báo 
hiệu những tổn thất về người và của 
liên tục xuất hiện sau những loạt bom. 
Chúng tôi được lệnh ngồi yên trong 

hầm, và chú ý nghe khi có mệnh lệnh 
qua hệ thống loa thành phố hoặc của 
Viện qua điện thoại bàn. Ban ngày khi 
bầu trời yên tĩnh không có báo động, 
chúng tôi lên mặt đất, gặp nhau, nghe 
đài, đọc báo, mừng khôn xiết với những 
tin thắng trận giòn giã, hàng chục B52, 
thần sấm, con ma đã bị quân và dân Hà 
Nội hạ gục... Cuối cùng thì 12 ngày đêm 
trận Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội 
cũng kết thúc. May mắn là Viện Quân y 
108 không bị loạt bom nào. Đầu năm 
1973, Khoa Mắt cùng toàn bộ nhân 
viên của bệnh viện từ khu sơ tán trở về. 

Giai đoạn củng cố, xây dựng, phát triển 
khoa có dấu hiệu khởi sắc. Sự kiện 3 
chúng tôi về Khoa Mắt là điều thầy 
vui mừng lắm, thầy quý chúng tôi như 
chính con em thầy. Mặc dù lực lượng 
bác sĩ rất thiếu, nhưng Chủ nhiệm Trà 
vẫn gửi 3 chúng tôi: Thuần, Hoa, Giang 
ra học tập lớp chuyên khoa định hướng 
đầu tiên do Viện Mắt Trung ương mở 
(năm 1973). Với tấm lòng nhân hậu, tình 
thương và nhiệt tình xây dựng ngành 
mắt cho quân đội mà Thầy Trà luôn ấp 
ủ nhưng lâu nay chưa có cơ hội thực 
hiện do chiến tranh kéo dài, suốt thời kì 
chống Pháp rồi chống Mỹ, cơ cấu biên 
chế, nhiệm vụ khoa và bệnh viện luôn 
thay đổi theo tình hình nhiệm vụ thời 
chiến, đây thực sự là thử thách lớn lao. 
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Trong lớp này, chúng tôi may mắn được 
theo học các thầy: Giáo sư Nguyễn 
Xuân Nguyên, Tôn Thất Hoạt, Đào Xuân 
Trà, Phan Dẫn, Hà Huy Tiến, Nguyễn 
Duy Hòa, Duy Tân, Xuân Trường... Việc 
đi học đã giúp chúng tôi có định hướng 
rõ ràng trong chuyên môn, sự nghiệp, 
có ý thức và mục đích phấn đấu.

Để không phụ công lao gieo trồng, vun 
đắp của Thầy, kể từ đó chúng tôi luôn 
cố gắng, không ngừng vươn lên và 
trưởng thành trong ngành nhãn khoa 
Việt Nam nói chung và ngành mắt quân 
đội nói riêng.

Những kỉ niệm về Khoa Mắt và Thầy Trà 
luôn sống mãi trong tôi.

Các thế hệ Khoa Mắt nhân kỷ niệm 60 năm Khoa Mắt, Bệnh viện TWQĐ 108, năm 2011
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Thầy Khâm... người thầy trong ký 
ức của tôi

Trong mỗi đời người, luôn tồn tại 
những kí ức, có những kí ức vui ta 
muốn nhớ mãi nhưng cũng có những 
kí ức buồn ta muốn quên đi. Đối với 
tôi, kí ức khiến tôi muốn nhớ mãi đó là 
những năm được học và làm việc cùng 
với Giáo sư Phan Đức Khâm, Nguyên 
Chủ nhiệm Khoa Mắt, Bệnh viện TWQĐ 
108… Thầy đã để lại trong tôi những 
ấn tượng sâu sắc.

Tôi vẫn thường bồi hồi nhớ lại quãng 
thời gian trước đây, khi đó thầy rất thích 
bài hát “Sống trong đời sống cần có một 
tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để 
gió cuốn đi, để gió cuốn đi”. Thầy nói với 
chúng tôi là thầy rất thích bài hát này, 
nó ý nghĩa. Thầy nói, sống trên đời là 
phải biết giữ lại những gì tốt đẹp, quên 
đi những gì đáng quên. Và đặc biệt là 
phải biết tha thứ cho lỗi lầm của người 
khác. Như là để gió cuốn đi. 

Thế đấy! Thầy đã dạy chúng tôi phải 
sống như thế đấy! Vậy mà, bây giờ tôi 
mới thấm thía, còn tại thời điểm thầy 
dạy thì tôi chỉ vâng dạ cho xong chuyện.

Bạn bảo tôi kể về kỉ niệm đáng nhớ về 
thầy giáo ư? Nhiều lắm, không kể nổi 
đâu! Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng 
chính thầy cũng là một kỉ niệm đáng 
nhớ với tôi rồi!

Tôi vẫn luôn thấy tiếc thời gian chúng 
tôi học và làm việc với thầy. Đến nỗi, tôi 
cứ cảm thấy áy náy vì chưa làm được 
cho thầy điều gì cả. Thầy đã dạy chúng 
tôi rất chu đáo, Thầy dạy chúng tôi mẹo 
cầm dao mổ thế nào để thao tác không 
bị run, dạy cả cách khám mắt và học 
thế nào cho đúng nữa. Thầy có hẳn một 
kho tàng không chỉ về chuyên môn mà 
còn cả chuyện cười, tôi nghĩ thế, nên 
cứ lúc nào chúng tôi mệt là thầy lại kể 
cho chúng tôi nghe. Học và làm việc với 
thầy, chúng tôi luôn cảm thấy dễ chịu, 
thoải mái.

 
KỶ NIỆM VỀ NGƯỜI THẦY

Đại tá PGS.TS Lê Thị Đông Phương 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Mắt, Bệnh viện TWQĐ 108
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Thầy đến, mang cho chúng tôi bao 
nhiêu là điều mới lạ. 

Tôi vẫn nhớ buổi đầu tiên đi làm vào 
ngày 4 tháng 9 năm 1984, thầy gọi tôi 
vào và hỏi: 

- Ở trường em học những gì về chuyên 
ngành Mắt này, em có thích chuyên 
ngành này không?

Khi thầy gọi tôi lo và sợ vì ngày đầu tiên 
đi làm, tôi chưa biết phải làm gì, bắt đầu 
từ đâu…. Nhưng khi Thầy hỏi thế tôi 
vừa cảm thấy gần gũi, nhưng vừa thấy 
lo vì mình chẳng biết gì về Mắt. Nghe 
thầy hỏi thẳng thắn và chân tình như 
vậy tôi cũng thật lòng trả lời: 

- Ở trường chúng em chỉ học có 2 tuần 
về mắt thôi, thực sự là em không nhớ 
gì cả và cũng chẳng biết gì về bệnh lý 
của Mắt. 

- Thầy hỏi tiếp: Em có thích chuyên 
ngành này không?

- Tôi trả lời: Em không thích lắm! (trong 
lòng tôi không thích nhưng sợ thầy nên 
tôi nói thế), em thích về hồi sức hoặc tim 
mạch, em thấy chuyên ngành đó mới là 
bác sĩ cứu người.

Thầy nói với tôi: Mắt tuy bé nhỏ nhưng 
rất quan trọng em có biết không? Trong 
nhà khi mất điện một lúc thôi, em đã 
cảm thấy khó chịu rồi, và khi có điện 
sáng bừng lên em có reo lên không? đối 

với một con người bị mù, em đem lại ánh 
sáng cho người ta cũng như em đã cứu 
sống họ, còn nếu em làm mù mắt người 
ta cũng giống như đã giết chết họ, sống 
mà như chết rồi còn đáng sợ hơn là chết 
luôn, em có biết không? Câu nói của thầy 
đã thổi vào tôi một luồng gió và tôi ghi 
nhớ suốt cả con đường sự nghiệp của 
tôi sau này. Cho đến nay, khi dạy cho 
sinh viên tôi vẫn nhắc lại câu nói này 
của Thầy. 

Thầy là người đầu tiên thổi vào tôi luồng 
gió mới, Thầy như tia nắng ban mai thắp 
sáng ước mơ tôi, gieo cho chúng tôi bao 
nhiêu ước mơ và hoài bão.

Tôi đi làm được 1 tháng, bởi chẳng biết 
gì về mắt nên thầy cho tôi 2 quyển 
sách Nhãn khoa tập 1 và tập 2 để đọc, 
thầy nói đến Khoa làm việc là phải vào 
buồng bệnh nhân, hỏi thăm và khám 
cho họ, không ngồi trong buồng mà 
đọc sách, nếu đọc thì em về nhà đọc 
không đi làm nữa. Ngày đó, tôi nghĩ sao 
thầy khắt khe thế, không biết thì phải 
đọc đã chứ, nhưng có lẽ càng ngày tôi 
càng thấm thía câu nói đó “phải quan 
tâm chăm sóc bệnh nhân thì mình 
mới có kinh nghiệm, bởi vì ai đó đã nói 
người bệnh chứ không phải cái bệnh”. 

Thầy gửi tôi sang Viện Mắt Trung ương 
để học, thầy cho em đi học để có nhận 
thức điều trị như thế nào là đúng là 
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sai, tôi là người được đi học sớm nhất 
trong các anh chị cùng khóa về viện 
lúc bấy giờ. Có lẽ bắt đầu từ đó tôi 
đã yêu cái chuyên ngành Mắt lúc nào 
không hay, tôi chăm chỉ đi trực để lấy 
ngày nghỉ sang viện mắt học (ngày đó 
đi học rất khó, thầy gửi tôi sang Viện 
Mắt dự thính thôi), cho đến bây giờ tôi 
vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi 
gặp được một người thầy đáng kính 
như vậy. 

Khi sang Viện Mắt học, tôi càng hiểu rõ 
hơn về Thầy (trước năm 1979 thầy là 
Trưởng khoa Chấn thương kiêm Trưởng 
phòng Huấn luyện ở Viện Mắt Trung 
ương). Một con người rất nghiêm khắc 
trong công việc, tận tụy với bệnh nhân 
đặc biệt trong giảng bài mọi người đều 
bảo thầy dạy rất hay và bài bản có cơ 
chế dễ hiểu và đi vào lòng học trò.

Nếu cha mẹ là người đã sinh ra tôi, 
đưa tôi đến với cuộc đời này thì thầy là 
người cha thứ hai đã dạy cho tôi kiến 
thức, truyền đạt cho tôi biết bao điều 

hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp tôi 
nên người. 

“Thời gian trôi qua nhanh, nếu ta không 
biết nắm bắt và tận dụng mà cứ để nó 
lướt qua thì thật lãng phí. Muốn làm 
bất cứ việc gì phải kiên trì, nhẫn nại cố 
gắng hết mình thì mới có thể đạt được 
kết quả cao’’. Đó là những điều tôi học 
được từ thầy.

Trước khi ra đi, thầy chỉ dặn tôi một 
điều: “Mặc cho người ta ngập chìm trong 
những lo toan, tính toán chuyện cơm áo 
lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, 
cả trí tuệ, em hãy cố gắng học hỏi nhiều 
hơn nữa để cứu chữa cho mọi người, thế 
là có phúc rồi em nhé” .

Thầy đã đi xa rồi nhưng tôi vẫn không 
quên được thầy. Có lẽ vì thầy là kỉ niệm 
khó quên trong lòng tôi. Tuy xa thầy 
rồi, nhưng những bài học thầy dạy tôi 
vẫn chưa quên. Đặc biệt là thành công 
trong sự nghiệp trồng người cao quý 
của thầy. 
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Đang ở chiến trường B4, B5 mù mịt khói 
lửa, tôi được lệnh điều về Viện Quân y 
108. Trên đường ra thì chiến dịch Mậu 
Thân 68 bùng nổ. Tôi nhớ vượt sông Bến 
Hải trở về hậu phương lớn gặp đoàn của 
Bác sĩ Đinh Bạt Thao và một số anh em 
khác. Anh Thao được trên điều về Khoa 
A11 phục vụ sức khỏe cán bộ cao cấp, 
còn tôi ít ngày sau vào Khoa A1 tại khu 
sơ tán của viện ta tại chân núi Tam Đảo. 
Sau đó, tôi lại được điều về Khoa Truyền 
nhiễm. Tôi là bác sĩ truyền nhiễm tốt  
nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội do GS 
Trịnh Ngọc Phan giảng dạy. Về Khoa 
Truyền nhiễm, tức là Khoa A4, Chủ 
nhiệm khoa là GS.TS Bùi Đại tôi rất yên 

tâm và phấn khởi, tại đây tôi học được 
nhiều những kinh nghiệm chẩn đoán 
và điều trị. GS Bùi Đại là một nhà khoa 
học không những có nhiều kiến thức 
sâu mà còn là một kho kinh nghiệm 
phong phú trong thực hành lâm sàng 
nhất là về bệnh sốt rét.

Cùng về với tôi có BS Hoàng Văn Diện, 
BS Nguyễn Kim Nữ Hiếu, chúng tôi rất 
vui vẻ đoàn kết với các bác sĩ cũ ở trong 
khoa như BS Nguyễn Xuân Nguyên và 
BS Thúy Lan. Khoa A4 là một khoa có 
nhiều thành tích cao, gương mẫu trong 
phục vụ và nghiên cứu khoa học, nội 
quy kỷ luật chặt chẽ. Rất tiếc, tôi được 
công tác cùng GS. Bùi Đại cỡ một năm 

NHỮNG NĂM THÁNG  
KHÓ QUÊN

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình
Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình
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thì anh được lệnh vào chiến trường B2, 
rồi đi bảo vệ luận án TSKH tại Liên Xô, 
sau này về hậu phương anh làm nhiệm 
vụ lãnh đạo tại Học viện Quân y và 
Quân y Viện 103. Sau này tôi lại được 
may mắn cộng tác với anh, khi ấy anh 
đã là Viện trưởng và tôi cũng đã là Chủ 
nhiệm khoa sau đó Phó Viện trưởng từ 
năm 1992.

Trong suốt thời gian công tác ở Khoa A4 
nay là Viện lâm sàng các bệnh Truyền 
nhiễm, những kỷ niệm sâu sắc đối với 
tôi là điều trị bệnh sốt rét, viêm gan và 
giun xoắn. Khi tôi về A4 đúng dịp toàn 
khoa tràn ngập 2 loại bệnh sốt rét và 
giun xoắn. Giun xoắn là một bệnh ký 
sinh trùng từ thịt lợn chế biến chưa 
chín. Sau chiến thắng Luông Nậm Thà, 
sào huyệt của Vàng Pao ở Bắc Lào. Ngoài 
những chiến lợi phẩm như súng đạn... 
ta thu được rất nhiều lợn. Bộ đội ta và 
Lào liên hoan tiết canh nem chua nên 
bị nhiễm giun xoắn hàng loạt, nhiều 
ca quá nặng tử vong. Những bệnh 
nhân sống sót mang những di chứng 
sơ cứng, suy kiệt. Điển hình như dược 
sỹ Huấn ở Cục Quân y, có lần đứng dậy 
anh ngã xấp mặt xuống, chúng tôi toát 
mồ hôi hột, rất may anh không can chi.

Bệnh sốt rét là mặt bệnh phổ biến nhất 
thời gian đó. Đại đa số bệnh nhân từ 
chiến trường miền Nam, Lào, sau này 
thêm những bệnh nhân từ Campuchia 

mà ta thường gọi là chiến trường K, một 
số ít từ biên giới phía bắc nơi đang có giao  
tranh giữa bộ đội ta và quân xâm lược 
Trung Quốc. Nhiều đợt bệnh nhân sốt 
rét về dồn dập trong khi Khoa A4 chỉ có 
khoảng 40 giường mà bệnh nhân hàng 
trăm người dẫn đến khoa gặp khó khăn 
về chỗ nằm. Chúng tôi phải kê thêm 
giường trong các buồng bệnh, không 
đủ chỗ nữa phải nằm tạm ở hành lang, 
hoặc phải gửi sang các khoa bạn trong 
viện. Không ít trường hợp Viện Quân y 
108 không đủ chỗ thu dung nên chúng 
tôi phải chuyến bệnh nhân về các bệnh 
viện khu vực nhất là Viện Quân y 105, 
Sơn Tây. Chúng tôi phải sang các khoa 
và tới các viện tuyến dưới để chỉ đạo 
điều trị nên công việc rất dồn dập. 
Ngoài sốt rét thông thường còn nhiều 
sốt rét ác tính các thể như thể thần kinh 
hôn mê sâu, bội nhiễm phổi dễ tử vong, 
sốt rét ác tính thể gan mật, sốt rét suy 
kiệt phù thũng, hoàng đản, gan lách to. 
Bệnh nhân chết vì bội nhiễm vì suy kiệt, 
thiếu máu nặng, không ít trường hợp 
hồng cầu chỉ còn lại dưới 1 triệu. Một 
thể sốt rét nặng nữa là sốt rét đái huyết 
cầu tố do quá nhiều ký sinh trùng phá 
vỡ hồng cầu hàng loạt và trạng thái 
thiếu hụt G.6PD. Nhiều trường hợp suy 
ống thận cấp chúng tôi phải kết hợp với 
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Khoa Thận tiết niệu để thẩm phân phúc 
mạc, thẩm phân máu. Sốt rét nặng vì đa 
phần do P. Falciparum kháng thuốc.

Khoa A4 là một khoa có nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 
cấp Bộ Quốc phòng, cấp nhà nước về 
chẩn đoán và điều trị sốt rét. Đế chỉ 
đạo phòng chống sốt rét chúng tôi 
phải thay nhau đi tuyến để nghiên cứu. 
Tôi cùng các BS Trần Trọng Thiện đi  
Campuchia, Tây Nguyên, Quân khu 
9, Văn Bàn, Yên Bái. Các BS Nguyễn 
Văn Khuê, Vương Phúc Đường, Bùi Trí 
Cường đi Tây Nguyên cắm chốt ở Viện 
Quân y 211, Sư đoàn 10 Quân đoàn 
3, thị xã Hà Giang đón bệnh nhân sốt 
rét ở biên giới Vị Xuyên về, BS Nguyễn 
Văn Khuê có thời gian cắm chốt tại 
Viện Quân y 87 Nha Trang, BS Lê Hữu 
Song đi Quảng Bình. Tôi đi Campuchia 
theo Sư đoàn 330, 339 ở mặt trận Tà 
Xanh, Săm Lốp, cua chữ V, vùng ven 
đuôi chuột, tham gia chiến đấu ở sào 
huyệt Pôn Pốt vùng mỏ kim cương 
rồi ở Cần Thơ, An Giang để đón bệnh 
nhân ở K về. Nhờ vậy chúng tôi đã sinh 
thiết gan nhiều bệnh nhân sốt rét, triển 
khai các phác đồ nghiên cứu khoa học 
các cấp nhất là cấp nhà nước. Sang  
Campuchia vùng Tà Xanh Săm Lốp 
và các đơn vị khác nhau nhận thấy số 
quân nhân chết vì sốt rét ác tính, sốt 
rét đái huyết cầu tố, sốt rét suy kiệt 

với tỉ lệ rất cao có nơi tới 30 - 40%, đặc 
biệt vùng Bẩy Nhà trên đường Phnom 
Pênh lên Batdomboog rẽ tay trái. Ở đó  
BS Ngô Đình Quỳ Chủ nhiệm Khoa Vệ 
sinh phòng dịch Quân đội dưới sự chỉ 
đạo của Cục Quân y cũng hy sinh vì sốt 
rét trong khi làm nhiệm vụ và được truy 
tặng danh hiệu Anh hùng LLVT. 

Bộ đội sốt rét suy kiệt phù thũng nên 
có người không đi lại được, sáng 
đồng đội khiêng ra chốt kèm súng 
lên đạn sẵn, bi đông nước, bát cơm, ít 
muối vừng lương khô và cá khô, địch 
đến cứ nằm đó mà bắn. Nghe nói có 
trường hợp thương tâm, sáng đồng đội  
khiêng ra, chiều đón về chết cứng lúc 
nào không biết. Ở chiến trường này 
quân ta thương vong chủ yếu vì sốt 
rét và mìn. Sốt rét ác liệt vì khí hậu 
nóng ẩm, muỗi Anophen nhiều truyền  
P. Falciparum kháng thuốc. Thuốc sốt 
rét đã thiếu, kí sinh trùng lại kháng với 
đủ loại thuốc mà ta có, Quinin cũng 
bị kháng, song Quinin cũng rất hiếm 
phần vì ta đang trong tình trạng bị 
cấm vận, phần vì không đủ ngoại tệ để 
mua. Vì vậy đã nhiễm sốt rét thường 
kéo dài dẫn tới sốt rét ác tính, sốt rét 
đái huyết cầu tố, sốt rét suy kiệt. Sốt rét 
ảnh hưởng nặng nề tới quân số và sức 
chiến đấu của bộ đội ta và bạn.

Giữa lúc chiến sự ác liệt tại sào huyệt 
Pôn Pốt, tôi được lệnh của Cục Quân 



113

y, Bộ Quốc phòng tăng cường cho Sư 
330 Quân khu 9 Mặt trận 979 tham 
gia chiến dịch mùa khô năm 1980 để 
chỉ đạo sốt rét. Trước khi đi tôi nhận 
được thông tin của Tổng cục Y tế Thế 
giới (nay là WHO) cho biết Trung Quốc 
phát hiện thuốc Qynghaosu (thanh 
hao tố) chiết suất từ cây thanh hao 
hoa vàng chữa sốt rét có hiệu quả. 
Trong một cuộc sinh hoạt khoa học 
của ngành Truyền nhiễm dịch tễ tôi 
thông báo thông tin này thì nhiều bác 
sĩ, giáo sư không tin lắm cho là cây này 
chắc chỉ là một loại dược thảo trong 
vườn thuốc nam ở các đơn vị mà thôi. 
Tuy nhiên những hình ảnh bộ đội trẻ 
măng gục ngã trước sốt rét hi sinh làm 
cho lòng tôi day dứt, trăn trở suy nghĩ. 

Tại mặt trận 979 tôi nhận nhiệm vụ trinh 
sát xem địch đã dùng loại thuốc chữa 
sốt rét qinghaosu do Trung Quốc cung 
cấp chưa song chỉ thấy những thuốc 
họ đang dùng cũng giống như thuốc 
của quân ta. Lên tận chốt sát biên giới  
Campuchia Thái Lan tôi thấy bệnh 
nhân bị sốt rét nhất là sốt rét ác tính 
chuyển vận về phía sau rất khó khăn, 
trên đường có thể bị địch phục kích 
hoặc dẫm phải mìn. Đi lên đó chúng 
tôi phải luôn đặt chân mình đúng vào 
vết bàn chân người đi trước để tránh 
bị mìn. Vận chuyển đã khó khăn, điều 
trị không kịp thời, thuốc lại bị kháng vì 

vậy từ chốt về tới tiểu đoàn quân y mất 
thời gian, bệnh nhân thường chết dọc 
đường. Tôi nghĩ giá mà có loại thuốc 
hữu hiệu cho bệnh nhân hôn mê uống 
thuốc qua sonde dạ dày hoặc nhét vào 
hậu môn trong trường hợp sốt rét ác 
tính ở chốt không thể truyền dịch tải 
thuốc thì sẽ cứu được nhiều trường 
hợp. Ý tưởng này đã gợi mở cho tôi 2 đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước 
sau này:

- Thuốc đạn Artemisinin đặt vào hậu 
môn chữa sốt rét ác tính.

- Thuốc Artemisinin uống qua sonde dạ 
dày chữa sốt rét ác tính hôn mê sâu.

Hai phác đồ điều trị đó hy vọng được 
ứng dụng vào những tình huống 
không có điều kiện truyền thuốc vào 
tĩnh mạch và bệnh nhân hôn mê sâu 
không thể uống được như các bệnh 
nhân sốt rét ác tính trên trận địa xa các 
cơ sở điều trị vận chuyển khó khăn và 
nguy hiểm.

Về nước tôi bàn với PGS.TS Đinh Huỳnh 
Kiệt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 
và Kiểm nghiệm Dược, Cục Quân y tổ 
chức đi tìm kiếm cây thuốc này. Cứ mỗi 
lần đi công tác hay chữa bệnh ở đâu tôi 
cũng quan tâm để ý tìm cây thanh hao 
hoa vàng. Tôi rất hy vọng đây là chìa 
khóa để giải quyết bài toán nóng bỏng 
chữa sốt rét khi đó. Trong lúc tưởng 
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chừng bế tắc thì vận may tình cờ đã 
đến. Số là nhân một chuyến đi cùng xe 
vào giảng dạy tại Học viện Quân y tôi 
được gặp GS Vũ Văn Chuyên, một nhà 
thực vật học nổi tiếng hàng đầu ở nước 
ta. Tôi gạn hỏi GS Chuyên:

Thưa anh! Anh có biết cây thanh hao 
hoa vàng không?

- Biết chứ, tên khoa học của nó là  
Artemesia Annua L. Ông trả lời rất 
nhanh và tường tận.

Tôi hỏi tiếp:

Thưa anh! Cây này có ở Việt Nam không 
và ở đâu?

Có đấy, có thể tìm thấy ở Lạng Sơn và 
một số tỉnh phía Bắc.

Vui mừng như mở cờ trong bụng, như 
bắt được vàng. Ngay hôm sau tôi đã 
qua cửa ngách sang Trung tâm Nghiên 
cứu Kiểm nghiệm Dược Quân đội gặp 
và trao đổi thông tin quý báu trên cho 
PGS.TS Đinh Huỳnh Kiệt. Hồi đó giữa 
Bệnh viện TWQĐ 108 và Trung tâm  
Nghiên cứu Kiểm nghiệm Dược Quân 
đội trên vẫn có một ngách để hai bên 
quan hệ nội bộ. Tôi sang bên đó thông 
tin cho PGS Kiệt đề nghị tổ chức một 
đoàn lên Lạng Sơn và một số địa danh 
Việt Bắc theo lời mách bảo của GS Vũ 
Văn Chuyên. Rất vui mừng là đoàn 

đã tìm ra cây thanh hao hoa vàng. Tôi 
đề xuất và được PGS Kiệt chấp nhận 
là bước đầu chiết suất thô bán thuần  
khiết để ứng dụng lâm sàng nếu có kết 
quả sơ bộ sẽ tiến hành chiết suất tinh sau.

Viên thanh hao hoa vàng lên Hà Giang

Tôi không nhớ rõ chính xác ngày chỉ 
nhớ khoảng cuối năm 1987, khi đó trời 
đã giá lạnh và những vườn cam bắt đầu 
chín vàng tôi cùng BS Nguyễn Văn Khuê 
và Kỹ thuật viên xét nghiệm Vũ Huy 
Chiến sau khi được phép của viện lên 
Hà Giang đặt Trạm Nghiên cứu sốt rét 
tại ĐĐT 93 Quân khu 1 ngay tại thị xã Hà 
Giang gần chiếc cầu treo mỏng mảnh 
bắc qua dòng sông Lô. Khi đó ta và 
Trung Quốc còn tiếp tục giao tranh dữ 
dội ở biên giới đặc biệt vùng cửa khẩu 
Vị Xuyên. Trung Quốc có lúc pháo kích 
về tận thị xã. Chúng tôi đặt trạm nghiên 
cứu ở đó vì bộ đội và nhân dân bị sốt 
rét nhiều chủ yếu do P. Vivax. Số bệnh 
nhân được điều trị khoảng 30 người, 
không có trường hợp P. Falciparum nào. 
Thấy kết quả như mong đợi, khoảng 
trên 80% bệnh nhân được điều trị bằng 
viên thanh hao hoa vàng bán thuần  
khiết cắt sốt và sạch ký sinh trùng. 
Tháng 10/1988 tôi thay mặt nhóm  
nghiên cứu báo cáo hiệu quả sơ bộ 
điều trị sốt rét do P. Vivax tại hội nghị 
khoa học do Cục Quân y tổ chức tại 
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Viện Quân y 108. Sau đó chúng tôi lại tổ 
chức một hội nghị mở rộng giới thiệu 
cây thanh hao hoa vàng và tác dụng 
chữa sốt rét tại Hà Nội trước các nhà 
khoa học trong nước với sự có mặt của 
GS Vũ Thị Phan, Viện trưởng viện Sốt 
rét và ký sinh trùng, GS Phạm Song, 
Bộ trưởng Bộ Y tế và GS.TSKH Bùi 
Đại chuyên viên ngành phòng dịch 
Bộ Quốc phòng. Mọi người đều tâm 
đắc với cây thuốc quý này. Cục Quân 
y giao nhiệm vụ cho tôi tiếp tục mở 
rộng nghiên cứu thuốc này, PGS.TS. 
Đinh Huỳnh Kiệt tiếp tục đẩy mạnh  
nghiên cứu dược. Sau đó PGS Kiệt 
cùng tập thể các dược sỹ kỹ sư Trung 
tâm Nghiên cứu và Kiểm nghiệm dược, 
Cục Quân y đã thành công chiết suất 
ra Artemisinin thuần khiết đầu tiên ở 
Việt Nam. 
Được phép của viện và của Cục Quân y 
chúng tôi đã mang viên Artemisinin đi  
nghiên cứu hiệu quả của thuốc tại nhiều 
đơn vị có nhiều quân số sốt rét. Các bác 
sĩ Viện Quân y 108 như Trần Trọng Thiện, 
Nguyễn Văn Khuê, Vương Phúc Đường, 
Bùi Trí Cường, Lê Hữu Song được cử đi phụ 
trách tổ nghiên cứu tại Sư đoàn 10, Viện 
Quân y 211 Quân đoàn 3 Tây Nguyên, Viện 
121 Cần Thơ, Viện 87 Nha Trang, Trung tâm 
Y tế Yên Bái, Lào Cai, Quảng Bình v.v.. đều 
khẳng định tác dụng của thuốc viên và đạn  
Artemisinin đối với chủng P. Falciparum 

kháng thuốc, và rất tốt với cả P. Vivax. 
Sau này các chế phẩm tiêm truyền của 
Artemisinin là Artesunate, Artemether,  
Arteether v.v... ra đời chữa các thể sốt rét 
do P. Falciparum kháng thuốc, sốt rét ác 
tính giảm tỷ lệ sốt rét tại các đơn vị chiến 
đấu trên địa bàn rừng núi từ 70 - 80% còn 
5 - 7% những năm đó và sau này chỉ còn 
0-1%, nâng cao sức chiến đấu của bộ đội 
tại các mặt trận. Tỷ lệ chết vì sốt rét ác 
tính, sốt rét suy kiệt, sốt rét đái huyết cầu 
tố cũng giảm rõ rệt từ 10 -  40% trước đó 
xuống còn rất thấp 0 - 1- 2%. Như vậy, 
thuốc Artemisinin đã cứu chữa khỏi sốt rét 
cho hàng triệu người trong quân và nhân 
dân ta, cứu được mạng sống cho hàng  
nghìn người.

Đề tài nghiên cứu sốt rét sau đó trở 
thành đề tài cấp nhà nước do GS.TS. 
Bùi Đại làm chủ nhiệm, tôi làm thư ký 
đề tài và trực tiếp phụ trách những đề 
tài nhánh. Ngoài dân y, sau những công 
trình nghiên cứu của Bệnh viện TWQĐ 
108 và Trung tâm Nghiên cứu Kiểm  
nghiệm Dược đã được mở rộng nghiên 
cứu và thanh toán hữu hiệu bệnh sốt 
rét trên quy mô toàn quốc. Artemisinin 
và các chế phẩm được sản xuất quy mô 
lớn trong quân đội cũng như ở Viện 
Dược liệu Trung ương đã góp phần 
quyết định giảm tỷ lệ sốt rét trong quân 
và dân một cách ngoạn mục. Hiện sốt 
rét do P. Falciparum kháng thuốc hầu 
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như được thanh toán trên quy mô toàn 
quốc. Cây thanh hao hoa vàng được 
đưa xuống trồng đại trà ở đồng bằng, 
chiết suất ra Atemisinin và các chế 
phẩm thừa dùng trong nước đã được 
xuất khẩu sang các nước đặc biệt Châu 
Phi. Thuốc đã soán ngôi số một của  
Quinin viên và Quinin tiêm chữa sốt rét 
và đã mang lại các giải thưởng Khoa 
học Hồ Chí Minh danh giá được Chủ 
tịch nước tặng GS.TSKH Bùi Đại.

Phát huy truyền thống của Bệnh viện 
TWQĐ 108 anh hùng, tuy nghỉ hưu tôi 
vẫn rèn luyện theo tỉnh thần Bác Hồ dạy: 
“Tuổi già song chí không già” vẫn luôn 
hoạt động khoa học, viết sách tổng kết, 

tiếp tục phục vụ nhân dân, tham gia 
hoạt động từ thiện, tiếp tục cống hiến. 
Từ khi nghỉ hưu vẫn tham gia công tác tại 
Ban Thường vụ, Hội Gan Mật Việt Nam, 
Trưởng ban Kĩ thuật của Hội kiêm Chủ 
tịch Hội Gan Mật Hà Nội, viết 2 tập sách 
chuyên đề Viêm gan vi rút B và những 
hậu quả, sách chuyên đề Bệnh học Gan 
- Mật - Tụy được giải Ba toàn quốc về 
sách hay sách đẹp. Đồng thời những 
lúc rảnh rang tôi thường lấy thú tiêu  
khiển với thơ phú ghi lại những cảm 
xúc chiến đấu trong đời bộ đội, những 
lúc tình cảm thăng hoa khi đi đây đi đó 
phục vụ sức khỏe bộ đội và nhân dân./.
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Đại tá, Bác sĩ Lê Thi người cán bộ 
quân y với tấm lòng đầy nhiệt 
huyết về Bệnh viện TWQĐ 108 

công tác vào đầu năm 1995. Quãng 
thời gian gắn bó và cống hiến ở Bệnh 
viện tuy chỉ một nhiệm kỳ 4 năm (1995-
1998) nhưng đó lại là mảng ký ức chẳng 
thể nào quên.

Trải qua năm tháng, ai cũng hiểu để 
có được cơ ngơi rạng rỡ như ngày nay, 
Bệnh viện cũng đã có những giai đoạn 

vô cùng thiếu thốn, khó khăn, vất vả 
nhưng với ý chí quyết tâm vươn lên 
mạnh mẽ của lãnh đạo Bệnh viện và 
đội ngũ cán bộ nhân viên đã luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tre già măng mọc

Đại tá BS Lê Thi được giao chức trách 
Phó Giám đốc về Chính trị kiêm Bí thư 
Đảng ủy đồng thời phụ trách công tác 
hậu cần. Thực hiện 2 nhiệm vụ vừa làm 

NHỮNG NĂM THÁNG 
KHÔNG THể QUÊN

    Đại tá BS Lê Thi  
Nguyên Bí thư Đảng ủy 

Nguyên Phó Giám đốc Chính tri 
 Bệnh viện TWQĐ 108 kể 

Mai Chi ghi 

Đại tá BS Lê Thi 
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chính trị vừa làm hậu cần, lo cho gần 
1800 người thời kỳ đó thật vô cùng vất 
vả. Khi ấy, anh em đồng chí cảm thông 
thường chia sẻ “Nhận nhiệm vụ trong 
giai đoạn này quả thực rất thiệt thòi” 
nhưng trong tâm của Đại tá không cảm 
nhận như vậy. Bởi lẽ, không thể so sánh 
các giai đoạn với nhau, cho dù khó khăn 
cỡ nào cũng phải cố gắng vượt qua, bản 
lĩnh của người chiến sĩ quân y chính là 
biết vươn lên từ trong gian khổ. 

Một nhiệm vụ quan trọng khi mới về 
công tác tại Bệnh viện đối với Bác sĩ 
Lê Thi lúc bấy giờ là làm tốt công tác 
chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân 
đội đối với lớp cán bộ đã có nhiều cống 
hiến một cách trọn vẹn, thấu tình, 
đạt lý. Đó là những con người hiểu 
biết, từng trải, vô cùng giỏi về chuyên 
môn cũng như có cái tâm, cái tầm với 
nghề, nhất là các thầy đã được giữ lại 
làm chuyên viên, những tấm gương 
sáng như Thiếu tướng, GS.TSKH.TTND.  
AHLLVTND Bùi Đại, Thiếu tướng 
GS.TSKH.TTND Nguyễn Huy Phan… 
đúng là một thế hệ hiếm có, vừa có đủ 
tài năng lại luôn mang trong mình y đức 
cao quý, sẵn sàng cống hiến vì nghề  
nghiệp. Với chính sách mới, các thầy đều 
hiểu rõ, thời đại này phải nhanh chóng 
chuyển giao để các bạn trẻ thay nhau 
gánh vác các nhiệm vụ của lớp người 
đi trước. Không chỉ chấp hành theo quy 

định của Đảng, Nhà nước và Bệnh viện, 
các thầy còn sẵn sàng chia sẻ hết kinh  
nghiệm, tạo điều kiện cho lớp kế nhiệm 
tiếp thu những tinh hoa từ chính tích 
lũy của mình. Đặc biệt nhất là truyền 
lại tâm huyết và lòng yêu nghề để lớp 
trẻ hiểu rằng, họ đã và đang làm một 
công việc vô cùng cao quý và thiêng 
liêng - đó chính là chăm sóc và bảo vệ 
sức khỏe người bệnh. 

Nhớ về những người thầy gạo cội ấy, Đại 
tá bồi hồi nghĩ đến hình ảnh Thiếu tướng, 
GS.TTND.AHLLVTND Nguyễn Ngọc Doãn 
- Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện, lúc 
bấy giờ giản dị, chân phương đạp chiếc 
xe đạp lọc cọc đi làm, hay các buổi chia 
tay với các thầy đi trước như Thiếu tướng, 
GS.TSKH.TTND Nguyễn Văn Âu nguyên 
Phó Giám đốc Bệnh viện, Thiếu tướng, 
GS.TTND Phạm Tử Dương nguyên Phó 
Giám đốc Bệnh viện…chỉ một vài đĩa 
bánh kẹo nhỏ, những cái bắt tay nắm 
chặt của người ở lại và người ra đi, của 
thế hệ đi trước và những người kế bước 
trong sự nghiệp cao quý này khiến cho 
mọi người đều cảm thấy vô cùng xúc 
động và trân quý những gì đã qua.    

Khó khăn tôi luyện bản lĩnh người 
chiến sĩ quân y

Với khoảng thời gian ngắn, lại nhiều 
thử thách, Đại tá BS Lê Thi hiểu rằng 
bản thân phải biết lượng sức mình để 
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phát huy những thuận lợi và khắc phục 
các khó khăn. Đại tá luôn động viên 
anh em đồng chí trong viện cùng đồng 
tâm vượt qua tất cả để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, bấy giờ là một thời:

“Một thời gạo chợ nước sông
Một thời xuôi ngược long đong một thời,

Bây giờ no ấm hơn rồi
Ai quên ai nhớ cái thời hàn vi”

Đời sống anh em khi ấy thiếu thốn 
nhiều nhưng vẫn rất gắn bó và gần gũi 
với nhau. Đến cả bữa cơm cũng chỉ có 
rau, mắm và đậu phụ, nhưng lại như 
người thân một nhà, cùng sát cánh 
chia sẻ ngọt bùi, cùng trải qua gian khó 
thuở hàn vi.

Thời gian đó, cùng với tình hình chung 
toàn xã hội, Bệnh viện còn khó khăn về 
mọi mặt, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống 
cấp, trang thiết bị cũng chưa được đầu 
tư mới. Được sự thống nhất trong Ban 
Giám đốc, Đại tá GS.TS Vũ Bằng Đình 
nguyên Giám đốc Bệnh viện và Đại tá, 
Bác sĩ Lê Thi đã lặn lội sang những đơn 
vị có điều kiện hơn để thuyết phục và 
kêu gọi hỗ trợ. Tiêu biểu nhất là 3 đơn vị: 
Quân khu Thủ đô, Quân chủng Hải quân, 
và Quân khu 3 (thời đó được coi là nơi 
làm giàu đánh thắng), mỗi đơn vị đã hỗ 
trợ cho Bệnh viện 100.000.000 VNĐ để 

cải tạo nâng cấp phòng giao ban, phòng 
khám và phòng điều trị của Bệnh viện. 
Số tiền xin được luôn công khai minh 
bạch, công bố rõ ràng, giao cho hậu cần 
triển khai nhanh gọn và hiệu quả. Các 
công trình được cải tạo nâng cấp đều 
gắn tên đơn vị tài trợ. Một vài trăm triệu 
thời đó là một khoản tiền không hề nhỏ, 
sự vận động từng chút, từng chút một 
như vậy đã góp phần nâng cao chất 
lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân 
cũng như cải tạo cơ sở vật chất làm việc 
cho nhân viên. 

Đồng thời để đáp trả tình cảm và sự hỗ 
trợ hết lòng của các đơn vị, Bệnh viện 
luôn cố gắng hoàn thành tốt và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn 
quan tâm sức khỏe cho các cán bộ của 
đơn vị bạn. Khoa Nội cán bộ chịu trách 
nhiệm chính trong việc khám bệnh và 
điều trị cho cán bộ cao cấp của quân đội. 
Điều mà mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh 
viện đều rất tự hào là trong giai đoạn 
khó khăn mà hoàn thành tốt nhiệm vụ 
thì quả thật là đáng quý vô cùng.

Bước chuyển mình từ tư duy tới 
hành động

Khi nhắc đến Bệnh viện TWQĐ 108 
nhiều người trước đây luôn nghĩ rằng 
Bệnh viện chỉ phục vụ, chăm sóc điều 
trị cho quân đội chứ không điều trị cho 
nhân dân. Quả thật có một thời như 
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vậy. Thời điểm bấy giờ Bệnh viện Hữu 
nghị Việt Xô và Bệnh viện TWQĐ 108 là 
2 bệnh viện chỉ làm nhiệm vụ chính trị. 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô thì yên tâm 
với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán 
bộ trung, cao cấp của nhà nước. Trong 
khi đó, Bệnh viện TWQĐ 108 đã đề nghị 
được mở rộng nhiệm vụ khám chữa 
bệnh cho nhân dân. Đề xuất đó ban 
đầu chưa được cấp trên nhất trí. Tuy 
nhiên, được sự thống nhất cao trong 
Ban Giám đốc, với sự kiên trì và đặc biệt 
bằng những bài thuyết trình với luận 
điểm sâu sắc, thấu tình đạt lý của Thiếu 
tướng, GS.TSKH.TTND Bùi Đại - Nguyên 
Giám đốc Bệnh viện và Đại tá GS.TS Vũ 
Bằng Đình - Giám đốc Bệnh viện lúc 
bấy giờ đã khiến cho các đồng chí lãnh 
đạo các cấp phải cân nhắc thay đổi suy 
nghĩ. Bệnh viện TWQĐ 108 vẫn luôn 
đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu 
nhưng cần tận dụng điều kiện cơ sở vật 
chất và năng lực trình độ chuyên môn 
cao để phục vụ nhân dân, đây cũng là 
điều rất tốt. 

Sau một quá trình khó khăn để thuyết 
phục cơ quan quản lý. Bệnh viện TWQĐ 
108  đã được cấp phép khám chữa 
bệnh cho nhân dân, tuy nhiên làm 
dịch vụ phải ở một khu riêng biệt, tách 
hoàn toàn với khu điều trị cho quân 

đội. Bệnh viện triển khai xây dựng dãy 
nhà khám chữa bệnh bên ngoài chỉ với 
2 khoa Nội và Ngoại ban đầu. Có thể 
nói đây là một mốc chuyển mình quan 
trọng của Bệnh viện.

Không chỉ có tư tưởng đổi mới về khám 
chữa bệnh cho nhân dân, mà Bệnh viện 
còn đưa ra những quan điểm cho đến 
nay vẫn đúng đắn và phù hợp. Ngày 
23/11/1996, Bộ Y tế tổ chức hội nghị 
toàn quốc tại Hà Nội để triển khai quyết 
định của Bộ trưởng Y tế quy định về y 
đức. Bệnh viện TWQĐ 108 được mời dự 
và yêu cầu có tham luận tại hội nghị. 
Đại tá BS Lê Thi được Ban Giám đốc cử 
đi dự hội nghị và nội dung tham luận 
được Ban Giám đốc thống nhất cao, 
đặc biệt là bảy tiêu chuẩn về đạo đức 
nghề nghiệp mà Bệnh viện TWQĐ 108 
đang thực hiện. 

Trong đó, tham luận đã nhấn mạnh 
“Nội dung Y đức đã được chỉ giáo cho 
cán bộ y tế bởi những bậc tiền bối như 
Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Bác Hồ 
kính yêu của chúng ta đã có câu nói nổi 
tiếng “Người thầy thuốc giỏi, đồng thời 
phải như người mẹ hiền”, và chính người 
còn dạy “Muốn hồng phải chuyên sâu” đã 
nâng nội dung Y đức lên 1 bước tức là Y 
đức đòi hỏi quan điểm thương yêu người 
bệnh và trình độ cao về nghề nghiệp. Nội 
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dung y đức bao gồm thái độ người thầy 
thuốc với bệnh nhân, với đồng nghiệp và 
với cả nghề nghiệp”.

Tham luận cũng đưa ra quan điểm vô 
cùng sâu sắc về cơ sở vật chất và trang 
thiết bị trong khám và điều trị: “Trong 
quá trình đổi mới theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa và khi đất nước ta đang trong 

thời kỳ “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa”, 
nếu không đưa được những thành tựu 
khoa học công nghệ mới vào ngành y tế, 
thì trình độ y tế sẽ không được nâng lên, 
công việc chẩn đoán, điều trị sẽ không 
biến đổi về chất. Ngành Y tế rất hoan  

nghênh chủ trương của Đảng về đưa 
nhanh trang thiết bị máy móc hiện đại 
vào ngành Y tế, đây là 1 việc làm mang 
tính y đức cao. Ngành Y tế sẽ có những 
máy móc để chẩn đoán sớm và chính xác, 
những căn bệnh trước đây còn bó tay và 
nan giải sẽ được điều trị khỏi, sẽ có những 
trang thiết bị giúp theo dõi chăm sóc bệnh 

nhân 1 cách tự động, 
giúp nắm diễn biến 
của bệnh từ xa, giảm 
bớt khó khăn phiền 
hà cho người bệnh, 
tất cả trang thiết bị 
hiện đại này đều có 
lợi cho người bệnh”.

Bài tham luận của 
Bệnh viện TWQĐ 
108 được hội nghị 
rất hoan nghênh. 
Với tư duy đó, cho 
tới bây giờ Bệnh 
viện TWQĐ 108 
đã trở thành một 
trong số các bệnh 

viện đứng đầu trong cả nước, Bệnh 
viện hạng đặc biệt quốc gia với cơ sở 
trang thiết bị hiện đại, có thể làm được 
những kỹ thuật cao, cứu chữa những 
ca bệnh khó, trở thành nơi tin cậy đối 
với quân đội và nhiều người dân.

Bài phát biểu tại Hội nghị triển khai quyết định  
của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định Y đức
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Lời tri ân của người chiến sĩ quân y

Khi được hỏi về những kỷ niệm để viết 
cho tập Ký ức 108 này, Đại tá BS Lê Thi 
chia sẻ: “Với tâm niệm cuộc sống thật 
thoải mái, viết sử đời mình thì không 
cần trang giấy rộng, cần sống thế nào 
để biết mình, biết người cho phù hợp 
với quy luật tự nhiên” vậy nên những 
dòng ký ức này chính là kỷ niệm đẹp 
để cùng nhớ lại một thời đã qua. 

Đại tá luôn tự hào khi bản thân là một 
người làm chính trị đã cống hiến hết 
cả một đời vì nước, vì dân và vì Bệnh 
viện. Đại tá hiểu làm chính trị phải  
khiêm tốn, càng khiêm tốn càng tốt. Và 
trong tâm khảm của mình, Đại tá biết 
ơn tình nghĩa của các anh em, thế hệ 
đi trước là những viên gạch đầu tiên, 
là những người chịu bao nhiêu vất vả, 
bao nhiêu gian khổ để gây dựng nên 
nền tảng vững chắc cho thế hệ tiếp 
bước theo sau. 
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Đó là Trung tướng, Tiến sỹ, Bác sĩ 
Đinh Ngọc Duy, Nguyên Giám 
đốc Bệnh viện Trung ương 

Quân đội 108.

Anh là người dân tộc Tày, sinh ra trong 
một gia đình thuần nông ở Chợ Mới, 
tỉnh Bắc Cạn, theo cách mạng từ buổi 
sơ khai - 14 tuổi mới biết nói tiếng Kinh, 
nhưng thạo việc nhà nông như cày 
bừa, cấy hái. Biết chữ và học hết cấp 1 
chủ yếu là học trên lưng trâu nhờ một 

người chú họ chỉ bảo, từ cấp 2 phải đi 
trọ học ở tỉnh, phải tự làm lán ở, nấu ăn 
và đi học. Tháng 6 năm 1965, sau khi tốt  
nghiệp phổ thông, Anh đủ điểm đi du 
học ở Liên Xô nhưng được gọi nhập 
ngũ lúc vừa tròn 17 tuổi.

Những ngày đầu quân ngũ được làm 
anh nuôi, rồi liên lạc, văn thư của Trung 
đoàn 2 - Đoàn 250B Quân khu Việt Bắc. 
Năm 1966 được đi học Đại học Quân y 
Khóa 1.

MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG  
VỀ THỰC HIỆN LỜI BÁC HỒ DẠY

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính 
Nguyên Bí thư Đảng ủy 

Nguyên Phó Giám đốc Chính trị 
 Bệnh viện TWQĐ 108  

Trung tướng TS.TTND  
Đinh Ngọc Duy
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Sáu năm học ở Đại học Quân y, anh luôn 
cố gắng đạt thành tích học tập cao và 
phấn đấu tốt, được cử làm lớp trưởng 
trong suốt quá trình học. Năm cuối cùng 
được chọn đi học chuyên khoa truyền 
nhiễm với chuyên gia Liên Xô.

Trong thời gian là sinh viên đi thực tập, 
Anh được phân công vào phục vụ tại 
Trung đoàn 250 pháo cao xạ Quân Khu 
4 đi vào tới Binh trạm 12. Tại đây, chỉ huy 
giao nhiệm vụ cho ĐĐT 14 sắp xếp bố trí 
địa bàn và theo dõi nội dung thực tập.

Thời gian đầu sinh viên luân phiên 
xuống thực tập ở trọng điểm đánh phá 
Ngã 3 Khe Ve, Bãi Dinh, Cổng trời đường 
12, Đá Đẽo, phà Xuân Sơn đường 15.

Thời gian cuối sinh viên thực tập tại 
ĐĐT 14 và thu thập số liệu viết luận 
văn. Mặc dù, thương bệnh binh nhiều, 
nhưng đơn vị vẫn dành thời gian để anh 
thu thập được nhiều kinh nghiệm, song 
anh thấy đơn vị còn phải làm nhiều công 
việc như đi ra trọng điểm 473 lấy thương 
bệnh binh, tổ chức các tổ cấp cứu đi chi 
viện… nên anh vẫn thu xếp công việc 
để được tham gia.  Do sức khỏe tốt nên 
công việc gì cũng băng băng.

Ngày chia tay, cả đơn vị và anh đều mong 
sao khi ra trường được trở lại Trường 
Sơn công tác, nhưng vì chiến trường Tây 
Nguyên cần hơn, nên anh được cử đi phục 
vụ chiến trường Tây Nguyên.

Vào Tây Nguyên, sau các chiến dịch bác 
sĩ Duy được Bộ Tư lệnh mặt trận khen 
ngợi về thành tích bám sát bộ đội để 
phục vụ, bạn bè cùng lớp cũng như quê 
hương Bắc Cạn rất tự hào về người con 
của quê hương.

Kết thúc giải phóng miền Nam, thống 
nhất đất nước, bác sĩ Duy được điều 
về xây dựng Bệnh viện 7, Quân khu 3. 
Bệnh viện 7 sau này cũng trở thành 
một bệnh viện mạnh, ngoài nhiệm vụ 
phục vụ quân đội xây dựng chính quy, 
phục vụ nhân dân phục hồi sản xuất 
sau chiến tranh còn phục vụ hiệu quả 
cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới 
phía Bắc (năm 1979) thắng lợi, lại được 
Cục Quân y và chuyên viên đầu ngành 
Huyết học-Truyền máu Trương Xuân 
Đàn tin cậy giao cho làm thí điểm triển 
khai đề án xét nghiệm cận lân sàng 
và huyết học-truyền máu theo hướng 
hiện đại.

Lúc đó, tôi là trợ lý điều trị của Cục Quân 
y được Giáo sư Đàn và Cục Quân y giao 
cho nhiệm vụ cùng bác sĩ Duy, Giám 
đốc Bệnh viện 7 triển khai thực hiện 
với yêu cầu đạt được không những về 
tổ chức mà cả kỹ thuật, phải đi trước 
một bước, tránh tụt hậu so với các nước 
trong khu vực.

Kết quả đã vượt chỉ tiêu, được Bộ Tư 
lệnh Quân khu và Cục Quân y khen 
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ngợi, đánh giá cao sự nỗ lực của Giám 
đốc Đinh Ngọc Duy.

Tiếp theo Anh về nhận chức Giám đốc 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
Nhiệm vụ này với anh là quá lớn, Anh 
vô cùng lo lắng nhưng quyết tâm vì đã 
được gia đình, nhà trường, quân đội 
rèn luyện và Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 là một đơn vị có truyền 
thống, có nhiều Giáo sư, Phó Giáo sư, 
tiến sĩ, tiến sĩ khoa học… thuộc nhiều 
lĩnh vực chuyên khoa sâu mà trước 
đây là thầy dạy của anh như GS.TSKH 
Bùi Đại hướng dẫn làm luận án Phó 
tiến sĩ, GS Nguyễn Thúc Tùng dạy về 
công tác quản lý bệnh viện.

Về làm công tác quản lý ở một bệnh viện 
tuyến cuối toàn quân, Anh rất quan tâm 
đến việc tự đào tạo để nâng cao năng lực,  
đồng thời Anh được các thầy cũ thương 
yêu và giúp đỡ.

BS Đinh Ngọc Duy là người nghiêm túc, 
khiêm tốn, tự giác học tập ở bất kì ai, 
trong mọi lĩnh vực và ở các đơn vị; anh 
luôn năng động, sáng tạo và đề cao 
dân chủ, coi thương bệnh binh là người 
thầy gần gũi với mình. Vì vậy, anh tự 
đào tạo rất nhanh.

Với lợi thế là Phó Chủ tịch thường trực 
Hội đồng Bảo vệ sức khỏe Trung ương, 
hay được đi phục vụ cán bộ Đảng, Nhà 

nước ở nước ngoài. Những dịp như 
vậy, anh đều chú ý dành thời gian học 
tập công tác quản lý của các nước tiên 
tiến. Với chức danh Giám đốc Bệnh viện 
TWQĐ 108, Anh thường đi kiểm tra 
công tác phục vụ của các bác sĩ trong 
Tổ Bảo vệ sức khỏe Cán bộ cao cấp 
thuộc Viện 108, anh có dịp được gặp 
cán bộ cao cấp, thường được nhắc nhở 
về mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho bộ 
đội và nhân dân để phát huy sức mạnh 
của Ngành Y tế, anh đã truyền đạt cho 
mọi người hiểu sâu sắc lời căn dặn và 
mong muốn đó.

Với sức mạnh và lợi thế đó, bác sĩ Duy 
càng vững tin, dám nghĩ, dám làm, 
dám chịu trách nhiệm. Một việc dù nhỏ 
nhưng có lợi cho bệnh nhân thì anh 
vẫn kiên quyết làm. 

Lợi thế thứ hai, Anh là lớp người đã 
được quán triệt đường lối y học cách 
mạng của Đảng, của Bác Hồ về mục 
tiêu của cuộc cách mạng khoa học, kỹ 
thuật nên đã có những đề xuất với cấp 
trên kịp thời. Khi Thủ tướng Phan Văn 
Khải xuống thăm Bệnh viện, thay mặt 
Ban Giám đốc, Anh đã trình bày với Thủ 
tướng về ý tưởng lập Dự án xây dựng 
Trung tâm kỹ thuật cao và đã được Thủ 
tướng đồng ý. Dự án được triển khai với 
ngôi nhà 9 tầng có diện tích mặt bằng 
gần 3000m2, có sân bay trực thăng trên 
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sân thượng, ngay tại nơi các thầy tiền 
nhiệm từng đề xuất xây dựng Bệnh 
viện Việt Mỹ. Trên cơ sở trang thiết bị đã 
có, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
tích cực đào tạo cán bộ. Với thuận lợi 
được nhiều nước trên thế giới sẵn sàng 
giúp đỡ nên nhiệm vụ Thủ tướng giao 
đã được làm tròn. Mục tiêu phát triển 
KHKT đã trở thành hiện thực và là hạt 
nhân sau này của Viện. Bệnh viện đã trở 
thành Bệnh viện hạng đặc biệt quốc 
gia là có sự đóng góp của khu kỹ thuật 
cao này. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của 
Bệnh viện, bác sĩ Duy cùng Đảng ủy, 
Chỉ huy kịp thời trình Bộ Quốc phòng 
và Đảng ủy Quân sự Trung ương ra 
quyết định chuyển đơn vị về trực 
thuộc Bộ Quốc phòng và Đảng ủy 
Bệnh viện trực thuộc Đảng ủy Quân sự 
Trung ương. Tiếp theo trình Bộ Quốc 
phòng hoàn thiện chức năng Viện  
Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 
108 về đào tạo sau đại học đến bậc học 
Tiến sỹ, hoàn thiện chức năng Bệnh 
viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến 
cuối toàn quân. Đây là đề xuất đúng 
thời cơ, nay đã thành hiện thực. Nhiều 
đề tài cấp Viện, cấp Bộ và cấp Nhà nước 
đã được thực hiện. Viện là một cơ sở đào 
tạo có tín nhiệm, có quan hệ chặt chẽ với 
nhiều quốc gia trên thế giới có tiềm lực y 
học mạnh, đào tạo được hàng trăm tiến 

sỹ của nhiều lĩnh vực, có chất lượng cao 
cho ngành Y.

Anh cùng Ban Giám đốc đã lãnh đạo 
Bệnh viện phát huy tốt công tác quân 
dân y kết hợp trên mọi lĩnh vực ở đất 
liền cũng như biên giới hải đảo, tăng 
cường mở rộng liên kết, trao đổi học 
tập, sẵn sàng chi viện chuyển giao kỹ 
thuật có thế mạnh cho Bệnh viện 103 
của Lào và các Bệnh viện cấp tỉnh.

Kịp thời tổ chức lực lượng chi viện cho 
các vùng căn cứ cách mạng, biên giới 
để khám chữa bệnh và xây dựng phong 
trào “Toàn dân bảo vệ sức khỏe”, đào tạo 
cán bộ y tế cơ sở, giúp các trang thiết 
bị tối thiểu, thực hiện tích cực công 
tác xóa đói giảm nghèo của Đảng và 
Nhà nước. Những việc làm đó ban đầu 
thường khó khăn nhưng Giám đốc Duy 
đều trực tiếp giải quyết tại nơi công tác, 
nên công việc có hiệu quả cao.

Đặc biệt, sự gắn kết giữa các gia đình 
cán bộ cao cấp với các bác sĩ phục vụ 
trong Tổ Bảo vệ sức khỏe Cán bộ cao cấp 
thuộc Bệnh viện TWQĐ 108 rất chặt chẽ, 
kịp thời, hiệu quả. Thông qua Bác sĩ Ngà 
vừa là thành viên gia đình, vừa là bác sĩ 
của Viện phục vụ Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Bác sĩ Duy đã nắm chắc bệnh của 
Đại tướng, biết được nguyện vọng của 
gia đình và năng lực của Bệnh viện nên 
kịp thời trình Hội đồng Bảo vệ sức khỏe 
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Cán bộ TW và dám chịu trách nhiệm về 
các quyết định thay chỏm xương đùi 
cho Đại tướng tại Bệnh viện TWQĐ 108.

Kết quả đã thành công mỹ mãn, được 
các chuyên gia khen vượt chỉ tiêu cả 
thời gian và kỹ thuật đề ra. Khi Đại 
tướng vào Viện, Anh luôn sâu sát cùng 
các ca kíp phục vụ với tinh thần “Tất cả 
đều là người thân trong gia đình” mà 
Đại tướng mong muốn. Chính vì vậy, 
nên Đại tướng vui, gia đình và Khoa 
A11- Bệnh viện TWQĐ 108, Hội đồng  
Bảo vệ sức khỏe Cán bộ TW cũng vui, 
tuổi thọ của Đại tướng ngày càng cao, 
Đại tướng thọ 103 tuổi.

Anh là một cán bộ Đảng viên luôn chí 
công, vô tư, lấy mục tiêu phục vụ thương 
bệnh binh và bệnh nhân là quan trọng 
hàng đầu.

Khi nghỉ hưu, Anh hài lòng vì đã hoàn 
thành nhiệm vụ, các đồng nghiệp thay 
mình đều  trẻ, có năng lực tốt, vững vàng, 
có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Bệnh viện TWQĐ 108 đã đóng góp 
nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy cho ngành 
Quân y như: Trung tướng GS.TS Nguyễn 
Tiến Bình - Giám đốc Học viện Quân y, 
Trung tướng GS.TS Nguyễn Trọng Chính 
- Chính ủy Học viện Quân y, Thiếu tướng 
TS Vũ Quốc Bình làm Cục trưởng Cục 
Quân y.

Còn phải kể đến niềm vui của Anh đã 
có người cha, người vợ làm tốt nhiệm 
vụ ở hậu phương luôn mong cho con, 
cho chồng làm tròn công tác ở chiến 
trường. Vợ anh hiếu thảo, đảm đang, 
đã làm tốt công tác đào tạo y sỹ ở quân 
khu 2. Khi bác sĩ Duy được nghỉ hưu, 
vợ con mong anh dành nhiều thời gian 
giúp đỡ quê hương và các đồng đội ở 
các chiến trường xưa còn gặp khó khăn 
trong cuộc sống. Điều mong muốn đó 
cũng là nghĩa vụ của người đảng viên. 
Do vậy, bác sĩ Duy về lại Bắc Cạn giúp 
xây dựng bệnh viện tỉnh. 

Anh chưa có dịp nào vào thăm chiến 
trường xưa. Nhân dịp Cục Tuyên huấn, 
Tổng cục Chính trị trong chương trình 
giới thiệu về đường Trường Sơn cần 
quay một số hiện vật ở chiến trường 
để bổ sung cho bảo tàng, đã mời tôi 
(Nguyên Đội trưởng ĐĐT 14 anh hùng) 
làm nhân chứng. Tôi đã đề xuất mời 
thêm Trung tướng, Tiến sỹ Đinh Ngọc 
Duy, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 cùng đi, vì trước 
kia Anh Duy là sinh viện thực tập duy 
nhất ở cửa khẩu đường 12-15, nơi mà 
anh Duy và tôi đã mổ cứu sống một số 
thương binh nguy kịch với hiện vật là 
bộ trung phẫu thuật nay vẫn được giữ 
tại bảo tàng và nhiều hiện vật khác liên 
quan đến con người ở Trường Sơn. 
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Với một con người như anh Đinh Ngọc 
Duy từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành 
luôn được sống ở môi trường gia đình 
cách mạng, quê hương cách mạng, 
nhà trường xã hội chủ nghĩa, thời đại 
Hồ Chí Minh, Anh đã không ngừng rèn 
luyện trở thành người đảng viên ưu tú, 

người cán bộ tiên phong gương mẫu, 
rồi trở thành người thầy thuốc, anh bộ 
đội Cụ Hồ, là tấm gương tiêu biểu về 
học tập và làm theo lời Bác dạy, xứng 
đáng để các thế hệ mai sau học tập và 
làm theo.
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Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày 
Thầy thuốc Việt Nam 27/2 giữa 
lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân ta đang ra sức thi đua phấn đấu 
đưa Nghị quyết Đại hội Đảng X vào 
cuộc sống, tích cực chuẩn bị mọi mặt 
cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII kiện 
toàn nhà nước, pháp quyền, của dân, 
do dân và vì dân, thiết thực kỷ niệm 60 
năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947 
- 27/7/2007, tiếp tục đưa nước ta tiến 
vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Trong hành trình vinh quang, vĩ đại ấy 
của Đảng và dân tộc, sự nghiệp chăm 
sóc sức khỏe nhân dân và bộ đội của 
người thầy thuốc chúng ta, nhân tố 
góp phần làm cường tráng thể chất 
con người và chiến sĩ Việt Nam, để đủ 
trí, đủ dũng tạo nên nguồn lực thực 
hiện thành công mục tiêu vĩ đại Đảng 
đề ra càng trở nên vô cùng ý nghĩa!

Kỷ niệm ngày truyền thống thiêng liêng 
của nghề nghiệp, chúng ta hướng về 

các bậc danh y của đất nước, về Đảng 
quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 
đại, những người đã bồi đắp sự tôn vinh 
và chỉ dẫn cho nghề nghiệp của chúng 
ta luôn vinh quang, trong sáng. Chúng 
ta nhiệt liệt chúc mừng các thầy thuốc 
của Bệnh viện chúng ta qua các thời 
kỳ cách mạng đã góp phần cùng toàn 
Bệnh viện viết nên truyền thống vẻ 
vang của đơn vị trong sự nghiệp phục 
vụ sức khỏe cán bộ, bộ đội và nhân dân.

Bước vào nghề thầy thuốc, mỗi cán bộ 
nhân viên chúng ta trong guồng máy 
của Bệnh viện từ công vụ, hộ lý, đến 
bác sĩ, dược sĩ, chính trị, hậu cần... đều 
phụng sự cho một chức năng nghề  
nghiệp cao quý vì sức khỏe con người, 
là một trong hai nghề được xã hội mọi 
chế độ khác nhau tôn vinh làm thầy: 
Thầy giáo và thầy thuốc.

Thế hệ chúng ta bước vào nghề y khi lời 
thề Hypocrat từ thời cổ Hy Lạp đã được 
lưu truyền thành một nguyên tắc cho 
những ai bước vào nghề, khi trên bầu trời 
Việt Nam xuất hiện những ngôi sao y học:

DIỄN VĂN KỶ NIỆM  
NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2007

Trung tướng TS.TTND Đinh Ngọc Duy
Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
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- Phan Phù Tiên đời Trần đã hướng dẫn 
“Người Nam biết dùng thuốc Nam”.

- Lê Hy Tôn với “Bản mệnh diên thọ”, 
Thái y viện Võ Việt Hiên với “Nam bản 
thảo mộc” buộc những người làm nghề 
chữa bệnh phải noi theo.

- Thầy thuốc Trần Canh (1318 - 1340) thế 
kỷ XIV có công cứu sống Hoàng Thái Tử 
bị đuối nước, được vua Trần Hiển Tôn 
ghi công và hậu đãi các thầy thuốc.

Cùng thời, bầu trời Việt Nam và nền 
y học nước nhà trong khốn cùng của 
chế độ phong kiến vẫn ngời sáng một 
ngôi sao: Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh 
thiền sư, hiệu là Hồng Nghĩa, pháp danh 
Tuệ Tĩnh ở làng Ngãi Phả, Tổng Thượng 
Hồng (tức Tổng Văn Thai), sau này thuộc 
huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương, đỗ đạt 
cao nhưng xin từ quan làm nghề thuốc 
đã để lại cho kho tàng y học dân tộc bộ 
sách “Hồng Nghĩa giác thư y thư” có 2 
cuốn với 630 vị thuốc, 13 bài thuốc chữa 
theo phép y học cổ truyền, 37 bài thuốc 
chữa cảm theo y học Trung Quốc và 10 
cuốn “Nam dược thần liệu” nói về tính 
chất các vị thuốc, phép chữa bệnh toàn 
dùng cây cỏ nước nhà. Trong nghề làm 
thuốc cổ truyền nước ta, nhất là những 
thầy thuốc đã tôn sùng cụ Tuệ Tĩnh là 
một vị thánh sư về nghề thuốc Nam.

Đời Lê Cảnh Hưng, cụ Lê Hữu Trác biệt 
hiệu Hải Thượng Lãn Ông, quê làng 

Liên Xá, huyện Dương Hào, phủ Thượng 
Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên), con của Tiến sĩ Lê 
Hữu Mưu, Tham chánh tỉnh Nghệ An, 
từng theo Hải tướng quân làm quân sư 
đi đánh giặc, chán ghét cảnh vua chúa 
tranh ăn, dân tình đói khổ đã treo ấn từ 
quan về quê mẹ Hương Sơn làm ẩn sỹ 
và miệt mài học nghề thuốc. Cụ đã để 
cho nghề thuốc Việt Nam bộ sách đồ sộ 
61 cuốn, thất lạc nay còn thiếu 10 cuốn.

Sau này, Đào Công Chính (1676) với 
“Bảo sinh diên thọ toản yếu”, Trần Hải 
Yến (đầu thế kỷ XVIII) với “Y truyền 
chỉ yếu”, Nguyễn Thế Lịch (1777) với 
“Tiểu nhi khoa”, “Thai tiền điều dưỡng 
phương pháp”,... cũng là những ngôi 
sao sáng trong nền y học Việt Nam 
trước khi có Đảng.

Từ ngày có Đảng, đặc biệt là từ khi 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 
đời, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, trong muôn vàn khó 
khăn của buổi đầu dựng nước và giữ 
nước đã coi trọng chiến lược chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao 
thể chất con người Việt Nam, nguồn lực 
quyết định thắng lợi của kháng chiến 
và kiến quốc. Sự trong sáng của đường 
lối cách mạng và phong cách cảm hóa 
cao độ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 
quy tụ về cho Tổ quốc nhiều nhà khoa 
học nặng tình, nặng nghĩa với nước 
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non, một lòng tâm huyết phụng sự 
dân tộc, trong đó có những người làm 
thầy thuốc, sự nghiệp của các vị cho 
đến ngày nay và mãi mãi về sau vẫn 
là niềm tự hào của nghề thầy thuốc 
Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Đó là, 
Giáo sư Đặng Văn Ngữ với việc chiết 
xuất ra nước lọc từ nấm Penicelin giữa 
lòng “Thủ đô kháng chiến Việt Bắc” đã 
làm bừng lên sự hồi sinh cho hàng vạn 
thương binh, nhân lên sức mạnh chiến 
đấu bởi thêm lòng tin ở người cứu 
mạng. Đó là các nhà khoa học Y dược 
được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu” 
Cố Giáo sư Hồ Đắc Di, cố Giáo sư Tôn 
Thất Tùng, cố Giáo sư Đỗ Xuân Hợp, cố 
Giáo sư Đặng Vũ Hỷ, cố Giáo sư Nguyễn 
Xuân Nguyên, cố Giáo sư Trần Hữu 
Tước, cố Bộ trưởng Bác sĩ Phạm Ngọc 
Thạch, cố Bộ trưởng Bác sĩ Nguyễn Văn 
Hưởng, Giáo sư Trương Công Quyền, 
Bác sĩ Hoàng Tích Mịch, Giáo sư Đỗ Tất 
Lợi. Ngành Y tế là ngành có số vị được 
giải thưởng Hồ Chí Minh đông nhất kỳ 
này. Đó là niềm tự hào không chỉ của 
các vị được giải thưởng mà là niềm tự 
hào chung của toàn ngành y tế nước 
nhà. Đó là những người cùng hàng  
nghìn người thầy thuốc khác, một 
lòng theo Đảng, phụng sự nhân dân, 
đã góp phần xây dựng nền y học nước 
nhà không ngừng trưởng thành và lớn 
mạnh qua hai cuộc kháng chiến lâu 

dài và anh dũng của dân tộc, cũng như 
trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
Tổ quốc ngày nay, đã thu được những 
thành tựu khoa học quan trọng, mũi 
nhọn, những chuyên khoa sâu đã tiếp 
cận được với trình độ tiên tiến, ngang 
tầm quốc tế. Vinh quang đời đời thuộc 
về các thế hệ thầy thuốc Việt Nam.

Đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng 
kinh tế, tham gia hội nhập toàn diện với 
nền kinh tế quốc tế và trở thành thành 
viên chính thức của Tổ chức Thương 
mại Thế giới; tiếp tục quá trình đổi 
mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 
đời sống mọi mặt của dân ta, đặc biệt là 
của người thầy thuốc đã được cải thiện 
và nâng cao rõ rệt. Tuy vậy, trong xã hội 
kinh tế nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường, nhu cầu cuộc 
sống và khả năng đáp ứng từ thu nhập 
đồng lương của người thầy thuốc trong 
sinh hoạt hàng ngày còn một khoảng 
cách khá xa. Một bữa cơm cải thiện gia 
đình, một chiếc cặp mới cho con đi học, 
một bộ quần áo tương đối để đi dự các 
cuộc vui, lễ hội giờ đây đã có thể bớt lo, 
nhưng một chiếc xe máy để đi làm, một 
căn hộ để đảm bảo hạnh phúc gia đình, 
ổn định cuộc sống lâu dài, một chứng 
chỉ học tập, một bậc học mới,... vẫn còn 
là điều suy nghĩ, đôi lúc trở nên day 
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dứt, ưu tư của người thầy thuốc; đôi lúc 
nó trở thành hố sâu nguy hiểm, một 
khoảng cách khắc nghiệt giữa người 
thầy thuốc và bệnh nhân, là ranh giới 
phân minh giữa lòng nhân ái vị tha với 
thói tham lam ích kỷ, giữa tấm lòng “Mẹ 
hiền” và sự cay nghiệt “dì ghẻ”.

Khi lâm nạn, lúc sinh mạng ở vào thời 
điểm giao thời của âm dương, trần 
thế và cõi vĩnh hằng, mọi ánh mắt của 
người bệnh và người thân gửi gắm nơi 
thầy thuốc. Một sự thông cảm và tài 
năng tận tình cứu chữa, tai qua nạn 
khỏi, công lớn ở thầy, ơn tổ tiên và gia 
đình còn hồng phúc. Ngược lại là sự 
oan uổng, ai oán của người khuất núi, 
sự tấm tức khổ đau của người thân theo 
dòng nước mắt vẫn không sao thấm 
nổi trời cao. Ranh giới giữa thiện và ác, 
chính và tà, vị tha và ích kỷ trong người 
thầy thuốc thật như một sợi chỉ mong 
manh, khó mà dứt nếu không tự xây 
dựng được cho mình một bức tường 
thành tự trọng. Đó cũng là điều “vinh” 
nỗi “nhục” của nghề thuốc và người 
thầy thuốc! Tiền bạc, của cải đều do 
bàn tay khối óc con người làm ra, song 
bằng văn minh trí tuệ đương thời con 
người chưa tự làm lại được con người 
(tất nhiên đã có nhân bản vô tính), vẫn 
phải chấp nhận sự mất còn, âm dương 
cách biệt. Và cũng vì thế người làm 
nghề thầy thuốc phải tuân theo những 

chuẩn mực, những nguyên tắc ngặt  
nghèo. Đó là thực tế đặt ra và đòi hỏi 
của người thầy thuốc ở mọi thời đại.

Hôm nay, tự hào chính đáng dưới ánh 
hào quang của các vì sao trong nền y 
học nước nhà. Biết ơn cổ nhân, thấu 
hiểu thực tại, hướng về cội nguồn, nhìn 
lên và tiến lên phía trước, chúng ta hãy 
cùng nhau ôn lại lời dặn của Tuệ Tĩnh 
khi dấn thân vào nghề, lấy đó làm lời 
mách bảo nghề nghiệp ban đầu “Suy 
thật sâu xa, tôi hiểu rằng người thầy 
thuốc là người bảo vệ tính mạng con 
người, sống và chết một tay mình nắm, 
họa phúc một tay mình giữ, thế thì đâu 
có thể kiến thức không đầy đủ, đức 
hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không 
rộng lớn... mà dám liều lĩnh học đòi hỏi 
cái nghề cao quý đó chăng!” (Tiểu dẫn 
Y âm án). Phải chăng đây là lời chỉ giáo 
về chức năng của người thầy thuốc, 
đạo làm nghề và phẩm hạnh phải có 
của một người thầy thuốc ngày xưa. 
Còn ngày nay như lời Bác Hồ căn dặn 
“Người bệnh phó thác tính mệnh của 
họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó 
thác cho các cô các chú việc chữa bệnh 
tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. 
Đó là nhiệm vụ vẻ vang... lương y phải 
như từ mẫu, câu nói ấy rất đúng” Như 
vậy chức năng người thầy thuốc xưa 
và nay vẫn cùng một nội dung, có khác 
chăng là người thầy thuốc ngày nay 
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phục vụ cho cộng đồng dân tộc trong 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, còn ngày xưa số ít quan 
lại được coi trọng nhiều hơn.

Tuệ Tĩnh còn chỉ ra rằng “Y học gồm 2 
mặt: khoa học và lòng vị tha. Hai mặt 
đó gắn bó mật thiết với nhau, không 
tách rời nhau, làm tiền đề phát triển cho 
nhau. Có đi sâu vào nghề, tiếp thu hết 
những căn cứ khoa học của nghề thì việc 
chữa bệnh cho người mới có hiệu quả. 
Có lương tâm nhà nghề cao thì mới có 
sự thôi thúc nội tâm nâng cao tay nghề, 
hai động cơ đó cùng tồn tại và gắn kết 
với nhau trong khoa học y học. Triết lý 
đó của Tuệ Tĩnh vượt qua thời gian hôm 
nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó cũng 
chính là đòi hỏi ngày nay của Đảng ta 
đối với mỗi thầy thuốc, phải “Vừa hồng 
vừa chuyên”, phải “Hồng thắm chuyên 
sâu”. Tức là phải thấm nhuần đạo lý 
và truyền thống dân tộc, trong đó có 
truyền thống y học, phải có lòng nhân ái 
vị tha, coi việc trị bệnh cứu người là bổn 
trách thiêng liêng cao quý, chuyên tâm 
đi sâu vào nghề nghiệp, hiểu biết và vận 
dụng các phương pháp y học dân tộc, 
đặc tính con người và môi trường hoàn 
cảnh Việt Nam, tiếp thu tinh hoa y học 
hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn hai nền 
y học, ứng dụng vào công việc phòng 
và chữa bệnh, đem lại hiệu quả cao, an 
toàn điều trị tuyệt đối.

Thời xưa, Lê Hữu Trác qua bộ “Hải 
Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh” cho 
thấy ông rất coi trọng y đức, ông khẳng 
định nghĩa vụ thầy thuốc đối với người 
bệnh là “Chỉ lấy việc cứu sống người làm 
phận sự” và nguyên tắc của nghĩa vụ ấy là 
“Phàm người mời đi thăm bệnh, nên tùy 
bệnh cần kíp hay không mà sắp đặt để 
đi thăm trước hay sau, chớ vì giàu sang 
hay nghèo hèn mà nơi đến trước chỗ 
đến sau, hoặc bốc thuốc thì lại hơn kém” 
(Y huấn cách ngôn). Ông cũng khẳng 
định, người nghèo là người thầy thuốc 
phải chú ý trước hết, vì “Những người 
giàu sang không lo không có người 
chữa, còn những người nghèo hèn thì 
không thể đón được lương y” Giữa một 
xã hội mà đồng tiền đã trở thành thế lực 
chi phối cuộc sống con người như Thế 
kỷ XVIII thì cái “nhân thuật” cao quý như 
y học trong tay một số người cũng dễ 
biến thành phương tiện làm giàu. Họ 
làm thầy thuốc là vì “tiền” “vì vàng” chứ 
không phải “vì mạng sống con người”, 
Lê Hữu Trác đã đối lập nghề làm thuốc 
vì vàng ấy với cái y đạo vì nghĩa của 
ông. Ông rất tự hào về y đạo của mình 
và cho rằng, đạo làm thầy thuốc cũng 
quan trọng như đạo làm tướng, sách 
thuốc không kém gì các thánh hiền 
kinh truyện. Quan điểm đó thực chất 
đã chống lại bọn người “thất đức” muốn 
chạy theo vinh hoa và công danh phú 
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quý, tiền bạc, biến người bệnh thành vật 
hy sinh cho lòng vụ lợi của họ. Còn Bác 
Hồ của chúng ta ân cần căn dặn “cán bộ 
cần phải thương yêu, chăm sóc người 
bệnh, như anh em ruột thịt của mình, coi 
họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Ở 
thời kỳ quá độ, trong cơ chế thị trường, 
đồng tiền và lòng vụ lợi có lúc, có nơi có 
cơ hội cũng đang điều hành hành vi của 
một số không nhỏ các thầy thuốc chúng 
ta! Phút chốc quên đi cái nhân thuật cao 
quý của y học, kiếm lời trên lưng người 
bệnh khổ đau. Bởi thế hôm nay, lời dạy 
của Hải Thượng Lãn Ông và lời dạy của 
Bác Hồ về y đức với chúng ta vẫn còn 
nguyên giá trị và vẫn còn đang ở phía 
trước mỗi thầy thuốc chúng ta.

Chúng ta không hoài cổ, nhưng có 
một sự thật là các bậc danh y thời xưa 
đã để lại cho y học nước nhà nhiều di 
sản quý giá, một trong những “của báu” 
đó là những lời dạy về y đức, tức là tôn 
chỉ, là đạo làm người của người theo 
nghề thầy thuốc, hay đạo đức nghề  
nghiệp. Lê Hữu Trác coi “nhân” là đức 
tính căn bản nhất là điều kiện tiên 
quyết để vào nghề Y, Ông nói rằng “Nếu 
không có đức nhân thì đừng vào nghề 
làm thầy thuốc, theo Ông đức nhân 
là “lo cái lo của người, vui cái vui của 
người” “không cầu lợi kể công”, “tấm 
lòng người thầy thuốc với người bệnh 
phải như tấm lòng của người mẹ đối 

với con cái, thế mới có nhiệt tình trách 
nhiệm” Và ông nêu lên 8 đức cần rèn 
luyện hàng ngày là “Nhân, Minh, Đức, 
Trí, Lương, Thành, Khiêm, Cần” và chống 
8 tội là “Lười, Keo, Dối, Dốt, Tham, Ác, 
Hẹp hòi, Thất đức” Sinh thời Bác Hồ 
vẫn căn dặn cán bộ chúng ta đạo đức 
cách mạng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí 
công, Vô tư”, “phải thật thà đoàn kết”, 
“đoàn kết giữa cán bộ cũ với cán bộ 
mới, đoàn kết giữa tất cả những người 
trong ngành y tế, từ các Bộ trưởng, Thứ 
trưởng, Bác sĩ, Dược sĩ cho đến anh chị 
em giúp việc. Bời vì công việc và địa 
vị tuy có khác nhau, nhưng người nào 
cũng là một bộ phận cần thiết trong 
ngành y tế phục vụ nhân dân. Người 
còn dạy, phải xây dựng nền y học của 
ta... y học cũng phải dựa trên nguyên 
tắc khoa học, dân tộc và đại chúng.

Vậy là đức nhân trong y học đời nào 
cũng vậy, tựu chung lại là tình thương 
con người, là lòng từ ái, từ tâm với 
phương châm là “tất cả vì người bệnh” 
của người thầy thuốc và người thầy 
thuốc có lương tâm là người thầy thuốc 
phải có tinh thần sẵn sàng phục vụ, 
luôn tự giám sát mình, tự đặt cho mình 
những yêu cầu về đạo đức để phấn đấu, 
lúc gặp bệnh nhân khó thì dốc sức mà 
chữa, không bỏ trốn. Đó là những điều 
vô giá, những “vật báu” mà mỗi chúng 
ta hôm nay lấy đó để tự soi mình mà noi 
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theo rèn luyện, mà tránh và khắc phục, 
không ngừng tự hoàn thiện, vươn tới 
thành đạt trong nghề nghiệp.

Bệnh viện của chúng ta đã trải qua bề 
dày lịch sử xây dựng và trưởng thành. 
Theo bước chân người chiến sĩ, bám 
sát nhiệm vụ, bám sát chiến trường; 
các thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện từ 
buổi đầu sơ khai đã trưởng thành cùng 
quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ hai cuộc chiến và chiến tranh bảo 
vệ tổ quốc, cũng như trong phục vụ 
bộ đội huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, 
tham gia xây dựng kinh tế trong những 
năm xây dựng hòa bình. Chúng ta đã 
có những đóng góp đáng tự hào trong 
sự phát triển của ngành Quân y và nền 
y học cách mạng, góp phần làm phong 
phú thêm kho tàng y học cách mạng 
nước nhà như trong lĩnh vực xử trí vết 
thương chiến tranh, phòng chống sốt 
rét, phẫu thuật tạo hình, tổ chức lực 
lượng đảm bảo quân y trên các trọng 
điểm đánh phá của địch, trên các chiến 
trường và xây dựng Bệnh viện hậu 
phương. Đã có những cố gắng vượt bậc 
trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, phát 
triển kỹ thuật không ngừng đáp ứng 
tốt những đòi hỏi của nhiệm vụ qua 
mỗi thời kỳ. Trong hành trình ấy, Bệnh 
viện chúng ta đã có nhiều gương tiêu 
biểu quên mình phục vụ bệnh nhân ở 
tất cả các cương vị công tác từ người 

lái xe, tiếp phẩm đến hộ lý, y tá, dược 
sĩ, bác sĩ, phó giáo sư, giáo sư, từ cán 
bộ lãnh đạo đến nhân viên các loại. 
Đó là các chiến sĩ ba nhất, Dũng sĩ diệt 
Mỹ, dũng cảm, quyết thắng, chiến sĩ 
thi đua, chiến sĩ quyết thắng qua từng 
năm, những cán bộ nhân viên chuyên 
môn đạt tiêu chuẩn chiến sĩ quân y làm 
theo lời Bác, các anh hùng lực lượng 
vũ trang, anh hùng lao động, các thầy 
thuốc được tặng giải thưởng Khoa học 
Nhà nước... Thiếu tướng GS.BS Nguyễn 
Ngọc Doãn, Thiếu tướng GS.TS Phạm 
Gia Triệu, Thiếu tướng GS.TS Nguyễn 
Huy Phan, Thiếu tướng GS.TSKH Bùi 
Đại,... Những cố gắng của chúng ta có ở 
đầy đủ mọi khía cạnh trong hoạt động 
phục vụ người bệnh, những cán bộ 
quản lý tận tình, chặt chẽ, những Giáo 
sư, bác sĩ, y tá bám sát bệnh nhân kiên 
trì và sáng tạo xử trí thành công nhiều 
trường hợp hiểm nghèo, những cán 
bộ chăm chỉ trong công tác, miệt mài, 
say sưa học tập nghiên cứu để không 
ngừng tiến bộ vươn lên, những hộ lý 
săn sóc từng bát cơm, thìa cháo, những 
y tá tiêm hàng vạn mũi tiêm an toàn, 
những cấp dưỡng nuôi quân cả nghìn 
bữa ăn không khê sống, an toàn thực 
phẩm tuyệt đối... chắt chiu, phấn đấu 
tất cả cho người bệnh,. Những gương 
ấy, những việc làm ấy thực sự đã làm 
sáng danh y đức của người thầy thuốc 
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đúng lời dạy về y đức của người xưa và 
của Bác Hồ lúc sinh thời mong muốn, 
đòi hỏi. Tổ Quốc ghi công cho những 
cán bộ nhân viên Bệnh viện bằng các 
tấm Huân chương Chiến công, Quân 
công các hạng, bằng Danh hiệu vinh dự 
nhà nước Đơn vị Anh hùng LLVT Nhân 
dân cho Bệnh viện và cho hai khoa: 
Khoa Hồi sức cấp cứu và Khoa Cán bộ 
A1 trong thời kỳ đổi mới.

Tự hào với thành tích truyền thống của 
Bệnh viện, chúng ta không khỏi day 
dứt băn khoăn trước những điều còn 
chưa trọn vẹn, còn trái với “lòng nhân 
đức” của Hải Thượng Lãn Ông, trái với 
tấm lòng mẹ như lời Bác Hồ dạy. Đâu đó 
kéo dài trong chúng ta vẫn còn dư âm 
vẫn còn có những “ánh mắt, lời nói, việc 
làm” để bệnh nhân ngầm hiểu là “phải 
có cái gì”; “phải có trước, có sau”, “có vẫn 
hơn”. Thế rồi “đồng quà” “bao thuốc” 
“vài chục” “vài trăm”... nhận từ người 
bệnh một cách không tự giác, chúng 
ta đã để mất đi một cách dễ dàng sự 
tôn vinh của chữ “Thầy”. Đành rằng, 
những vật chất cụ thể ấy có thể đem 
đến cho ai đó sự cải thiện trước mắt, 
thêm được chén rượu, cốc bia, hơn nữa 
thì vài lần đến nhà hàng sang trọng, có 
thể có thêm chiếc xe, sửa hoặc làm mới 
được căn nhà, sự ấm cúng cần có của 
cả một đời người, hoặc thêm “ma lực” 
bắc cầu tới một nấc thang danh vọng 

mới. Nhưng cũng từ điểm đó đã để 
mất đi vĩnh viễn chất “nhân” trong con 
người làm nghề thuốc. Sự vật vốn vô tri, 
vô giác, nhưng lòng người thì day dứt, 
da diết khôn nguôi. Khi chúng ta đưa 
lên bàn cân lương tâm để so sánh một 
mạng người với từng cân thóc, củ khoai 
và những đồng bạc ngoại lệ, thì hẳn ta 
sẽ thấy rõ vinh quang và thấp hèn đến 
nhường nào! Đồng bạc quý nhường 
nào và cũng bạc nhường nào!.

Phải đoàn kết, thật thà và thương yêu 
giúp đỡ lẫn nhau. Theo tôn chỉ ấy, 56 
năm qua, chúng ta đã viết nên truyền 
thống đoàn kết, vượt khó, kỷ cương, 
sáng tạo, hy sinh chiến thắng. Đó là 
niềm tự hào cho mọi thế hệ cán bộ, 
nhân viên từng phục vụ bệnh viện. Song 
cũng ở đây trong dòng chảy không gì 
ngăn cản nổi của những con suối, dòng 
sông cùng dồn ra biển lớn vẫn gợn lên 
những con sóng lạc lõng, đó là sự đố 
kỵ giữa đồng nghiệp với nhau. Mình 
thành công thì thấy ở đó là vầng hào 
quang sáng chói, còn bạn thành công 
thì chỉ như đốm lửa vừa nhen”. Tổ tiên ta 
khuyên dạy “Tiên học lễ, hậu học văn” 
một chữ cũng công thầy, nửa chữ cũng 
công thầy, không thầy đố mày làm 
nên, tất nhiên trong thời đại kỹ thuật 
số này ai cũng có thể đi tắt, đón đầu. 
Trong chắt chiu, vun đắp đào tạo của 
Đảng, quân đội, nhân dân, đồng chí, 
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đồng nghiệp, nhà trường, thầy giáo. 
Tất nhiên, có cả sự nỗ lực của bản thân, 
công dưỡng giáo của cha mẹ, gia đình 
để mỗi người có bước thăng trưởng 
nhất định trong nghề nghiệp, đó là 
điểm mừng, là điềm lành, là hồng phúc. 
Song, cũng chưa hết, đây đó vẫn còn có 
người tự thấy mình bỗng vụt lớn lên, lúc 
ngoảnh lại thấy đằng sau tất cả: không 
gian, vườn ươm từng vun trồng mình 
đến ngày xanh tốt, nay bỗng thấy “chật 
hẹp”, “thiếu đất”, rồi nhìn trước ngó sau, 
tìm khoảng cách cho riêng mình. Phút 
chốc quên đi điều giản đơn: núi cao do 
bồi đắp mà thành, rừng xanh bởi có đất 
màu mỡ, có bàn tay con người chuyên 
cần vun xới. Chừng ấy điều thôi có lúc 
có nơi cũng làm xáo động cả một khoa, 
một chuyên ngành của Bệnh viện.

Cũng chưa hẳn bình yên, giữa cơ chế 
thị trường sôi động, khi ngoài xã hội, 
đồng tiền có lúc, có nơi có sức mạnh 
phi thường vượt lên cả đạo lý và pháp 
luật, đây đó còn cá biệt cán bộ, đảng 
viên trong phút giây thiếu cẩn trọng, 
sự hấp dẫn của đồng tiền làm chệch 
hướng đường đi của nghề nghiệp, 
quẩn quanh trong tính toán thiệt hơn, 
muốn hạch toán đầu vào, đầu ra trên 
lưng người bệnh, muốn coi người bệnh 
cũng là “đối tượng” kinh doanh, muốn 
tự chủ, khoán gọn, tròn khâu, bất chấp 
quy tắc chế độ nghề nghiệp. Đây chính 

là những yếu tố đưa đến lơi lỏng chế 
độ bệnh viện, lơi lỏng quy tắc chuyên 
môn, giảm sút chất lượng điều trị, tổn 
thương quan hệ thầy thuốc, bệnh 
nhân, quan hệ đồng nghiệp để bệnh 
nhân than phiền oán trách.

Bệnh viện chúng ta, một Bệnh viện 
tuyến cuối của toàn quân xác định rõ 
chức năng và nhiệm vụ.

Tự hào chính đáng với truyền thống 
vinh quang của Bệnh viện, nhận rõ 
những yếu kém, tồn tại vượt qua. Hôm 
nay, trong ngày truyền thống vẻ vang 
của ngành. Cùng đội ngũ những người 
làm công tác y tế trong cả nước. Hướng 
về cội nguồn dân tộc, theo bước các 
bậc danh y, thấm nhuần quan điểm y 
học cách mạng của Đảng và Bác Hồ, 
nhận rõ chức năng người thầy thuốc 
chiến sĩ, học tập tấm gương và đạo đức 
Hồ Chí Minh. Chúng ta nguyện:

- Tiếp tục rèn luyện “đức nhân” trong 
nghề nghiệp để xứng đáng với tổ tiên, 
soi mình trong quan điểm y học của 
Đảng, vững vàng về chính trị, kiên định 
bản chất Đảng trong nghề nghiệp, hết 
lòng phục vụ bệnh nhân, coi bệnh nhân 
như người thân ruột thịt, không vụ lợi, 
không tìm cách thu nhập ngoại lệ từ 
người bệnh. Tự giác rèn luyện y đức 
theo tiêu chuẩn của người thầy thuốc 
quân đội và của người cán bộ y tế.
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- Đoàn kết đồng nghiệp, thân ái học 
hỏi lẫn nhau, tiến kịp tri thức, tiên tiến 
về y học của thời đại. Đồng thời, hiểu 
biết sâu sắc và thừa kế nhuần nhuyễn 
các thành tựu y học cổ truyền dân tộc, 
kết hợp 2 nền y học trong mọi khâu 
khám chữa bệnh, không ngừng nâng 
cao chất lượng điều trị, an toàn điều trị 
tuyệt đối. Không để bệnh nhân nào bị 
thiệt thòi khi Bệnh viện còn khả năng 
vật chất và tri thức để xử trí.

- Thấm nhuần những yêu cầu khắt khe 
về nghề thuốc, coi chế độ chuyên môn, 
quy tắc kỹ thuật là pháp luật, pháp 
lệnh trong nghề nghiệp, là chuẩn mực, 
thước đo của lương tâm thầy thuốc. 
Chấp hành nghiêm chế độ bệnh viện, 
các quy trình kỹ thuật, không để một 
sai sót nhỏ ảnh hưởng tới bệnh nhân. 
Giữ vững niềm tin của người bệnh với 
thầy thuốc và với Bệnh viện.

- Triển khai đồng thời, có hiệu quả, 
sát thực công tác huấn luyện đào tạo,  
nghiên cứu khoa học, ứng dụng và 
phát triển kỹ thuật, nâng cao tay nghề 
đào tạo các chuyên gia giỏi đi đôi với 
cải tạo nâng cấp toàn diện cơ sở vật 
chất, cảnh quan môi trường Bệnh viện 
theo quy hoạch đã được phê duyệt, xây 

dựng Bệnh viện thành một một trong 
các Trung tâm y học hàng đầu của quân 
đội và của đất nước, vừa mang đậm 
tính chuyên môn, vừa mang đậm tính 
khoa học, văn hóa và văn minh sâu sắc, 
chính quy mẫu mực.

- Trước người bệnh, mỗi người thầy 
thuốc hãy tỏ rõ là người cứu mạng, có 
tác phong mẫu mực, chuẩn xác, tâm 
hồn trong sáng, thái độ đúng mực, chân 
tình, cởi mở, phong cách đàng hoàng. 
Thể hiện nét đẹp như bản chất vốn có 
của nghề nghiệp. Đây cũng là một đòi 
hỏi trong nếp sống chính quy của quân 
đội và phong cách quân nhân.

Mọi việc đang chờ ở chúng ta sự đoàn 
kết, kỷ cương, vượt khó, sáng tạo, tri 
thức và năng lực hành động. Trong ngày 
kỷ niệm đầy ý nghĩa này, thay mặt cho 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, tôi 
tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng 
viên, chiến sĩ công nhân viên của Bệnh 
viện hãy sống làm việc xứng đáng với 
tổ tiên, với truyền thống của ngành, của 
quân đội và của Bệnh viện, tiếp tục xây 
dựng Bệnh viện hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng 
mới. Chúc toàn thể các đồng chí sức 
khỏe, trí tuệ và thành công. Xin cảm ơn!
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Một ngày đầu thu năm 2008, 
nhận nhiệm vụ Giám đốc 
Bệnh viện TWQĐ 108, từ sân 

thượng tòa nhà chỉ huy đứng nhìn toàn 
cảnh cơ ngơi được giao, Trung tướng 
PGS.TS.TTND Trần Duy Anh cảm nhận 
rõ rệt sự bào mòn của thời gian lên 
cảnh quan, cơ sở vật chất trong toàn 
Bệnh viện. Tình trạng cũ nát, xuống 
cấp, kiến trúc chắp vá qua nhiều thời 
kỳ làm công năng của các tòa nhà thiếu 
gắn kết, không gian giữa các khu xét 
nghiệm cận lâm sàng và khoa điều trị 
bị chia cắt rời rạc.

Trước tình hình đổi mới của đất nước và 
yêu cầu từng bước hiện đại hóa của Quân 
đội, đặc biệt là nhu cầu ngày càng cao về 
chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân 
dân, đòi hỏi phải khẩn trương xây dựng 
và phát triển Bệnh viện để tránh tụt hậu. 

Câu hỏi khi nào? Bằng cách nào? Và như 
thế nào? Đã thôi thúc Trung tướng PGS.
TS.TTND Trần Duy Anh phải suy nghĩ và 
hành động”. 

Xuất xứ tư duy

Bệnh viện TWQĐ 108 với chức năng là 
Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu, 

ĐỀ XUẤT VƯỢT LÊN THỜI GIAN  
CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC QUÂN Y

              Trung tướng PGS.TS.TTND Trần Duy Anh 
Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 kể  

Lan Hương ghi

Trung tướng PGS.TS.TTND Trần Duy Anh      
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tuyến cuối của toàn quân, Bệnh viện 
hạng đặc biệt Quốc gia, Viện Nghiên 
cứu khoa học Y Dược lâm sàng, đã luôn 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà 
Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó. 

Qua hơn 20 năm đổi mới (1986 - 2008), 
đất nước ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn, ra khỏi khủng hoảng kinh 
tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, 
trở thành nước đang phát triển có thu 
nhập trung bình, từng bước hình thành 
nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa, có mức tăng trưởng 
khá và hội nhập quốc tế. Bộ mặt đất 
nước và điều kiện chăm sóc sức khỏe 
cho bộ đội và nhân dân có nhiều cải 
thiện. Đây chính là điều kiện thuận lợi 

cơ bản cho việc đổi 
mới toàn diện Bệnh 
viện TWQĐ 108 
theo hướng hiện đại 
đồng bộ cơ sở hạ 
tầng, làm nền tảng 
đưa trình độ chuyên 
môn của Bệnh viện 
lên tầm cao khu vực 
và nhanh chóng hội 
nhập quốc tế. 

Những khó khăn tồn 
tại của Bệnh viện 
TWQĐ 108 xuyên 
suốt thời gian, đó là 
cơ sở hạ tầng được 

xây dựng qua 3 cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tổ quốc đã xuống cấp nghiêm trọng, 
kiến trúc chắp vá qua nhiều thời kỳ, 
công năng các tòa nhà thiếu gắn kết để 
phục vụ chăm sóc người bệnh, không 
gian giữa các khu xét nghiệm cận lâm 
sàng và khoa điều trị bị chia cắt rời rạc 
gây phiền hà cho người bệnh đi khám, 
cơ sở vật chất không đủ điều kiện để 
ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật y học 
tiên tiến và triển khai nghiên cứu các 
đề tài khoa học công nghệ cao… đồng 
thời không thể hoàn thành tốt 6 chức 
năng nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và 
Quân đội giao phó, không thể đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng 
cao cho bộ đội và nhân dân. Nếu người 

Cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
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Giám đốc Bệnh viện không chớp nhanh 
thời cơ thuận lợi của thời kỳ kinh tế đất 
nước đang đà phát triển sau 20 năm đổi 
mới, hội nhập và những thành tựu hiện 
đại hóa Quân đội đã đạt được thì sẽ bỏ 
lỡ một cơ hội quan trọng “Ngàn năm có 
một” để xây dựng lại toàn bộ Bệnh viện 
TWQĐ 108 lên chính quy hiện đại, khoa 
học và đạt hình mẫu bệnh viện chuẩn 
quốc tế. Như thế sẽ mang tội với Quân 
đội, với nhân dân và lớp lớp cán bộ 
nhân viên của Bệnh viện, Trung tướng 
Trần Duy Anh chia sẻ.

Những đề xuất vượt lên thời gian

Một ngày tháng 10/2008, khi đến thăm 
Bệnh viện TWQĐ 108, Đại tướng Phùng 
Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, trao đổi với Giám đốc Bệnh viện 
Trần Duy Anh: “Thời gian qua, Quân đội 
đã đầu tư hiện đại hóa nhiều lực lượng, 
bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu thắng lợi của Quân 
đội. Giờ là lúc nghĩ đến việc hiện đại 
hóa lực lượng quân y mà trước hết là 
Bệnh viện TWQĐ 108”. Cùng thời điểm 
đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã 
ký Nghị quyết chuyên đề số 259 của 
Quân ủy Trung ương về xây dựng và 
phát triển Bệnh viện TWQĐ 108 tầm 
nhìn đến năm 2020 và quyết tâm xây 
dựng ngành Quân y hiện đại. Nghị 
quyết chuyên đề số 259 và buổi trao 

đổi chân tình của Bộ trưởng đã định 
hướng và “bật đèn xanh” cho tư duy 
của Bệnh viện. Trong lòng người Giám 
đốc năm ấy đã mừng vui như mở cờ 
trẩy hội. Những ước mơ về ý định “Xây 
dựng một bệnh viện mới hiện đại tầm 
cỡ khu vực và quốc tế” giữa lòng Hà 
Nội đã được chắp cánh bay cao. Chẳng 
bao lâu nữa, ngay tại trung tâm thủ đô 
nghìn năm văn hiến, một bệnh viện 
khang trang hiện đại sẽ mọc lên sừng 
sững tráng lệ. Bệnh viện TWQĐ 108 sẽ 
có bộ mặt mới, sẽ có đủ điều kiện tốt 
nhất để thực hiện thuận lợi các chức 
năng chuyên môn chất lượng cao, 
đẳng cấp quốc tế, đồng thời là Viện  
Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 
108, cơ sở đào tạo sau đại học tin cậy và 
tham gia chăm sóc hiệu quả sức khỏe 
các đồng chí lãnh đạo cấp cao của 
Đảng, Nhà nước và Quân đội. 

Trong những ngày đầu bắt tay vào thực 
hiện nhiệm vụ mới mẻ này, Nguyên 
Giám đốc Bệnh viện cùng Ban Quản 
lý dự án đã lên gặp các cơ quan chức 
năng của Bộ Quốc phòng bàn bạc xác 
định nguồn vốn, đề xuất các mô hình 
xây dựng lại Bệnh viện. Có 3 phương án 
được giới thiệu. Phương án một là, tận 
dụng những tòa nhà sẵn có, khu nào 
xuống cấp thì nâng cấp cải tạo lại cho 
đáp ứng tình hình mới. Phương án hai 
là cải tạo xây dựng Bệnh viện theo kiểu 
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“xôi đỗ”, nghĩa là Bệnh viện tận dụng 
những chỗ đất còn trống để xây thêm 
nhà mới vào đó, kết hợp nâng cấp, cải 
tạo nhà cũ. Cả 2 cách làm này có ưu điểm 
dễ làm, thời gian xây dựng ngắn, ít gây 
xáo trộn hoạt động chuyên môn thường 
xuyên của Bệnh viện và đầu tư kinh phí 
không lớn. Tuy nhiên lại có quá nhiều 
khiếm khuyết so với nhu cầu phát triển 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cao trong 
tương lai, Bệnh viện vẫn rơi vào cảnh 
chắp vá, không đồng bộ, không căn cơ, 
diện tích chiếm đất lớn, không thuận 
tiện cho người bệnh và không giúp 
Bệnh viện phát triển lâu dài, cơ bản, hiện 
đại. Sau khi trình bày 2 phương án đầu, 
đồng chí Giám đốc Bệnh viện đã tập 
trung sự quyết tâm, mạnh dạn đề xuất 
với các đồng chí lãnh đạo của Bộ Quốc 
phòng và các cơ quan chức năng của 
Bộ phương án xây mới hoàn toàn Bệnh 
viện TWQĐ 108. 

Chia sẻ về đề xuất này, Đồng chí Trần 
Duy Anh nhớ lại, vào thời điểm đó, đây 
là một đề xuất quả là táo bạo, dường 
như là câu chuyện cổ tích từ trên trời 
rơi xuống! “Làm sao thuyết phục được 
chừng đó thành viên của Quân ủy Trung 
ương và các đồng chí lãnh đạo Bộ cùng 
các cơ quan chức năng đồng ý về mặt 
chủ trương và cho phép xây dựng dự án 
khả thi với quy mô rất lớn, kinh phí vài 
nghìn tỷ…” Thật may mắn và vui mừng 

khi ý tưởng mạnh bạo đó lại được đồng 
chí Bộ trưởng thấu hiểu và hết lòng 
ủng hộ, đồng ý cho xây dựng Bệnh viện 
hoàn toàn mới. Khi được thông báo sơ 
bộ về chủ trương này, cả Bệnh viện rất 
vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn đến sự 
quan tâm của Quân ủy Trung ương và 
cá nhân đồng chí Bộ trưởng. 

Kể từ đó là bắt đầu những chuỗi ngày 
làm việc không biết mệt mỏi, liên tục 
không giờ giấc, lao như thiêu thân vượt 
lên thời gian, vượt biết bao khó khăn, 
chạy ngược xuôi qua Văn phòng Chính 
phủ, 7 cơ quan Bộ, Thành phố Hà Nội và 
các Sở, Ban, Ngành liên quan… Tất cả 
đều nhắm đến mục tiêu tối thượng là 
hoàn thiện sớm bộ Hồ sơ của dự án và 
quan trọng là có được Quyết định phê 
duyệt của Bộ Quốc phòng cho phép 
triển khai khởi công xây dựng Cụm Tòa 
nhà trung tâm… Quyển hồ sơ dự án 
đầu tư xây dựng dày gần nghìn trang 
và các văn bản phụ lục với gần 100 con 
dấu cùng các chữ ký cuối cùng cũng 
đã ra đời và nó đã tiêu tốn một khoảng 
thời gian khủng khiếp, gần 4 năm, vượt 
thời gian dự kiến 2 năm! Bốn năm trời 
cắp cặp dọc ngang tung hoành, lúc thì 
báo cáo thuyết trình, lúc thì hội ý ngoài 
giờ, lúc đến nhà riêng, lúc vào công sở 
… tất cả chỉ để phấn đấu mỗi ngày có 
thể góp thêm một trang mới vào quyển 
dự án cho đến đủ nghìn trang. Nhớ lại 
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mà không hình dung nổi làm sao mình 
lại vượt qua được.

Nói đến khó khăn của những ngày bắt 
đầu thì không thể nhớ và kể hết được. 
Nhiều lúc tưởng chừng phải hủy bỏ dự 
án, nhưng lương tâm và trách nhiệm 
không cho phép thoái lui, phải kiên trì và 
tìm mọi cách vượt qua, cứ phải tiến lên 
vượt thời gian rồi sẽ tới đích. Có 2 việc 
còn lưu rõ trong tâm trí, thứ nhất là khi 
Bộ Quốc phòng đồng ý về chủ trương 
xây mới lại Bệnh viện và quyết định 
Bệnh viện là chủ đầu tư dự án, xét thấy 
quy mô quá lớn của dự án, bản thân chỉ 
là một bác sĩ, chưa một ngày được đào 
tạo bổ túc về kiến thức quản lý một dự 
án đầu tư xây dựng, sự hiểu biết về luật 
pháp liên quan đến kiến trúc xây dựng 
là con số không, đội ngũ cán bộ giúp 
việc chỉ có 3 người lấy từ Phòng Hậu 
cần và Tài chính của Bệnh viện, không 
có Ban Quản lý dự án chuyên trách… 
Đồng chí Trần Duy Anh đã quyết định 
xin gặp trực tiếp đồng chí Bộ trưởng 
Phùng Quang Thanh và đề nghị Bộ xem 
xét giao toàn bộ việc xây dựng cho một 
doanh nghiệp Quân đội làm chủ đầu 
tư. Bệnh viện chỉ xin giữ vai trò tư vấn 
chuyên môn của dự án. Khi hoàn thành 
xây dựng thì bàn giao lại cho Bệnh viện 
theo kiểu “Chìa khóa trao tay”. Nhưng 
đồng chí Bộ trưởng đã động viên và 
không thay đổi quyết định, trước khi ra 

về còn nhắc nhở giữ tiến độ thời gian, cố 
gắng khánh thành Bệnh viện mới vào 
năm 2015! Vậy thì chỉ có tuân lệnh và tổ 
chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới 
mẻ này. Chuyện thứ 2 là triển khai thực 
hiện, thời gian không còn nhiều phải 
chạy đua từng ngày, việc gì làm được 
là làm ngay. Việc quan trọng đầu tiên là 
cần thành lập ngay “Ban Quản lý dự án”. 
Cần có ngay một đội ngũ những người 
nhiệt huyết, khoa học, tinh nhuệ, năng 
động, có khả năng hoạt động độc lập, 
quyết đoán để bắt tay vào công việc lập 
dự án xây dựng Cụm Công trình trung 
tâm. Lúc đó trong biểu biên chế của 
Bệnh viện do Bộ Tổng tham mưu phê 
duyệt lại không có bộ phận này. Đồng 
chí Giám đốc Bệnh viện đã đồng thời 
làm tờ trình báo cáo Bộ Quốc phòng 
và ra quyết định thành lập Ban Quản 
lý dự án. Ngay sau đó, đồng chí Chính 
ủy Bệnh viện đã có ý kiến không đồng 
tình! Rơi vào thế kẹt, nhưng không thể 
chậm trễ hơn được. Chậm tiến độ lúc 
này là đồng nghĩa với đánh mất thời 
cơ xây dựng Bệnh viện mới. Giám đốc 
buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm và 
Ban Quản lý dự án ra đời, như một ca 
đẻ khó.  

Theo luật định, muốn xây dựng dự án, 
Bệnh viện phải có quy hoạch mặt bằng 
tổng thể do Bộ chủ quản và UBND TP. Hà 
Nội phê duyệt bằng bản đồ quy hoạch 
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tỷ lệ 1/500. Thời điểm đó, Bệnh viện 
TWQĐ 108 chưa làm quy hoạch mặt 
bằng. Ban Quản lý dự án cùng Giám đốc 
Bệnh viện phải tự mò mẫm từng bước, 
liên hệ với các cơ quan chức năng của 
Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và TP. Hà 
Nội để được hướng dẫn làm quy hoạch 
mặt bằng tổng thể Bệnh viện đúng 
luật định. Thực hiện công việc mới mẻ, 
lạ lẫm này đụng vào rất nhiều các văn 
bản pháp quy hiện hành về xây dựng 
như: Nghị định số 92/2005/NĐ-CP Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của 
Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội; Nghị định số 
29/2007/NĐ-CP về quản lý kiến trúc 
đô thị… Có nhiều vấn đề vướng mắc 
cần được tháo gỡ khá tốn công sức và 

thời gian mới vượt qua được, Nghiên 
cứu một tập dày các loại văn bản pháp 
quy của Chính phủ và Thành phố Hà 
Nội thì vỡ ra là lâu nay việc xây dựng 
trong doanh trại Quân đội, có không ít 
công trình đã làm sai quy định và phạm 
luật… Trong cái khó sẽ ló cái khôn, 
phải tìm ra cách như người ta vẫn nói, 
là “lách luật”, đồng chí Giám đốc đã chỉ 
đạo Ban Quản lý dự án khi đi xin ý kiến 
các cơ quan chức năng phải bám thật 
sát 2 yếu tố rất quan trọng. Đó là Bệnh 
viện TWQĐ 108 hoạt động theo cơ chế 
đặc thù riêng của Quân đội và có chức 
năng phục vụ chăm sóc sức khỏe cán 
bộ cao cấp của Đảng và Chính phủ. Có 
thể coi nó như “Thượng phương bảo 

kiếm” mà khi cần là đưa 
ra thuyết phục. Tóm tắt 
lại có 3 trở ngại lớn liên 
quan đến cấp phép xây 
dựng Bệnh viện mới, một 
là Nghị định về cấm xây 
nhà cao tầng trong khu 
vực lõi của Hà Nội; Hai là 
chủ trương đưa các bệnh 
viện Trung ương ra khỏi 
khu vực nội đô để giảm 
mật độ dân số và giao 
thông; Ba là Luật phòng 
cháy chữa cháy không 
cho phép xây Bệnh viện 
cao quá 9 tầng. 

Trung tướng Trần Duy Anh cùng Ban Quản lý các dự án  
họp bàn bạc đẩy nhanh tiến độ xây dựng  

Cụm Công trình trung tâm
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Dự án của ta thì xây 2 tòa cao 22 tầng 
và 1 tòa cao 10 tầng, tọa lạc ngay mặt 
đường phố cổ Hà Nội, toàn đụng vào 
điều cấm của chính quyền! Đồng chí 
Lê Quý Đôn - Phó Chủ tịch Thành phố 
Hà Nội đã nêu gợi ý giới thiệu một địa 
điểm ưu tiên ngay tại đất Thủ Đô để xây 
mới Bệnh viện TWQĐ 108 tại Đặng Xá, 
gần nhà Thi đấu Gia Lâm với diện tích 
30 Ha (giống như Bệnh viện Bạch Mai, 
Việt Đức có cơ sở 2 ở Hà Nam). Vậy là 
dự án gần như tới chỗ bế tắc. Bản thân 
Trung tướng Trần Duy Anh cùng cán bộ 
Ban Quản lý dự án như bị “dội gáo nước 
lạnh”, nhưng ngọn lửa nhiệt tình quyết 
không thôi. Trực tiếp Giám đốc đi trao 
đổi, báo cáo, thuyết phục hàng chục 
lần trước nhiều cơ quan chức năng từ 
Trung ương tới Thành phố, từ trong các 
cơ quan Bộ Quốc phòng tới các cơ quan 
chức năng có thẩm quyền ngoài Quân 
đội. Kết quả là Bệnh viện dần dần nhận 
được sự ủng hộ từ các Bộ, Ban, Ngành 
và UBND Thành phố Hà Nội. Lúc đầu 
mới có vài cơ quan và cuối cùng là tất 
cả cùng nhất trí ủng hộ với đề xuất của 
Bệnh viện. Khó khăn cơ bản nhất, lớn 
nhất đã vượt qua, phần hồ sơ đã hoàn 
tất, nhưng phải kéo dài thời gian hoàn 
thành tới 4 năm (vượt dự kiến 2 năm), 
làm cho ngày khởi công lùi lại 2 năm và 
năm 2015 không thể hoàn tất để làm 
lễ khánh thành. Không thể hình dung 

phần thủ tục giấy tờ lại mất nhiều thời 
gian đến như vậy.

Có giấy phép rồi, vấn đề tiếp theo là 
chọn được nhà kiến trúc xứng tầm? 
Đồng chí Nguyên Giám đốc trong khi 
tìm hiểu các nhà tư vấn kiến trúc xây 
dựng trong nước, nhận thấy rằng vào 
thời điểm đó không thể tìm thấy một 
nhà tư vấn xứng tầm cho dự án này. 
Trong đầu buộc phải nghĩ tới phương 
án mời tư vấn kiến trúc xây dựng của 
nước ngoài. Như thế Bệnh viện mới hy 
vọng các mục tiêu của dự án được giải 
quyết tốt nhất, công trình đạt chuẩn 
quốc tế. Thời gian đó chưa có một bệnh 
viện công lập nào ở Thủ Đô có tư vấn xây 
dựng nước ngoài. Rất ngại, nhưng phải 
liều một phen. Rất may lại gặp được quý 
nhân phù trợ đó chính là Bộ trưởng, sau 
khi nghe đề xuất “táo bạo”, ông đồng ý 
ngay và giục triển khai gấp. Bệnh viện 
đã viết thư gửi đến Tùy viên văn hóa của 
nhiều Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, 
mời tham gia cuộc thi vẽ ý tưởng phối 
cảnh kiến trúc Cụm công trình trung 
tâm gồm 3 tòa nhà cao tầng Bệnh viện 
TWQĐ 108. Một tuần sau, 5 Đại sứ quán 
có thư phúc đáp nhận lời sẽ giới thiệu 
một công ty tư vấn kiến trúc có kinh 
nghiệm tham gia cuộc thi (Trung Quốc, 
Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức). 
Đến ngày nộp hồ sơ thì chỉ có 2 đơn vị 
cử người đến thuyết trình là Đức và Hàn 
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Quốc. Bệnh viện đã thành lập Hội đồng 
chấm thẩm định 2 phương án dự thi. 
Các thành viên Hội đồng đều là người 
lãnh đạo các cơ quan chức năng của 
Bộ Quốc phòng. Hội đồng đã bỏ phiếu 
kín và 90% thống nhất chọn phương 
án kiến trúc của Công ty tư vấn kiến 
trúc và xây dựng Heerim của Hàn Quốc 
với hình tượng “Hai cánh buồm căng 
gió” tạo được điểm nhấn về kiến trúc 
độc đáo trên bờ sông Hồng. Đồng thời 
mang được hồn cốt văn hóa lúa nước 
của đồng bằng Bắc bộ và tính hiện đại 
chất lượng cao của Bệnh viện tuyến 
cuối Quân đội. Sau khi trúng thầu tư 
vấn kiến trúc, thiết kế xây dựng Cụm 
công trình trung tâm Bệnh viện TWQĐ 
108 đã dựa trên cơ sở bản thiết kế 
nhiệm vụ, bố trí mặt bằng từng tầng, 
từng đơn nguyên, modun các khoa do 
đồng chí Giám đốc trực tiếp viết, Công 
ty Heerim thể hiện rất sáng tạo và 
chính xác mọi yêu cầu của chủ đầu tư 
trong các bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế 
kỹ thuật, thiết kế thi công. Cụm công 
trình trung tâm đã thỏa mãn được mọi 
yêu cầu của chủ đầu tư đặt ra ở mức 
xuất sắc. Xứng đáng với lòng tin của 
Hội đồng tuyển chọn Bộ Quốc phòng.

Cụm công trình trung tâm - thành 
quả ấn tượng và đầy tự hào

Ngày 7/7/2012, dự án đầu tư xây dựng 
Cụm công trình trung tâm chính thức 

được khởi công trong niềm hân hoan 
phấn khởi của toàn thể cán bộ nhân viên 
bệnh viện. Phát biểu tại buổi lễ đồng 
chí Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Nguyễn Văn Đức cho rằng, việc 
xây mới Bệnh viện TWQĐ 108 đánh dấu 
bước phát triển mới của ngành Quân y. 
Đây là lần đầu tiên Quân ủy Trung ương 
và Bộ Quốc phòng quyết tâm đầu tư 
xây dựng một Bệnh viện tuyến cuối 
với quy mô hiện đại, tiên tiến, đáp ứng 
khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày với 
quy mô 1.500 giường bệnh nội trú. Đây 
là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu 
hoàn chỉnh hiện đại, đủ điều kiện chữa 
các bệnh nặng, chuyên khoa sâu như 
tim mạch, nội khoa, ung bướu, thận 
tiết niệu, hô hấp… Sau khi dự án hoàn 
thành, bộ đội sẽ được tiếp cận những 
dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện 
TWQĐ 108 là cơ quan chủ đầu tư cần 
chủ động nỗ lực cùng các đơn vị xây 
dựng của Bộ Quốc phòng đảm bảo tiến 
độ thời gian, chất lượng cao nhất và an 
toàn lao động sớm đưa toàn bộ công 
trình vào hoạt động. Bệnh viện cần có 
kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ thầy 
thuốc, điều dưỡng, công nhân viên có 
chuyên môn cao y đức sáng, đủ khả 
năng vận hành khai thác đồng bộ các 
chức năng của cụm công trình trung 
tâm, khi cơ sở này đi vào hoạt động... 

Nhớ về ý tưởng xây dựng Cụm công 
trình lúc bấy giờ, Trung tướng Trần Duy 
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Anh vui mừng và hạnh phúc nói rằng 
“Tôi muốn Quân đội sẽ có một bệnh 
viện với kiến trúc đặc biệt, đẹp. Nơi đây 
không chỉ dành cho bệnh nhân mà còn 
là một địa danh lịch sử của Thủ đô phục 
vụ người dân vào tham quan, đón hưởng 
không khí trong lành trong khuôn viên 
cây xanh của Bệnh viện. Thậm chí, còn là 
nơi có nhiều tiểu cảnh đẹp dành cho các 
đôi trai gái yêu nhau chụp ảnh cưới. Rất 
đẹp, lãng mạn và lạ mắt…” Trung tướng 
chia sẻ vui vẻ. 

Nguyên Giám đốc Trần Duy Anh cho 
biết Cụm công trình trung tâm với 3 
tòa nhà cao tầng, chung nhau 2 tầng 
hầm, 2 tòa cao 22 tầng nổi, 1 tòa cao 
10 tầng nổi. Diện tích chiếm đất là 
11.066m2. Tổng diện tích sàn xây dựng 

143.721m2. Chiều cao tối đa 105,95m. 
Công trình có quy mô 1500 giường (tối 
đa 2000 giường). Khám bệnh tối đa 
5000 bệnh nhân/ngày. Tổng mức đầu 
tư dự toán 4.700 tỷ đồng. Công trình 
có kiến trúc độc đáo, kết cấu vững chãi, 
thân thiện với môi trường. Hiện đại hợp 
lý về quy hoạch, hài hòa với cảnh quan 
xung quanh, đáp ứng các tiêu chuẩn 
tiên tiến của Việt Nam và Quốc tế. Công 
trình có tầm cỡ quốc gia của Bệnh viên 
hạng đặc biệt và tuyến cuối toàn quân, 
thỏa mãn nhu cầu khám chữa bệnh 
của bộ đội, nhân dân và cán bộ cao cấp 
của Đảng và Nhà nước. Công trình có 
hệ thống giao thông hợp lý, tạo môi 
trường xanh, sạch, đẹp. 

Cảnh quan Cụm Công trình 
có mặt tiền hướng đông 
nhìn thẳng ra sông Hồng, 
lưng quay hướng tây, tạo 
thế “Tọa sơn, Hướng thủy” 
rất hợp phong thủy của 
một công trình lớn. Tuy 
nhiên, trong bản thiết 
kế ban đầu của Công ty  
Heerim có vẽ cái cổng ra 
vào của Cụm tòa nhà trung 
tâm khá nặng nề và thiếu 
tính thẩm mỹ, cộng thêm 
không thiết kế môi trường 
cảnh quan xung quanh 

Ngày 7/7/2012, dự án đầu tư xây dựng Cụm Công trình trung 
tâm chính thức được khởi công
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bên ngoài Cụm tòa nhà. Trung tướng 
Trần Duy Anh đã đề nghị sửa cái cổng 
vào Cụm công trình thành dáng “Búp 
sen” (parabon) cho nhất quán với Logo 
của Bệnh viện TWQĐ 108 và bổ sung 
thêm hệ thống đài phun nước, bể nước 
chạy dài qua trước Nhà chỉ huy, tạo 
dáng như “dải lụa” trong một không 
gian thoáng đãng, mát mẻ, thư giãn. 
Cụm công trình trung tâm chắc chắn là 
một Bệnh viện đẹp, một điểm nhấn về 
kiến trúc của Thủ đô Hà Nội, được bao 

bọc bởi không gian cây xanh và mặt 
nước, mang nét hài hòa, thân thiện với 
môi trường xung quanh, được kết nối 
thuận lợi với hệ thống giao thông công 
cộng. Công trình có phối cảnh không 
gian độc đáo. 

Hình ảnh 3 tòa nhà cao tầng chung đế 
tạo hình như khóm lúa nước của văn 
hóa đồng bằng sông Hồng. Khi nhìn 
trực diện, Bệnh viện TWQĐ 108 trông 
như 2 cánh buồm no gió của con thuyền 

Các trang thiết bị hiện đại tại Cụm Công trình trung tâm của Bệnh viện TWQĐ 108
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khổng lồ neo đậu bên bờ sông Hồng. 
Chính giữa 2 cánh buồm là đường cong 
tạo thành chữ H, biểu trưng cho 3 chữ 
H “Bệnh viện - Khách sạn - Chất lượng 
cao” (Hospital - Hotel - High Quality). Có 
thể tưởng tượng, tòa nhà tạo thế như 
hình quyển vở mở, với đủ nghiên, mực, 
ngọn bút lông biểu trưng cho trí tuệ 
Việt Nam.

Cụm Công trình gồm 3 tòa nhà: Tòa 
nhà Nội khoa; tòa nhà Ngoại khoa và 
chuyên khoa 22 tầng nổi, 2 tầng hầm; 
tòa nhà Kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm 
sàng 10 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng 
diện tích sàn gần 150.000m2, chiều cao 
106m. Cảnh quan môi trường xung 

quanh công trình thoáng rộng phủ kín 
màu xanh của vườn hoa, cây lá tươi tốt, 
kết hợp với đài phun nước tạo ra một 
phong cảnh thiên nhiên hữu tình, tràn 
ngập ánh sáng mặt trời. 

Cụm Công trình là tổ hợp y tế hiện đại, 
tiện ích và đồng bộ. Công năng của 
cụm công trình được thiết kế một cách 
khoa học, chặt chẽ, tiện dụng, phân khu 
chức năng rõ ràng, dây chuyền điều trị 
hợp lý. Hệ thống phòng mổ, phòng mổ 
nội soi, phòng cấp cứu hồi sức đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. Cụm công trình có 100 
buồng khám bệnh, 50 phòng mổ, bao 
gồm 45 phòng mổ tiêu chuẩn, 5 phòng 
mổ ghép tạng và phòng mổ hybrid. Hệ 

thống vận chuyển đồ 
bằng băng chuyền và 
ống khí thụt. Hệ thống 
công nghệ thông tin 
thân thiện và hiện đại, sử 
dụng các kỹ thuật công 
nghệ tiên tiến… Công 
trình có giá trị sử dụng 
lâu dài, bền vững. 

Ngày 17/12/2018, sau 
hơn 5 năm xây dựng, 
Bệnh viện TWQĐ 108 đã 
tổ chức lễ khánh thành. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã đến dự lễ và cắt 

Lễ khánh thành đưa vào sử dụng  
Cụm Công trình trung tâm
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băng khánh thành đưa Cụm Công trình 
trung tâm của Bệnh viện TWQĐ 108 
vào sử dụng. Đây là một sự kiện quan 
trọng, một bước ngoặt lịch sử ghi dấu 
thời kỳ phát triển mạnh mẽ của Bệnh 
viện TWQĐ 108 vươn lên ngang tầm 
với các trung tâm y tế hàng đầu trong 
khu vực và thế giới. 

Phấn khởi, tự hào đón nhận công trình 
chất lượng cao được đưa vào phục vụ 
người bệnh, Trung tướng Trần Duy 
Anh vừa ngắm nhìn thành quả, công 
sức của mình cùng các đồng nghiệp 
vừa hạnh phúc, chia sẻ “Bệnh viện 
TWQĐ 108 trân trọng cảm ơn sự quan 
tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ, 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, 
Thành phố Hà Nội và cá nhân đồng 
chí Nguyên Bộ trưởng Phùng Quang 

Thanh, đã tạo điều kiện hết sức để Bệnh 
viện có được công trình khang trang 
như ngày hôm nay.”

Trung tướng GS.TS.TTND. Mai Hồng 
Bàng - Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 
cho biết: Đây là công trình trọng điểm 
quốc gia, một công trình y tế tiêu biểu 
cho thời kỳ phát triển mới của đất nước 
và Quân đội. Cụm công trình trung 
tâm là tiền đề để Bệnh viện TWQĐ 108 
xây dựng một cơ sở khám, chữa bệnh 
mang tầm quốc tế, bệnh viện đa khoa 
chuyên khoa sâu có trình độ cao, xứng 
đáng là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến 
cuối của tòa quân, Viện Nghiên cứu 
Khoa học Y Dược lâm sàng, cơ sở đào 
tạo sau đại học về y học tới bậc tiến sỹ 
trong Quân đội và cả nước. 
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Bệnh viện TWQĐ 108 có truyền 
thống Anh hùng là do các thế 
hệ Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, 

công nhân viên dày công đóng góp và 
xây dựng. Đội ngũ cán bộ nhân viên của 
Bệnh viện được Đảng, Bác Hồ, Quân 
đội rèn luyện, giáo dục trở thành người 
cán bộ quân y “Vừa hồng vừa chuyên”, 
“Thầy thuốc cụ Hồ” “Chiến sĩ quân y 
làm theo lời Bác”. Bệnh viện và 10 khoa 
của Bệnh viện vinh dự được Nhà nước 
tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân cùng nhiều 
huân chương cao quý khác như: Huân 

chương Sao Vàng, Huân chương Hồ 
Chí Minh, Huân chương Độc lập cho 
tập thể Bệnh viện; nhiều cá nhân được 
phong tặng danh hiệu anh hùng như: 
GS Phạm Gia Triệu, GS Nguyễn Ngọc 
Doãn, GS Bùi Đại; nhiều cán bộ nhân 
viên của Bệnh viện đã chuyển đi các 
đơn vị vào phục vụ chiến trường cũng 
được phong tặng Anh hùng như Bác sĩ 
Tạ Lưu, Bác sĩ Trần Hành, Bác sĩ Đỗ Hoài 
Nam, Bác sĩ Lê Văn Đính, GS Lê Cao Đài...

Ngày nay, Bệnh viện cũng có nhiều tấm 
gương giản dị, một lòng một dạ bền bỉ 
học tập và làm theo lời Bác, đã trưởng 
thành, trong đó có nữ Bác sĩ Lê Thu Hà, trở 
thành nữ Trung tướng PGS.TS Thầy thuốc 
ưu tú, Phó Giám đốc nội khoa, rồi Chính 
ủy, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện. Chị Hà luôn 
cùng Viện Quân y 108 trước đây, Bệnh 
viện TWQĐ 108 sau này, cùng với tập thể 
Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng bệnh 
viện trở thành Bệnh viện hạng đặc biệt 
quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học Y 

THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC 
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính  
      Nguyên Bí thư Đảng ủy  

Phó Giám đốc Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108

Trung tướng PGS.TS.TTND Lê Thu Hà 
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dược lâm sàng đào tạo tới bậc học tiến sĩ. 
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, chị lại 
càng lo lắng với trách nhiệm cao, nhưng 
cũng rất tự hào, tự tin để hành động “suy 
nghĩ phải đi đôi với việc làm”. 

Chị Hà rất tự hào được phục vụ ở 
Bệnh viện có bề dày lịch sử truyền 
thống, là nơi được chăm sóc sức khỏe 
và chữa bệnh cho Bác Hồ, hiện nay 
là bệnh viện tuyến cuối của quân 
đội, nơi chăm sóc sức khỏe cho các 
cán bộ cao cấp nhất của Đảng, Nhà 
nước, Quân đội ta và nước bạn Lào và  
Campuchia, Chị kính phục và vững tin 
vào đội ngũ các thầy thuốc, các cán bộ 
khoa học “vừa hồng vừa chuyên”, có 
bản lĩnh cách mạng của Bệnh viện.

Chị Hà tự hào về người mẹ Mạc Thị 
Phúc là bác sĩ tim mạch đã phục vụ 
nhiều năm ở Bệnh viện TWQĐ 108, tiêu 
biểu cho người phụ nữ 3 đảm đang, 
nhất là đã thay cha (Trung tướng Lê Hai 
nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính 

trị) nuôi dạy các con, để ông yên tâm 
hơn 10 năm công tác ở chiến trường 
Campuchia ác liệt.

Nói về các thầy thuốc trẻ đầy tài năng 
và đức độ trong đó có chị Lê Thu Hà 
phải kể đến cái nôi đào tạo rèn luyện 
là Học viện Quân y. Học viện đã được 
tặng Huân chương Sao vàng và vinh dự 
được 3 lần nhận danh hiệu AHLLVTND 
là hết sức hiếm.

Tốt nghiệp ra trường thuộc loại giỏi, 
chị được về Khoa Tim-Thận-Khớp-Nội 
tiết Bệnh viện Quân y 103. Sau khi bảo 
vệ thành công luận án Phó tiến sĩ ở  
Bungaria chị về công tác ở Bệnh viện 
TWQĐ 108. Chị mong sao cho mình 
được làm tròn nhiệm vụ, chức trách của 
một bác sĩ chuyên khoa tim mạch như 
mẹ Phúc trước kia. Ở đây chị được PGS.
TS. Hoàng Minh Châu là Chủ nhiệm 
Khoa cũng như tập thể khoa hết lòng 
giúp đỡ nên mỗi ngày một trưởng 
thành, dày dạn rồi được tín nhiệm giao 
nhiệm vụ Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm 
khoa. Sau một thời gian dài thử thách, 
chị Hà được giao chức Phó Giám đốc phụ 
trách nội khoa. Ở vị trí công tác nào chị 
cũng đều nỗ lực tự đào tạo nghiêm túc,  
khiêm tốn, ham học hỏi mọi người 
xung quanh, từ đó mà dần dần đã khắc 
phục được những điểm còn yếu và đáp 
ứng được những yêu cầu đổi mới để 
phát triển Bệnh viện.
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Về lãnh đạo, chị luôn giữ vững chế độ 
tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình 
và phê bình để xây dựng mối đoàn 
kết chặt chẽ trong Đảng bộ cũng như 
trong toàn Bệnh viện, công tác kiểm tra 
được coi trọng để phát huy sức mạnh 
tổng hợp của đơn vị. Với vai trò của 
người đảng viên, chị luôn gương mẫu 
đi đầu “Nói đi đôi với làm”, biến ý tưởng 
mục tiêu thành hành động cụ thể. Là 
người lãnh đạo, chị luôn thu thập, tập 
hợp ý kiến sáng tạo của đảng viên quần 
chúng để có kế hoạch biện pháp nhân 
rộng, cũng như có các biện pháp ngăn 
chặn sai sót sớm từ gốc.

Được quần chúng nhiệt tình đồng lòng 
thực hiện, chị Hà tổng kết và nhân rộng 
các việc làm cụ thể theo lời dạy của Bác 
Hồ như: đưa vào nghị quyết việc nâng 
cao y đức và tăng cường năng lực cho 
cán bộ Đảng viên trong công tác cấp cứu 
cho bệnh nhân; soạn thảo 100 câu hỏi 
mà mọi người đều phải thi kiểm tra; tổ 
chức tham gia Hội thao Kỹ thuật tuổi trẻ 
khu vực Hà Nội được giải cao; thúc đẩy 
áp dụng những kỹ thuật mới như ghép 
tạng, thúc đẩy áp dụng nhiều kỹ thuật 
cao ở nhiều chuyên khoa trong Bệnh 
viện. Chị Hà chú trọng đến công tác đào 
tạo, cùng lãnh đạo Bệnh viện có các giải 
pháp nâng cao được số lượng đào tạo 
tiến sĩ ở 12 bộ môn; có chỉ tiêu phấn đấu 
GS, PGS. TS bổ sung hàng năm; tổ chức 

thăm quan học tập một số mô hình 
bệnh viện hiện đại ở nước ngoài. 

Chị luôn đề cao việc rèn luyện y đức 
theo lời dạy của Bác Hồ, tổ chức học tập 
gương người tốt việc tốt thành nề nếp 
thường xuyên; mời cán bộ của Bộ y tế 
và Ban Khoa giáo Trung ương đến nói 
chuyện về học tập lời dạy của Bác bằng 
việc làm cụ thể trong ngành Y tế; xây 
dựng phong trào văn hóa, văn nghệ 
thiết thực phục vụ bệnh nhân được cả 
viện hưởng ứng; vận động cán bộ nhân 
viên đóng góp trên 30 triệu, giúp đỡ 5 
gia đình bệnh nhân có nhiều khó khăn 
đang nằm điều trị tại viện; mời các nhân 
chứng lịch sử, các cựu quân nhân của 
Bệnh viện đến nói chuyện với các đoàn 
viên thanh niên Bệnh viện; phát động 
cán bộ nhân viên tham gia viết ký ức về 
Bệnh viện 108, nhất là các bậc cao niên, 
được nhiều người hưởng ứng. 

Nhiều việc làm mang ý nghĩa thiết thực 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách của Bác Hồ được triển khai 
như: Đã thành nề nếp, vào sáng thứ 2 
của tuần đầu tháng, Bệnh viện tổ chức 
lễ chào cờ, đọc 10 lời thề danh dự của 
quân đội trước Nhà tưởng niệm Bác 
Hồ, biểu dương các việc tốt, nhắc nhở 
những khuyết điểm, tồn tại trong Bệnh 
viện, có hiệu quả tốt trong xây dựng nề 
nếp chính quy của đơn vị.
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Sẽ còn nhiều việc làm năng động, sáng 
tạo của Chính ủy, Giám đốc và Ban giám 
đốc Bệnh viện, chắc chắn Bệnh viện 
TWQĐ108 sẽ nở rộ “hoa” thi đua trong 
thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Về đời thường, chị rất hiếu thảo với 
cha mẹ. Cả 2 bố mẹ chị đều đã ở tuổi 
trên 80 và 90, các bác có nhiều việc 
làm thiện nguyện. Một lần tình cờ tôi 
gặp và cùng hai Bác đến thăm Bác sĩ 
Nguyễn Văn Mùi nguyên Chủ nhiệm 
Khoa Răng của Viện Quân y 108 đang 
bị bệnh hiểm nghèo tại nhà riêng. Đến 
gần nhà, khi nhìn thấy chúng tôi, mấy 
người ở chợ Hôm sát nhà bác sĩ Mùi 
thốt lên “Các ông bà bác sĩ ở Viện 108 
lại đến thăm ông Mùi đấy!” làm tôi rất 
cảm động. Những việc làm tình nghĩa 
của cha mẹ chị như vậy khiến chị Hà 
càng nghĩ đến trách nhiệm của mình, 
cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Chuyện mà tôi là bệnh nhân sốt không 
rõ nguyên nhân khi vào viện đã được 
chị và Giám đốc Trần Duy Anh đến thăm 
khám, sơ bộ chẩn đoán bệnh gút vì thấy 
khớp hơi đau và xét nghiệm thấy bạch 
cầu hơi cao, chỉ định truyền dịch có 
kháng sinh là rất đúng và chắc chỉ một 
vài ngày là khỏi. Nhưng đó chưa phải là 
chẩn đoán quyết định, như vậy là chữa 
bao vây là điều mà người thầy thuốc 
không bao giờ hài lòng. Mấy ngày điều 
trị sau đó, chị đến thăm luôn có ngày 

tới 2 lần ghi chép bệnh án, rồi tâm sự 
thăm hỏi, tìm nguyên nhân bệnh. Tôi kể 
lại trước đó làm vệ sinh nhổ một cụm 
cỏ trước nhà, có tổ kiến vàng, bị một vài 
con đốt nhưng nghĩ chẳng sao cả, mãi 
đến ngày hôm sau mới thấy sốt cao, chị 
mừng rỡ nói “đúng là nhiễm độc, nhiễm 
trùng do nọc kiến vàng rồi chú Đính ạ”! 
Tôi tự nghĩ, nếu bệnh nhân như tôi mà 
thầy thuốc không bám sát thì rất dễ 
dẫn đến nhiễm trùng huyết nặng, đe 
dọa tới tính mạng. 

Tôi chỉ là một trong số nhiều bệnh 
nhân, còn nhiều trường hợp phức tạp 
mà chị Hà đã điều trị khỏi. Bệnh nhân 
nằm trong phòng cùng tôi cũng như 
các bác sĩ Khoa A1 đều thấy chị luôn 
thực hiện đúng theo lời bác dạy “Bám 
sát bệnh nhân để phục vụ”, “Coi bệnh 
nhân như người thân của mình”.

Qua việc làm của Trung tướng, Chính 
ủy Lê Thu Hà, ở đây lại thêm một tấm 
gương sáng của Bệnh viện TWQĐ 108 
để mọi người cùng học tập.

Chúng tôi chúc Chị sức khỏe dồi dào, 
chúc tập thể Đảng ủy, Chỉ huy lãnh đạo 
Bệnh viện TWQĐ 108 vượt qua mọi khó 
khăn, thách thức, lập nhiều thành tích 
xuất sắc trong thời kỳ đổi mới và hội 
nhập, mãi mãi xứng đáng với lòng tin 
cậy của Đảng, Quân đội và Nhân dân.

Tháng 6/2016
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“Khi xem đến phân cảnh trong vở 
diễn “Đôi mắt” của tác giả Vũ Dũng 
Minh, cảnh các bác sĩ quân y cứu chữa 
cho thương bệnh binh giữa cánh 
rừng Trường Sơn bạt ngàn đã gây xúc 
động mạnh đối với tôi. Thật lòng, tôi 
ao ước sẽ được ra ngay mặt trận như 
thế, cũng ở trong một đội phẫu thuật 
giữa rừng như thế để được cứu chữa 
cho thương binh”, suy nghĩ của bác sĩ 
Bình “xương” khi còn là một cậu bé 
học cấp III. 

Tôi đến gặp bác sĩ Nguyễn Tiến Bình vào 
buổi chiều của một ngày cuối tháng 3 
năm 2020. Bước vào nhà, tôi thấy có 
nhiều bức tranh với đầy đủ các gam sắc 
màu, vài tập thơ, cuốn truyện đặt trên 
bàn uống nước. “Những bức tranh này, 

tập truyện ngắn, tập thơ này là tôi vẽ, tôi 
viết đấy. Chị có biết bức tranh kia là vẽ cái 
gì không”? Bác Nguyễn Tiến Bình hỏi 
tôi. Bác tiếp lời “Đấy là cái khớp. Tôi vẽ 
cái khớp đấy”. 

Một thầy thuốc mê viết lách, thích hội 
họa. Đồng nghiệp thường gọi bác Tiến 
Bình là “ngũ sĩ”: chiến sĩ, bác sĩ, tiến sĩ, 
họa sĩ, văn sĩ. Để hiểu hơn về một thầy 
thuốc vừa đánh giặc, vừa cứu người, 
vừa viết văn, tôi đã làm một cuộc phỏng 
vấn nhỏ với Trung tướng GS.TS.TTND 
Nguyễn Tiến Bình - Nguyên Phó Giám 
đốc Bệnh viện TWQĐ 108, Nguyên 
Giám đốc Học viện Quân y. 

Lan Hương: Thưa Trung tướng, được 
biết, ông có niềm đam mê với hội họa, 
viết sách. Vậy cơ duyên nào khiến ông lại 
chọn đi theo nghề Y? 

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến 
Bình: Tôi còn nhớ, mỗi lần đến dịp sinh 
nhật tôi, mẹ tôi hay kể cho bạn bè 
và người thân trong gia đình về câu 

KHI BÁC SĨ VIẾT

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình 
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108  

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y  
Lan Hương ghi 

Trung tướng GS.TS.TTND  
Nguyễn Tiến Bình  
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chuyện giữa tôi và mẹ. Mẹ tôi kể, hồi tôi 
còn bé, mẹ hay hỏi tôi rằng: “Ngày sau 
con làm gì để nuôi mẹ?”, tôi đã luôn trả 
lời: “Con làm bác sĩ để nuôi mẹ”.

Đấy là câu trả lời của một cậu bé nói 
còn chưa sõi, chứ lúc đó thì tôi đã biết gì 
đâu. Tuy nhiên, sau này lớn lên, tôi nhớ 
là tôi thích trở thành một bác sĩ ngay 
từ khi còn cắp sách đến trường. Tôi rất 
thích! Và phải là một bác sĩ ngoại khoa, 
hàng ngày thực hiện các phẫu thuật để 
cữu chữa người bệnh. 

Tôi được sinh ra ở Hà Nội trong một gia 
đình công nhân nghèo. Bố mẹ tôi sinh 
được sáu người con và tôi là anh cả. Được 
sinh ra đã là một may mắn. May mắn 
hơn, tôi được chào đời vào đúng ngày 
Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - ngày 
chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ 
chín năm chống thực dân Pháp. Ngày 
ấy, trên khắp các phố phường và năm 
cửa ô của Thủ đô tràn ngập cờ hoa, 
nhân dân hân hoan ca hát, vẫy cờ hoa 
đón chào bộ đội về giải phóng Thủ đô 
Hà Nội. Tôi hạnh phúc khi mỗi năm đến 
ngày sinh nhật của tôi, đường phố Hà 
Nội luôn đỏ rực cờ hoa và biểu ngữ. 

Với tôi, nghệ thuật là niềm say mê của 
tôi từ thuở thiếu thời. Nhưng tôi yêu 
nghề Y và nhất định phải là một bác sĩ 
ngoại khoa. 

Lan Hương: Từ mơ ước đến sự thật, ông 
đã phải rèn luyện như thế nào để trở 

thành một bác sĩ ngoại khoa, thưa ông?

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến 
Bình: Tôi nghĩ khi đã yêu thích thật sự 
một điều gì rồi thì phải phấn đấu làm 
bằng được. Trong bất cứ chuyện gì 
cũng vậy, nếu chỉ ước mơ, chỉ thích thôi 
thì chưa đủ. Khi con người ta có mơ 
ước, có nguyện vọng thì phải xây dựng 
kế hoạch rồi phấn đấu nghiêm túc, bền 
bỉ để thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

Tôi còn nhớ có một lần hồi học cấp III, 
mấy đứa bạn thân để dành tiền mua vé 
đi xem vở diễn “Đôi mắt” của tác giả Vũ 
Dũng Minh ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Khi 
xem đến phân cảnh các bác sĩ quân y 
cứu chữa cho thương binh giữa rừng 
Trường Sơn bạt ngàn đã gây xúc động 
mạnh đối với tôi. Tôi đã hát theo diễn 
viên trên sân khấu mà quên mất, mình 
là khán giả đang ngồi xem ở dưới. Thật 
lòng, tôi ao ước sẽ được ra ngay mặt 
trận như thế, cũng ở trong một đội 
phẫu thuật giữa rừng như thế để tiến 
hành phẫu thuật cứu chữa cho thương 
binh. Tình yêu say mê đã giúp tôi có 
thêm nghị lực phấn đấu và tôi đã thi đỗ 
vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1978, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. 
Sau đó, tôi đã viết đơn đề đạt nguyện 
vọng vào công tác tại Sở Y tế Lâm 
Đồng và được ông Giám đốc Sở Y tế 
Lâm Đồng chấp nhận ngay. Thậm chí, 
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các đồng chí lãnh đạo của Sở Y tế Lâm 
Đồng còn biểu dương. Thời đó, Lâm 
Đồng còn là một vùng hoang vắng khó 
khăn thiếu thốn, có ai lại đi xung phong 
vào đấy đâu. Hiếm lắm. 

Sở dĩ, tôi xin về đấy với hy vọng được 
gần vợ của tôi. Vợ chồng tôi vốn là bạn 
học cùng lớp với nhau từ bé. Vợ tôi tốt 
nghiệp Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. 
Nghe nói được phân về công tác tại 
Trường Cao đẳng Sư phạm Khánh Hòa 
và tôi nghĩ từ Lâm Đồng xuống đến 
Khánh Hòa chắc cũng không đến nỗi 
xa quá. Bây giờ chồng Bắc vợ Nam thì 
biết làm thế nào để gặp được nhau. 

Tuy nhiên, khi tôi đến trường báo cáo 
nguyện vọng với Trưởng phòng Quản 
lý sinh viên, ông trả lời nhát gừng:

- “Không được đâu”.
- “Tại sao ạ? Em xung phong vào đấy cơ mà”.
- “Tôi đã nói không được là không được. 
Cậu nằm trong danh sách chuyển sang 
Quân y rồi. Về chuẩn bị đi, ngày 15 tháng 
10 này là nhập ngũ.”

Và thế là ngày 15/10/1978, Học viện 
Quân y cho xe ca ra đón hơn ba mươi 
bạn trong khóa, trong đó có tôi. Tôi trở 
thành bác sĩ quân y từ đấy. 

Lan Hương: Ông có chia sẻ về mong ước 
được có mặt ngay tại chiến trường để 
cứu chữa cho các thương binh, ngay khi 
xem vở diễn “Đôi mắt”. Ông có thể chia 

sẻ về khoảng thời gian ông tham gia cứu 
chữa cho các thương bệnh binh không ạ?

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến 
Bình: Từ khi trở thành bác sĩ Quân y, 
đeo quân hàm thiếu úy trên vai, tôi 
đã tham gia vào việc cứu chữa nhiều 
thương bệnh binh. Ban đầu là những 
thương binh từ cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, rồi đến thương binh ở 
Biên giới Tây Nam. Những năm tiếp 
theo thì tham gia trực tiếp cứu chữa 
cho nhiều thương binh trên các mặt 
trận như mặt trận 479 Phnom Pênh, 
mặt trận 779 Xiêm Riệp trên đất bạn  
Campuchia và mặt trận Vị Xuyên trên 
biên giới phía Bắc. 

Nhớ về lúc thời chiến, có nhiều kỷ 
niệm lắm. Nếu tôi kể cho chị nghe về 
một kỷ niệm thôi, thì có lẽ, biết bao kỷ 
niệm khác sẽ ghen tị và đòi phải được 
kể ra. Những đêm thức trắng đứng mổ 
cho hàng chục thương binh ở Bệnh 
viện 116, mặt trận 479 Phnom Pênh, 
mặt trận 779 Xiêm Riệp, mặt trận Vị 
Xuyên,… Kỷ niệm phải nhiều ngày 
mệt mỏi, hao mòn với những ca bệnh 
khó. Có biết bao khó khăn trở ngại chứ 
không đơn thuần chỉ là thuận lợi đâu.

Thế hệ trẻ bây giờ sướng hơn chúng tôi 
gấp cả ngàn lần. Trải qua nhiều gian khổ, 
nguy hiểm, tôi càng thấy yêu cuộc sống 
hòa bình hôm nay. Và những khó khăn 
đó, tất cả đã ở lại phía sau, duy trong ký 
ức của tôi thì chẳng bao giờ phai mờ. 
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Lan Hương: Được biết, ông viết nhiều 
truyện, thơ được đăng trên Tạp chí Văn 
nghệ Quân đội. Một số tác phẩm của 
ông đã đạt giải trong các cuộc thi văn 
chương của Tuần báo Văn nghệ, Hội Nhà 
văn Việt Nam. Dù công việc cứu chữa 
người bệnh nhiều áp lực, từ đâu mà 
ông vẫn có thể viết sách, sáng tác thơ 
và vẽ tranh giúp trò nghèo? 

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn 
Tiến Bình: Tôi không chỉ viết sách  
nghiên cứu khoa học, về chuyên môn 
mà tôi còn viết truyện, viết thơ. Với tôi, 
đó là niềm đam mê, là sở thích. Mỗi khi 
cảm xúc trong lòng mình trào lên thì tôi 
làm thôi. Mỗi khi đầu óc bị căng thẳng 
bởi công việc thì ngồi viết, vẽ thôi. Nó 
làm cho tâm hồn tôi được thư giãn đôi 
chút để rồi lại tiếp tục trở lại với công 
việc. Tôi nhớ và viết về những thương 
binh của tôi, nhớ về những đồng  
nghiệp của tôi tại Bệnh viện TWQĐ 
108,… Mỗi khi cảm xúc dâng trào thì 
khiến tôi viết thôi. 
 “…Anh là thương binh hết hạng
Là em, 
Là bạn, 
Như bao người thương binh khác 
Với tôi là bệnh nhân thôi 
Nhưng nghe anh đàn tôi nhận
Thiêng liêng, hạnh phúc trên đời”.

Nhiều người gọi tôi là họa sĩ, nhà văn. 
Tôi bảo không phải. Tôi chỉ là họa sĩ, nhà 
văn tay ngang thôi. Chứ tôi có được học 
hành bài bản gì đâu. Tôi tự học từ cuộc 
sống hàng ngày bằng khả năng quan 
sát và tư duy sáng tạo của mình. Với tôi, 
người thầy thuốc phải là người có tâm 
hồn, biết rung động trước những hiện 
tượng, sự vật và sự việc của cuộc sống. 

Trước khi được nghỉ hưu, nhân dịp 60 
năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tôi đã tổ 
chức triển lãm tranh mang tên “Chuỗi 
ký ức” với hàng trăm bức tranh sơn dầu. 
Từ triển lãm này, tôi đã sáng lập, xây 
dựng “Quỹ Khích lệ học viên giỏi” của 
Học viện Quân y. Xây dựng quỹ để mỗi 
năm học có một chút quà nhỏ để động 
viên những em luôn khắc phục khó 
khăn, bền bỉ nỗ lực phấn đấu trong học 
tập và nghiên cứu khoa học. 

Giờ được nghỉ hưu rồi, tôi vẫn tranh thủ 
lúc có thời gian rảnh rỗi thì viết sách. 
Mỗi ngày, dành một, hai tiếng đồng 
hồ, viết dăm ba trang rồi nghỉ. Tôi vẫn 
luôn đọc và sửa, chấm luận án cho  
nghiên cứu sinh. Thỉnh thoảng vẫn 
được mời ngồi Hội đồng chấm luận án 
tiến sĩ. Thế thôi! Được nghỉ hưu là được 
nghỉ ngơi mà. 

Lan Hương: Xin trân trọng cảm ơn 
Trung tướng!
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Sau nhiều lần gọi điện thoại và ba 
bốn lần lui tới, tôi mới gặp được 
chị trong căn phòng nhỏ hẹp ở 

gác 2, Khu hành chính Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108.

- Sao chị lại lấy chữ đệm Kim Nữ, hẳn có 
ý gì? Tôi hỏi vui.

- Có lẽ cái tính mình hay hăng hái, mạnh 
bạo như đàn ông nên đặt thế để mọi 
người nhớ mình là nữ và cũng tự nhắc 
không quên mình là nữ. Chị cười vui vẻ.

Vốn thông minh học giỏi, năm 1960 chị 
đã thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Hà 

Nội. Tốt nghiệp Đại học chị trở thành 
bác sĩ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước của nhân dân ta đang bước 
vào giai đoạn gay go, quyết liệt. Với khí 
thế “ba sẵn sàng” của tuổi trẻ cả nước, 
năm 1965 chị xung phong gia nhập 
quân ngũ và trở thành bác sĩ Quân y. 
Đầu năm 1966, chị về công tác tại Viện 
Quân y 108. Các thầy như Giáo sư, Tiến 
sĩ Phạm Tử Dương, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy 
thuốc Nhân dân Bùi Đại… đã sớm phát 
hiện ra tài năng của chị nên đã đem hết 
nhiệt tình, tâm huyết để truyền nghề. 
Thời điểm này anh Nguyễn Lân Dũng 

MỘT NỮ BÁC SĨ  
GIÀU NGHỊ LỰC

Nhà báo Phùng Kim Lân  
Báo Quân đội Nhân dân

Đại tá PGS.TS.TTND Nguyễn Kim Nữ Hiếu 
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được mời vào giúp Khoa Vi sinh vật của 
bệnh viện nghiên cứu dùng vi sinh vật 
chữa mủ xanh cho thương binh. Sau 
nhiều lần gặp gỡ, làm quen, tháng 9 
-1971 chị cùng anh Nguyễn Lân Dũng 
xây dựng gia đình… Sau lễ cưới tròn 3 
tháng, chị tình nguyện đi chiến trường. 
Thấy chị hăng hái xông pha, có người 
bảo: “Cô gái này nông nổi, bồng bột”, 
nhưng chị vẫn quyết tâm đi theo con 
đường mà mình đã chọn. Bởi chị nghĩ 
rằng :”Chiến trường miền Nam là dịp 
may hiếm có để rèn luyện và cống hiến”. 
Quyết định ấy đã nhận được sự động 
viên, khích lệ rất nhiều ở người chồng. 
Và thế là trong đoàn quân ra trận tháng 
12-1971 đã có người chiến sĩ áo trắng 
Nguyễn Kim Nữ Hiếu.

Trước khi đi chiến trường chị biết mình 
mang thai. Điều này chị phải giữ kín, 
bởi nếu lộ ra thì sẽ phải ở lại và cơ may 
vào chiến trường sẽ không còn. Đường 
ra trận thật lắm gian nan, phải hành 
quân bộ qua 9 cung đường. Mới được 
cung đường thứ nhất, chuẩn bị vượt 
dốc thì chị bị nghén, mệt rã rời, miệng 
nôn thốc tháo. Những dấu hiệu ấy  
khiến chỉ huy đoàn có ý định đưa chị về 
tuyến sau. Nhưng chị vẫn âm thầm lặng 
lẽ giấu cái sinh linh bé nhỏ, niềm hạnh 
phúc của vợ chồng chị để được tiếp tục 
lên đường ra trận. Chị nói:

 - Tôi không sao cả, đó là do ít được rèn 
luyện nên chưa quen mà thôi.

Cuối cùng đơn vị phải gửi chị ở một binh 
trạm. Thời gian ở trạm hàng ngày chị vừa 
tập hành quân, vừa ra đứng nhìn xuống 
các vực thẳm để rèn luyện cho quen 
dần. Nghỉ ở trạm ít bữa chị cậy cục báo 
cáo về cấp trên xin được tiếp tục hành 
quân. Tuy vất vả gian nan, nhưng dọc 
đường chị vẫn vui vẻ cất cao tiếng hát 
cùng đồng đội. Thấy chị mệt, các anh 
các chị trong đoàn cứ đòi mang giúp ba 
lô, trang bị. Anh Yên (Tham mưu trưởng) 
người đã tặng chị chiếc gậy “Trường 
Sơn” để vượt dốc băng đèo. Mỗi khi 
nhắc lại chị vẫn không quên những đêm 
ngoài mặt trận, vừa đặt ba lô đã phải tức 
tốc đào hầm làm nơi ở, làm nơi cứu chữa 
thương binh. Giữa những cánh rừng đại 
ngàn, địch thường xuyên thả cây nhiệt 
đới, đêm xuống mọi thứ ánh sáng phát 
ra đều là hiểm họa, bởi máy bay trinh sát 
OV 10 và C 130 của địch luôn bay canh 
chừng, chỉ một chút khả nghi là chúng 
đưa máy bay ném bom tới oanh tạc. 
Nhưng sức trẻ, lòng nhiệt tình và tinh 
thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” đã 
giúp chị cùng đồng đội bắt nhịp nhanh 
với cuộc sống chiến trường, càng vào 
sâu tính chất ác liệt càng cao và lượng 
thương binh chuyển về trạm ngày càng 
nhiều. Vì cần chuẩn bị thêm cơ sở, nên 
phải huy động một số lớn nhân viên đi 
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đào hầm mổ, hầm điều trị… số người 
trực tiếp làm công việc chuyên môn còn 
lại rất ít. Bởi thế mỗi lần đi khám bệnh, 
ngoài ống nghe bác sĩ Hiếu còn không 
quên xách theo khay thuốc và cuốn sổ 
cấp phát thuốc. Như thế đồng chí hộ lý 
sẽ có thời gian để làm công việc khác. 
Đêm ngày chị bám sát thương binh, lo 
quán xuyến mọi công việc chuyên môn, 
xử lý kịp thời các tình huống, giành giật 
từng giây phút sống, hạn chế mất mát 
và tàn phế cho đồng đội. Còn thời gian 
chị cùng nhân viên xuống bếp, bưng 
cơm cháo đến từng hầm để bón cho 
thương binh. 

Chị bồi hồi nhớ lại: “ Đến bây giờ tôi còn 
nhớ mãi chị Thành - một dân công hỏa 
tuyến bị sốt rét ác tính, hôn mê sâu, mất 
hết các phản xạ, đái ỉa dầm dề không 
còn tự chủ. Tôi cùng các thầy thuốc 
trong khoa túc trực cứu chữa nhiều 
đêm. Có lúc chị Thành mất phản xạ 
nuốt, hàng ngày phải cố gắng bón súp 
qua ống xông đặt vào dạ dày để nuôi 
dưỡng, kết hợp với vệ sinh thân thể cho 
sạch sẽ để không bị lở loét, nhiễm trùng 
do nằm lâu, tập vận động để chị khỏi 
bị teo cơ, cứng khớp. Sau 10 ngày điều 
trị, chị Thành đã tỉnh lại và dần dần tập 
bước đi để rồi trở về cùng đồng đội. Có 
lẽ  đây là hạnh phúc lớn nhất của người 
thầy thuốc mà tôi cảm nhận được trong 
gian khổ ác liệt của chiến tranh”.

Sau mỗi niềm vui chiến thắng như thế, 
chị không quên viết qua những lá thư 
chuyển về hậu phương, lấy đó làm quà 
tặng người chồng thân yêu của mình. 
Kết thúc chiến dịch Trị Thiên, chị ra Bắc 
sinh cháu Nguyễn Lân Hiếu. Từ lúc con 
mới lọt lòng chị đã phải vượt lên bao 
vất vả. Nhưng những khó khăn trong 
cuộc sống đời thường cũng không 
ngăn được lòng ham mê học hỏi,  
nghiên cứu của chị. Ngoài giờ làm việc 
chị dành thời gian học ngoại ngữ, đọc 
dịch các tài liệu khoa học. Với chị, bác 
sĩ, y tá, hộ lý và thương binh luôn chan 
hòa yêu thương gắn bó, miễn sao phục 
vụ được nhanh nhất, kịp thời nhất, tốt 
nhất cho người bệnh. Là người thầy 
thuốc sống giữa hàng trăm, hàng nghìn 
bệnh nhân, chị hiểu nỗi đau của người 
bệnh. Chính điều này đã thôi thúc chị 
miệt mài nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học, tìm tòi những phương pháp chẩn 
đoán, điều trị bệnh hiệu quả. Hơn 30 
năm trên cương vị một bác sĩ quân y, 
chị đã có gần 40 công trình khoa học 
được công bố chính thức. Dường như 
năm tháng ở Trường Sơn, những căn 
bệnh ở rừng mà người lính thường 
gặp hãy còn in đậm trong những công 
trình. Chị tập trung nhiều vào nghiên 
cứu sốt rét ác tính, sốt xuất huyết…và 
đề tài viêm gan B được chị đầu tư nhiều 
công sức và đạt kết quả cao nhất.
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Ngày 20-1-1995, luận án Tiến sĩ y học 
với đề tài “Nghiên cứu biến động lâm 
sàng của các dấu ấn Marke…” của chị 
đã được bảo vệ thành công. Đến ngày 
4-7-1997 với chị thực sự là một dấu 
mốc trong cuộc đời trị bệnh cứu người, 
chị được Đảng, Nhà nước phong tặng 
danh hiệu “ Thầy thuốc ưu tú”.

Hai con của chị: cháu Nguyễn Lân 
Hiếu, niềm hạnh phúc mà chị đã mang 
theo vào chiến trường năm xưa, nay là 
một bác sĩ, một người con hiếu thảo, 
một người đồng nghiệp của chị. Cháu 
Nguyễn Kim Nữ Thảo hiện đang học 
lớp 11, cũng nhiều năm liên tục là học 
sinh giỏi và thông minh, ham hiểu biết 
không kém mẹ thuở nào. Vừa làm tốt 
thiên chức của một người vợ, người mẹ, 
chị còn luôn có mặt ở mọi hoạt động 
phong trào. Hội Phụ nữ Viện Quân y 108 
do chị làm Chủ tịch, nhiều năm liên tục 
là cơ sở vững mạnh, xuất sắc. Năm 1999 
chị được tặng huy chương “Vì sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ”. Và huy chương “Vì 
sự nghiệp thế hệ trẻ” của Trung ương 
Đoàn tặng năm 1993 là dẫn chứng sinh 
động khẳng định chị là người luôn gần 

gũi, quan tâm chăm lo đến công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên.

Cô sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội 
Nguyễn Kim Nữ Hiếu năm nào nay đã 
là Đại tá, Tiến sĩ, Thầy thuốc ưu tú, Phó 
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108. Mười ba năm chị liên tục được 
cán bộ, công nhân viên bệnh viện bình 
bầu là Chiến sĩ thi đua. Có được kết quả 
ấy, chị luôn nhớ công lao dạy dỗ của 
các thầy, sự đồng cảm giúp đỡ và ủng 
hộ nhiệt tình của Chỉ huy Viện và các 
bạn đồng nghiệp.
- Thế còn với gia đình thì sao?
Chị cười nhân hậu đáp:

- Tôi muốn tặng tất cả những phần 
thưởng cao quý ấy cho người chồng 
“Ba đảm đang” Nguyễn Lân Dũng và hai 
con Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Kim Nữ 
Thảo - những người đã dành trọn cho 
tôi tình yêu. Chính tình yêu đã nâng 
bước tôi suốt cuộc đời.

Hiện nay, PGS.TS Nguyễn Kim Nữ Hiếu 
là Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS Nguyễn 
Lân Hiếu là Giám đốc Bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội, TS Nguyễn Kim Nữ Thảo là 
Giảng viên Đại học Khoa học tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội.
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Đó là nói về Phó giáo sư ,Tiến sĩ ,Bác sĩ 
Nguyễn Bắc Hùng, Phó Giám đốc Ngoại 
khoa, Bệnh viện TWQĐ 108.

Anh sinh ra và lớn lên trong một vùng 
quê quan họ gốc (Lim), cũng là nơi gốc 
tích Phật giáo (chùa Phật Tích) thuộc 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đó là một 
vùng quê sơn thuỷ hữu tình, nơi ghi 
nhiều dấu ấn lịch sử quê hương và dân 
tộc, một vùng đất “Địa linh nhân kiệt” 

đã sản sinh ra những người con kiệt 
xuất thời xưa cho đến thời cách mạng 
cũng đã có nhiều lãnh tụ được sinh ra 
ở vùng này. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Bắc 
Hùng đã là một cậu bé thông minh học 
giỏi có nghị lực và ý thức rõ ràng nên 
học ở lớp nào cũng được thầy yêu bạn 
quý. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ 
thông anh thi đỗ vào Trường Đại học Y 
Dược Hà Nội (nay là Đại học Y Hà Nội) 
cũng là thời kỳ đế quốc Mỹ đổ vũ khí 

NỖ LỰC, BỀN BỈ VÀ  
CỐNG HIẾN QUÊN MÌNH

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính  
Nguyên Bí thư Đảng ủy 

Nguyên Phó Giám đốc Chính tri  
Bệnh viện TWQĐ 108

Đại tá PGS.TS.TTƯT Nguyễn Bắc Hùng 



164

và đô-la (mưa đô-la) vào miền Nam, mở 
ra cuộc Chiến tranh Cục bộ, tiếp theo 
đó là mở rộng cuộc chiến tranh phá 
hoại ra toàn miền Bắc để ngăn chăn sự 
chi viện của hậu phương lớn cho cách 
mạng miền Nam ngày càng phát triển. 
Anh là sinh viên giỏi cả về lý thuyết lẫn 
thực hành của Đại học Y Hà Nội nên 
được chọn vào phục vụ quân đội cùng 
với trên một trăm sinh viên tốt nghiệp 
cùng khóa khác năm ấy, mà sau này 
nhiều bạn anh đã trở thành Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân, như Bác sĩ 
Đặng Thùy Trâm, Hàn Nhật Tâm.

Vào bộ đội, Bác sĩ Nguyễn Bắc Hùng 
được giao các nhiệm vụ Đội trưởng Đội 
điều trị 43, có lần làm đội trưởng đội 
phẫu thuật lưu động bám sát bộ đội 
để kịp thời cấp cứu phục vụ cứu sống 
thương binh và giải quyết các ca kỹ 
thuật cơ bản của chuyên khoa sâu. Thời 
đó, cả chiến trường Liên khu 5, Quảng 
Trị, đường Trường Sơn đều biết đến 
Giáo sư Nguyễn Huy Phan, Bác sĩ Hùng 
và Bác sĩ Minh ở Khoa Hàm mặt - Bệnh 
viện TWQĐ 108. Hết chiến dịch Quảng 
Trị, Bác sĩ Bắc Hùng được Tổ chức cán 
bộ và Giáo sư Phan cho đi đào tạo Phó 
Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) ở nước Ba Lan 
Xã hội Chủ nghĩa rồi về lại Bệnh viện 
TWQĐ 108 phục vụ. Do phẩm chất đạo 
đức tốt, tay nghề vững vàng đúng là 
một thầy thuốc “Vừa hồng vừa chuyên” 

nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bắc 
Hùng được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm 
Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, 
khi Giáo sư Nguyễn Huy Phan lên làm 
Viện phó. Mấy năm sau PGS.TS.BS 
Nguyễn Bắc Hùng không những được 
trao nhiệm vụ Viện phó kiêm Tổng Chủ 
nhiệm khối Ngoại, kiêm Chủ nhiệm Bộ 
môn, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo 
hình của Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 mà còn được Bộ Y tế bổ nhiệm 
Chủ nhiệm Bộ môn Vi Phẫu thuật tạo 
hình - Trường Đại học Y khoa Hà Nội.

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Phó 
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bắc Hùng 
đã hết lòng hết dạ phục vụ thương binh 
bệnh binh và bệnh nhân có hiệu quả, 
không những cứu sống, trả lại sức lao 
động và thẩm mỹ cùng chức năng sinh 
lý cho người bệnh. Ông đã đóng góp 
vào nhiều công trình khoa học và đề 
tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Viện, đăng 
nhiều bản tổng kết, rút kinh nghiệm, 
thông báo khoa học trên các tập san y 
học chuyên đề danh tiếng quốc tế và 
trong nước. Ông cũng đã có công lớn 
trong việc đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ y khoa 
chuyên ngành Răng hàm mặt, Vi phẫu 
thuật tạo hình thẩm mĩ cho Trường Đại 
học Y Hà Nội và Bệnh viện TWQĐ 108; 
ngoài ra, Ông còn tranh thủ được nhiều 
sự giúp đỡ của các tổ chức nhân đạo 
quốc tế mà cố Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ 
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Nguyễn Huy Phan đã có công kết nối, 
mang lại “nụ cười hạnh phúc” cho hàng 
nghìn cháu và gia đình trên cả nước.

Dù Anh chị đã nghỉ hưu ở tuổi trên 70, 
chúng tôi vẫn thấy PGS.TS Nguyễn Bắc 
Hùng cùng vợ - chị Nghi (y sĩ cựu trào 
của Bệnh viện) nung nấu nhiệt tình 
cháy bỏng của mình với ước vọng đóng 

góp được nhiều ý kiến xây dựng hơn 
nữa vào truyền thống anh hùng của 
Bệnh viện 108 thân yêu.

Chúc anh chị luôn có sức khoẻ dồi dào, 
nhiều niềm vui và hạnh phúc để cống 
hiến nhiều hơn nữa cho ngành Y tế nước 
nhà và sức khoẻ cho nhân dân./.
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Lâu đời nay hai nước Việt Lào đã cùng 
sinh sống trên dải Trường Sơn, núi 
liền núi, sông liền sông, “hạt gạo cắn 
đôi, cậng rau bẻ nửa” nên đã có truyền 
thống “Việt Lào hai nước chúng ta, tình 
sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Hòa bình lập lại, Việt Nam sớm mở 
đường Hồ Chí Minh Bắc Nam để phát 
huy hiệu quả thương mại kinh tế đưa 
lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho 
nhân dân cả hai nước trên tuyến đường 
Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh 
huyền thoại năm xưa.

Tiếp theo, ta mở tuyến đường 12 nối 
với bạn thành con đường chiến lược, 
mở cửa khẩu Lao Bảo Quảng Trị thành 
cửa khẩu lớn, đáp ứng cho giao lưu, văn 
hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật giữa 
nhân dân hai nước. Quân đội đã tổ chức 
Binh đoàn 12 (bộ đội Trường Sơn) với 

chức năng làm đường giao thông, giúp 
Bạn làm đường bộ, công trình thủy điện 
và sân bay,… Binh đoàn 16 chuyên sâu 
về trồng cây Cao su, trồng rừng và khai 
thác rừng, sau đó từng bước bàn giao 
lại cho Bạn quản lý. Những công việc 
trên đã đóng góp tích cực vào công tác 
xóa đói giảm nghèo thực hiện mục tiêu 
thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc đối với 
cả hai nước, hình thành được một số 
doanh nghiệp, xí nghiệp hạt nhân.

Giúp bạn về lĩnh vực y tế

Các bậc tiền bối, như giáo sư Hồ Đắc Di, 
Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Đỗ 
Xuân Hợp, Nguyễn Thế Khánh, Nguyễn 
Ngọc Doãn, Nguyễn Thúc Mậu, Nguyễn 
Thiện Thành,… quan tâm hàng đầu về 
đào tạo đội ngũ cán bộ về khoa học kỹ 
thuật “trồng người”. Tấm gương Giáo sư 

 
THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ  

“GIÚP BẠN LÀ TỰ GIÚP MÌNH”

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính  
Nguyên Bí thư Đảng ủy  

Nguyên Phó Giám đốc Chính trị 
Bệnh viện TWQĐ 108
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Đặng Văn Ngữ đã trực tiếp vào tuyến 
đường Trường Sơn ác liệt để cùng Bạn 
nghiên cứu giải quyết bệnh sốt rét đảm 
bảo quân số khỏe phục vụ cho chiến 
trường, Giáo sư đã hi sinh tại mặt trận. 
Tấm gương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu 
nước như Giáo sư, ngày càng lan tỏa ra 
đông đảo ở tầng lớp nhân dân.

Trong Quân đội bác sĩ Vũ Văn Cẩn khi 
được Bác Hồ giao nhiệm vụ Cục trưởng 
Quân y đầu tiên đến khi làm Bộ trưởng 
y tế đều quan tâm đến nhiệm vụ “Quân 
dân y kết hợp”, cũng là thực hiện lời 
Bác dạy “lấy dân làm gốc” chăm sóc 
sức khỏe không chỉ cho đồng bào ta 
mà còn giúp cho cả các nhân dân nước 
Bạn. Đặc biệt là công tác phòng chữa 
bệnh sốt rét, bệnh truyền nhiễm và các 
bệnh xã hội (mắt hột, răng miệng, bệnh 
nhi khoa, người già, phụ sản khoa) ở 
các vùng biên giới Việt Lào phía Bắc 
và miền Trung rất có hiệu quả trong cả 
trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và 
nay trong hòa bình xây dựng đất nước 
lại càng được phát huy.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Cục 
Quân y đã sớm thành lập một đội điều 
trị mạnh sang giúp Bạn do y sĩ Nguyễn 
Văn Lạng sau này là bác sĩ có trình độ 
về phẫu thuật chấn thương giỏi, làm 
đội trưởng và các cán bộ chuyên môn 
kỹ thuật đồng đều, có thể thay thế cho 
nhau, thực hiện được chức năng của 

một bệnh viện khu vực tự lực cao, trực 
thuộc Cục Quân y chỉ đạo. Sau đó, Bác 
sĩ Nguyễn Thế Trang, Bác sĩ Nguyễn Văn 
Thắng chuyên gia Chấn thương ngoại 
bụng, Bác sĩ Nguyễn Văn Thiệu chuyên 
gia về Tai mũi họng (cả hai đều ở Viện 
Quân y 108) được điều động sang 
làm chuyên gia y tế cho Bạn. Cả 3 bác 
sĩ chuyên gia đều công tác tốt, có tín 
nhiệm cao, nên Bạn đã xin ở lại tới 2 
nhiệm kỳ 4 năm. Sau này bác sĩ Trang 
được điều về làm Phó phòng Quân y 
Đoàn 559, được Bộ Tư lệnh giao cho 
công tác giúp bạn, đây là một vinh dự, 
phấn khởi, song cũng rất nặng nề.

Với thế trận đường Trường Sơn ngày 
càng vững vàng, đế quốc Mỹ đã sa lầy 
ở miền Nam nên chúng đánh phá ngày 
càng ác liệt hơn, B52 rải bom và vũ khí 
hóa học không từ một nơi nào, chúng 
dùng tổng hợp các loại vũ khí đánh hủy 
diệt nhiều trọng điểm trên đường Tây 
Trường Sơn, Đông Trường Sơn. Quân 
ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cử 
phái đoàn đi kiểm tra vào năm 1969, 
trong đoàn có dược sĩ Phan Hữu Đào, 
Cục phó Cục Quân y đã kịp thời giải 
quyết nhiều khó khăn, trong đó có biên 
chế tổ chức trang thiết bị cho ngành y. 
Đặc biệt, Đội Điều trị 14 có thêm một 
số đội phẫu thuật lưu động. Quân y có 
thêm Bệnh viện 46 được đưa vào chốt 
ở vùng trung Lào làm nhiệm vụ bệnh 
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viện khu vực với nhiệm vụ phục vụ 
Quân và dân Lào chống Mỹ và tiêu diệt 
thổ phỉ Phunrô. 

Đặc biệt với tuyến đường Trường 
Sơn, Giáo sư Bùi Đại chuyên viên đầu 
ngành sốt rét, truyền nhiễm của quân 
đội mỗi khi vào tuyến đường Trường 
Sơn, Tây Nguyên công tác đều sắp 
xếp lịch làm việc với bạn Lào về thực 
tế ở chiến trường. Có lần Giáo sư trực 
tiếp đi dập dịch sốt rét lớn giúp Bạn, 
khó khăn là đường cơ giới không vào 
được vùng dịch nên Giáo sư đã đi xe 
đạp, đèo thuốc men, trang thiết bị tối 
thiểu. Giáo sư được anh Nguyễn Ngọc 
Thảo là Đảng ủy viên, Trưởng phòng 
Quân y Đoàn 559, Cục phó Hậu cần 
Đoàn 559, đặc trách theo dõi công tác 
giúp bạn Lào phối hợp chặt chẽ. Cũng 
là có thuận lợi nữa vì thời chiến tranh 
chống pháp, anh đã cùng Giáo sư Bùi 
Đại làm công tác phòng chữa sốt rét, 
truyền nhiễm cho Bạn ở vùng biên giới 
Tây Bắc, miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh), 
nay lại được kết hợp giải quyết dập dịch 
lớn ở Trường Sơn. Tiềm lực của quân 
dân ở cả hai nước đã khác xưa, nên 
vụ dịch nhanh chóng được giải quyết, 
bảo đảm lực lượng tuyệt đối an toàn, 
có thêm được bài học phòng chống 
dịch. Nói đến sốt rét thì Giáo sư cũng 
như mọi người ai cũng ái ngại khoản 
tiền nhập mua thuốc, không hiểu ông 

cha ta xưa kia chữa bằng thuốc gì? Đến 
sau năm 1976, thắc mắc đó đã được trả 
lời. Hội đồng khoa học cấp nhà nước đã 
mời Giáo sư vào hội đồng thẩm định 
cây Thanh hao hoa vàng làm thuốc 
chữa sốt rét, cây thuốc đó ở ngay trên 
dải Trường Sơn. Đề tài đó được giải 
thưởng Nhà nước, có sự đóng góp của 
Khoa truyền nhiễm sốt rét Viện Quân 
y 108, Viện 103 và Viện Vệ sinh dịch tễ, 
Cục Quân y. Bây giờ cả hai nước đã có 
nguồn thuốc dồi dào, trình độ phòng 
chữa bệnh cho nhân dân tiến bộ nhiều, 
được WHO đánh giá cao, thuốc sốt 
rét còn được xuất khẩu giúp các nước  
nghèo có sốt rét cao trên thế giới.

Rồi một vụ dịch sốt rét lớn nữa xảy ra 
trên biên giới hai nước trên dải Trường 
sơn, lần này bác sĩ Đinh Ngọc Quỳ 
Trưởng phòng Dịch tễ, Viện Vệ sinh 
phòng dịch, Cục Quân y xung phong 
đảm nhận, được Giáo sư chuyên viên 
đầu ngành sốt rét Bùi Đại tin tưởng. Vụ 
dịch này WHO đánh giá có nhiều khó 
khăn vì ở vùng rừng núi cao Trường 
Sơn, nhưng có lòng tin vào sự giúp đỡ 
của Việt Nam, với sức mạnh tổng hợp 
của quân dân hai nước, có sự giúp đỡ 
của Tổ Phòng dịch, và sự gương mẫu 
sáng tạo của Bác sĩ Quỳ nên vụ dịch 
nhanh chóng được dập tắt, hạn chế tối 
thiểu thiệt hại. Cả quân và dân vùng 
dịch vô cùng phấn khởi.
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Trong vụ dịch này, Bác sĩ Quỳ có mặt 
kịp thời chỉ đạo, mồm nói tay làm sâu 
sát bệnh nhân và nhân dân ở hầu hết 
các ổ dịch có địa bàn khó khăn, nguy 
hiểm. Các khó khăn đều được giải 
quyết kịp thời, bệnh nhân nguy kịch 
được cứu sống. Một bất khả kháng đã 
xảy ra, chính bác sĩ lại nhiễm thể sốt rét 
ác tính vô cùng nguy hiểm hiếm gặp, 
cả đơn vị lao vào cứu chữa cùng với sự 
chỉ đạo sát sao của chuyên ngành sốt 
rét, nhưng mọi nỗ lực đều không mang 
lại kết quả, bác sĩ đã hi sinh. Thật là một 
tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ”, đúng là người thầy thuốc Cụ 
Hồ trên mặt trận phòng chống dịch, 
bác sĩ được tuyên dương Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân.

Giáo sư Bùi Đại còn chuyên sâu về tim 
mạch, Giáo sư được theo dõi tim mạch 
cho cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn  
Phômvihản, nên một lần qua Trường 
Sơn vào Tây Nguyên, Giáo sư đã đề xuất 
tới thăm Tổng bí thư, được Tư lệnh Đồng 
Sỹ Nguyên đồng ý và hoan nghênh. 
Khi gặp lại Tổng bí thư, ông vui nhất 
là chế độ bảo vệ sức khỏe cho Tổng bí 
thư được tốt, cũng là dịp gặp lại đồng  
nghiệp bác sĩ quản lý sức khỏe cho 
Tổng bí thư để trao đổi kinh nghiệm về 
các tiến bộ y học của thế giới.

Một tấm gương khác là bác sĩ chuyên 
tu đã lớn tuổi Nguyễn Tuyên chuẩn bị 

tốt nghiệp bác sĩ để vào Trường Sơn 
công tác, khi đi thực tập, anh rất chú ý 
đến các bệnh xã hội thường gặp, trong 
đó có mắt hột, răng miệng, nhi, sản phụ 
khoa liên quan đến trình độ hiểu biết 
thấp và phong tục tập quán lạc hậu, địa 
hình rừng núi hiểm trở, có nhiều khó 
khăn ở đây. Suy nghĩ như vậy nên anh 
nỗ lực học tập, thực tập tốt để phục vụ 
Nhân dân được nhiều và hiệu quả.

Đúng như dự đoán vào Trường Sơn 
được tiếp cận với Nhân dân Lào ở vùng 
xa xôi hẻo lánh, sốt rét cao, đời sống 
khó khăn nhất là về y tế, tỷ lệ sinh con 
tử vong nhiều vì thiếu hiểu biết. Nay 
được bác sĩ Tuyên về đỡ đẻ tại nhà cũng 
như ở bệnh xá đều mẹ tròn con vuông, 
các bệnh xã hội giảm đi rõ rệt, mê tín 
dị đoan không còn, phòng trào vệ sinh 
phòng bệnh ngày càng được nâng cao, 
lao động sản xuất phát triển, đời sống 
được nâng cao, càng gắn bó và yêu quý 
bác sĩ Tuyên, nên đã gọi anh là “bà đỡ 
Lào” “Anh bộ đội Cụ Hồ”.

Tại Đội Điều trị 14, hai đội phẫu thuật 
lưu động mạnh đã được cử sang Lào 
chốt ở nơi ác liệt nhất, trọng tâm là 
giúp Bạn đào tạo đội ngũ cán bộ (cầm 
tay chỉ việc) không để tử vong ở mặt 
trận do thiếu phẫu thuật cơ bản, hay 
vì vận chuyển do đường xa, đèo dốc 
nhiều hoặc tắc đường. Chỉ vận chuyển 
khi thương binh được ổn định. Lấy tấm 
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gương đội Phẫu thuật lưu động của 
bác sĩ Tạ Lưu chốt ở trọng điểm Siêng 
Phan, có thương binh nguy kịch đứt 
động mạch đùi, đa vết thương vẫn 
được cứu sống vì làm được kỹ thuật nối 
động mạch đùi và có máu tươi kịp thời 
chống choáng, thành công đó có phần 
quan trọng là dựa vào dân và bộ đội, 
thanh niên xung phong. Năm 1969 bác 
sĩ Tạ Lưu được tuyên dương Anh hùng 
và thưởng huy hiệu Bác Hồ.

Hai đội Phẫu thuật lưu động của bác sĩ 
Huyên và bác sĩ Dũng khi thành lập đã 
chốt ở Bãi Dinh nơi phát ra khẩu lệnh 
“Nhìn thẳng quân thù mà bắn” của 
anh hùng Nguyễn Viết Xuân, cùng quê 
hương Vĩnh Phú với bác sĩ Huyên. Qua 
thực tế nhận thương bệnh binh chuyển 
từ Lào về, có những thương binh chỉ 
kịp sơ cứu, không được phẫu thuật cơ 
bản, nếu tuyến sau có cơ hội cứu sống 
thì cũng để lại hậu quả nặng nề sau này 
cho thương binh. Tình hình như vậy 
không phải do tuyến trước sai sót, mà 
do điều kiện chỉ cho phép làm được 
như vậy vì chưa có cán bộ kỹ thuật để 
xử trí. Phát hiện ra vấn đề này, hai anh 
đề xuất và được chuyển sâu vào tuyến 
đường Trường Sơn đất Bạn, tiếp cận các 
trọng điểm ác liệt (đúng nguyện vọng 
của Binh trạm 31 đoàn 559 và nhân dân 
Lào). Được Đội Điều trị 14 và Binh trạm 
12 giúp đỡ chi viện để thực hiện đào 

tạo kỹ thuật tại chỗ (cầm tay chỉ việc) 
cho tuyến trước. Cả 2 bác sĩ đều được 
kết nạp Đảng tại mặt trận (cửa khẩu). 
Bác sĩ Huyên là cán bộ nguồn của tỉnh 
Vĩnh Phúc giỏi vể Ngoại khoa, khi anh 
biết tuyến đường Trường Sơn cần “Xẻ 
dọc Trường Sơn đi cứu nước” đã tha 
thiết xin nhập ngũ, được cả hai họ Nội, 
Ngoại, nhất là vợ và hai con rất tự hào 
vì gia đình có người đi chống Mỹ, trở 
thành anh bộ đội Cụ Hồ.

Còn về bác sĩ Hoàng Dũng lại trong 
hoàn cảnh, vừa tốt nghiệp bác sĩ Trường 
Đại học Y Hà Nội vào loại giỏi, nếu ở lại 
trường sẽ là bác sĩ nội trú, rồi trợ giảng, 
nhưng bác sĩ đã xung phong nhập ngũ, 
học tập ngay tấm gương của người anh 
ruột là đặc công nước là thương binh 
vẫn không xa rời quân ngũ. Khi nhập 
ngũ, bác sĩ Hoàng Dũng được tôi khi đó 
là Đội trưởng Đội Điều trị 14 đưa thẳng 
lên đội phẫu thuật lưu động ở Bãi Dinh 
mổ cấp cứu cho Cô Đỗ Thị Quỳ bí thư 
chi đoàn đội thanh niên xung phong 
79 bị vết thương thấu bụng vỡ lách, chỉ 
vì bám sát trọng điểm để đường luôn 
được thông suốt. Nằm trên bàn mổ vẫn 
hỏi thầy thuốc đường đã thông chưa? 
Tấm gương sống như vậy đã tiếp thêm 
sức cho cả tổ phẫu thuật thực hiện 
thành công ca phẫu thuật.

Hai đội phẫu thuật lưu động của bác sĩ 
Huyên và bác sĩ Dũng đã chốt ở đất Bạn 
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không những mùa khô mà còn cả mùa 
mưa, kịp thời cấp cứu, cứu sống một số 
thương binh, bệnh binh nặng không 
vận chuyển được vì mùa mưa, nhất là 
mục tiêu phá hoại cầu đường của Mỹ 
không hề giảm. Hai đội phẫu thuật lưu 
động đã đào tạo được đội ngũ y sĩ, y tá 
cho Bạn và giúp Bạn trở thành đơn vị 
có tay nghề tốt, độc lập công tác, bảo 
đảm được chức năng của một đội phẫu 
thuật lưu động (làm được phẫu thuật cơ 
bản), chốt ở lại cả hai mùa khô và mùa 
mưa, đồng thời cũng thuận lợi vì có 
được nhiều thời gian huấn luyện. Từ đó 
thương binh chuyển về tuyến sau, đều 
được phẫu thuật cơ bản, rất thuận lợi 
cho tuyến sau, làm tròn được nhiệm vụ 
giúp Bạn toàn diện cả công tác tổ chức 
đào tạo cán bộ, quán triệt sâu sắc “Quân 
dân y kết hợp” luôn dựa vào sức dân. 

Đội Điều trị 14 còn chủ động giúp đỡ 
tuyến trước Binh trạm 31, trực tiếp xây 
dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu cho 
các giai đoạn sau khi chuyển sang đông 
Trường Sơn, thời gian đó một số cán bộ 
như tôi và chính trị viên Sinh Anh, bác sĩ 
Tạ Lưu… đã chuyển đi đơn vị khác.

Đội Điều trị 14 với truyền thống cốt lõi 
là bám sát Bộ đội, rèn luyện kỹ thuật 
tốt, dựa vào dân và Bộ đội, nên dù B52 
nhiều, các thủ đoạn đánh phá ác liệt 
gấp bội, nhưng cả đội (có một số đội 
phẫu thuật lưu động và tổ cấp cứu) đều 

an toàn, phục vụ kịp thời cho các đơn 
vị tiến quân, hiệp đồng quân dân chặt 
chẽ. Vinh dự được Đảng, Nhà nước, 
Quốc hội tuyên dương Đơn vị Anh 
hùng năm 1973.

Rồi sự mất mát bất khả kháng đã xảy ra, 
cả hai đội Phẫu thuật đều trúng bom, 
cả hai bác sĩ và y tá Cư đã hi sinh để bảo 
vệ cho thương binh an toàn, các anh đã 
hi sinh, để lại tình thương vô hạn và cao 
thượng cho các thế hệ mai sau. Các con 
cháu vẫn ghi sâu bài hát “Đông Trường 
Sơn, Tây Trường Sơn” phổ thơ Phạm 
Tiến Duật cùng với nhân dân hai nước 
Việt Lào.

Cũng tại tuyến đường Trường Sơn, có 
tấm gương là bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng 
đội trưởng đội chống sốt rét, được bác 
sĩ Nguyễn Ngọc Thảo Trưởng phòng 
quân y, trước kia là đội trưởng chống 
sốt rét của Cục Quân y thời chống pháp 
nhiệt tình dìu dắt giúp đỡ. Nay chiến 
trường này đã giúp bác sĩ Thưởng hiểu 
sâu sắc về đường lối y học cách mạng 
của Đảng với một địa bàn phong phú 
về đề tài nghiên cứu khoa học để giải 
quyết thực tiễn. Đề tài quân y bám sát 
bộ đội, sâu sát nhân dân với phương 
châm “Quân dân y kết hợp” được bảo vệ 
luận án tiến sĩ ở Liên Xô được đánh giá 
rất cao. Với sự tín nhiệm của cơ quan tổ 
chức cán bộ, anh được bổ nhiệm Cục 
phó, Cục trưởng và được phong hàm 
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Thiếu tướng, rồi được giao chức Thứ 
trưởng Bộ Y tế phụ trách về phòng 
dịch, truyền nhiễm. Khi dịch SARS là 
dịch rất nguy hiểm xâm nhập vào Việt 
Nam, nhưng WHO đặt niềm tin rất lớn 
vào Việt Nam. Với kinh nghiệm phòng 
chống dịch ở Trường Sơn, được quân y 
hỗ trợ, anh chủ động phòng tránh cho 
bạn rất nghiêm ngặt, nên dịch SARS 
được dập tắt nhanh chóng, tình nghĩa 
Việt Lào thêm khắng khít, Bạn cũng có 
thêm được bài học phòng chống dịch 
trong thời kỳ hội nhập.

Trong kháng chiến chống Mỹ, ta đã 
cùng bạn chung sức diệt thổ phỉ Phun 
Rô, đây là một tổ chức phản động từ thời 
Pháp thuộc, khi ta mở đường Trường 
Sơn là một cơ hội để chúng hoạt động 
phá hoại. Là người địa phương, chúng 
rất thuộc địa hình, gây nhiều tội ác man 
rợ, thường là phục kích, bắt cóc, liên hệ 
rất chặt chẽ với bọn phản động ở nước 
ngoài. Để hành quân và vận chuyển 
tiếp tế cho miền Nam được an toàn 
và giúp Bạn tiêu diệt tận gốc chúng ở 
dãy núi Giăng Màn hiểm trở, ta phải 
dựa vào dân để nẵm vững âm mưu thủ 
đoạn của chúng. Ta đã tổ chức một đại 
đội bộ binh thiện chiến với cách đánh 
đặc công tiến quân bất ngờ vào sào 
huyệt của chúng, bắt sống và tiêu diệt 
hoàn toàn, giành lại địa bàn chiến lược 
quan trọng này. Thực hiện khai tử cho 

cả hai mục tiêu của chúng là khủng bố 
và chỉ điểm cho máy bay mỹ ném bom. 
Dãy núi Giăng Màn sinh đẹp được thiên 
nhiên ban tặng, nay đã thuộc về nhân 
dân Lào.

Với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Từ ngày thành lập 1/4/1951, một vinh 
dự lớn của Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 được giao nhiệm vụ chăm lo sức 
khỏe cho cán bộ lãnh đạo của Đảng và 
Nhà nước của cả hai dân tộc. Bệnh viện 
được giao chăm sóc sức khỏe cho cán 
bộ cao cấp của hai Đảng và Nhà nước 
Việt-Lào là một thuận lợi cho công tác 
chăm lo phòng chữa bệnh mà còn giúp 
cho ngành y tế hai nước phát triển. Đặc 
biệt chức Phó Chủ tịch thường trực hội 
đồng bảo vệ sức khỏe trung ương của 
Việt Nam lại do Giám đốc Bệnh viện 108 
đảm nhận, có điều kiện bám sát theo 
dõi và chủ động trong mọi điều kiện. Vì 
vậy mà mục tiêu phòng chữa bệnh được 
tuyệt đối an toàn và hiệu quả cao.

Mục tiêu của Bệnh viện là phòng chữa 
bệnh kịp thời, tận gốc, phát hiện sớm 
bệnh. Đội ngũ bác sĩ đi theo phục vụ 
cán bộ cao cấp của hai nước đã sát cánh 
cùng với gia đình, thực hiện “Coi bệnh 
nhân như chính người thân trong gia 
đình” và bác sĩ cũng được gia đình cán 
bộ coi như người thân. Tình cảm gắn 
bó, hiểu biết về y tế ngày càng được 
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nâng cao cho cả “đại gia đình”, hiệu quả 
sức khỏe, tuổi thọ của cán bộ cao cấp 2 
nước và gia đình cũng được nâng lên. 
Bạn Lào cũng áp dụng như mô hình 
chăm sóc sức khỏe cán bộ cao cấp như 
của Việt Nam.

Thời chiến tranh, một số trường hợp 
cán bộ của Bạn gửi sang Viện Quân y 
108 điều trị thường có người thân đi 
theo, những người này cũng tiềm ẩn 
nhiều bệnh mạn tính và đều là gia đình 
có công với nước. Viện Quân y 108 đã 
chủ động nhận vào Khoa A10 (nay là 
Khoa Quốc tế A16) thuộc diện thu dung 
điều trị cho các chuyên gia và người có 
công, được Bạn hoan nghênh và cảm 
ơn. Tới nay Viện Quân y 103 của Bạn vẫn 
áp dụng.

Từ một tầm nhìn xa, Viện Quân y 108 
đã giúp Bạn đào tạo cán bộ. Bạn cũng 
nhanh chóng tổ chức một Bệnh viện 
103 như Viện Quân y 108 của Việt Nam 
từ công tác tổ chức Bệnh viện, trang 
thiết bị, chuyên môn kỹ thuật, dần dần 
từng bước vững chắc ở nhiều chuyên 
khoa. Viện Quân y 108 đã hướng dẫn 
Bạn sử dụng các trang thiết bị mới và 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bạn. 
Đặc biệt có định kỳ Viện Quân y 108 
sang Bệnh viện 103 để chuyển giao kỹ 
thuật đồng thời rất tôn trọng và lắng 
nghe góp ý của Bạn.

Bệnh viện 103 Quân đội Nhân dân Lào 
đã nhanh chóng thực hiện được chức 
năng nhiệm vụ khám chữa bệnh cho 
cán bộ và gia đình có công. Nay chỉ gửi 
sang Viện Quân y 108 những trường 
hợp đặc biệt, trong đó có đồng chí 
Nuhắc Phunxavẳn - Ủy viện Bộ Chính 
trị, Tổng Bí thư, người mà năm 1975 
đã gặp tôi ở Trung Lào khi tôi sang 
chữa bệnh cho Tổng Bí thư Cayxỏn  
Phômvihản. Lần này đồng chí sang 
Việt Nam chữa bệnh với yêu cầu được 
ra viện trước ngày bầu cử quốc hội, vì 
đồng chí nằm trong dự kiến bầu làm 
Tổng Bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước. 
Một khó khăn cho Viện Quân y 108 
là cùng một lúc phải giải quyết phẫu 
thuật một bệnh ngoại khoa ở hai vị trí, 
nên phải hết sức cân nhắc về sức chịu 
đựng của bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, 
Hội đồng sức khỏe trung ương rất tin 
tưởng Viện Quân y 108, trong đó có PGS.
TS. Phạm Duy Hiển, chuyên viên đầu 
ngành ngoại khoa bụng quân đội, trực 
tiếp là phẫu thuật viên chính. Nhưng 
lại có yếu tố quan trọng được bệnh 
nhân phối hợp tốt là đồng chí Nuhắc 
Phunxavẳn có tinh thần phấn khởi, sức 
khỏe tốt. Đồng chí tự rèn luyện hàng 
ngày theo chế độ đi bộ quanh viện và 
bao giờ cũng dừng lại ít phút ở nơi di 
tích Quốc gia bảo quản thi hài đầu tiên 
cho Bác Hồ, để tưởng nhớ công ơn của 
Người đã cống hiến cho cả hai dân tộc. 
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Do vậy nên cuộc phẫu thuật diễn ra rất 
tốt đẹp, vượt yêu cầu về thời gian, chất 
lượng kỹ thuật tốt. Một tình cảm vô 
cùng tốt đẹp của đồng chí Tổng Bí thư 
để lại cho bệnh viện là phương pháp 
điều trị toàn diện. Điều sâu xa là luôn 
rèn luyện học tập lời dạy của Bác, dù là 
khó khăn đến mấy cũng đều thắng lợi, 
điều bình dị là vai trò tiên phong, gương 
mẫu của người cán bộ Đảng viên.

Dịp đồng chí Tổng Bí thư nằm viện tôi 
rất may mắn được vào thăm, xa cách 
bao nhiêu năm nay gặp lại quá vui, bỏ 
qua thủ tục bắt tay, ôm chặt lấy nhau, 
hưng phấn cao độ, nhớ lại ngày gặp 
nhau trong bom đạn ác liệt của giặc Mỹ 
ở Trung Lào năm 1975. Càng tự hào về 
Bác Hồ và đồng chí Tổng Bí thư Cayxỏn 
Phômvihản đã khởi sướng và vun đắp 
cho tình hữu nghị đặc biệt “Việt-Lào hai 
nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng 
Hà, Cửu Long”.

Với ngành y của cả nước nói chung, 
Cục Quân y, Học viện Quân y, Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108, Quân 

y Trường Sơn nói riêng đã cố gắng 
có nhiều tấm gương sáng “Giúp bạn 
là tự giúp mình” để lại cho các thế 
hệ mai sau. Nay trong thời kỳ cách 
mạng công nghệ lần thứ 4 và thời đại 
hội nhập, đối diện với khó khăn mặt 
trái của cơ chế thị trường, cá nhân 
chủ nghĩa, tự chuyển hóa, tự chuyển 
biến làm suy thoái đạo đức lối sống, 
dẫn đến nguy cơ đi chệnh lệch mục 
tiêu đường lối chủ nghĩa xã hội, chủ  
nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
ngành Y tế càng phải nỗ lực không 
ngừng quán triệt sâu sắc đường lối y tế 
cách mạng của Đảng, của Bác Hồ, cụ thể 
là học tập, rèn luyện lời Bác dạy: “Lương 
y như từ mẫu” “Người thầy thuốc giỏi 
đồng thời phải là như người mẹ hiền” 
“Coi người bệnh như chính người thân 
trong gia đình”, biến thành hành động 
việc làm cụ thể để phục vụ nhân dân 
cho cả hai dân tộc. Có nhiều tấm gương 
sống, nhiều bông hoa nở rộ trong vườn 
hoa Đại đoàn kết đặc biệt của hai dân 
tộc Việt Lào.
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Điều trị vật lý trị liệu và phục 
hồi chức năng cho các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

và quân đội là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng của Khoa từ trước đến nay. Khoa 
luôn coi đó là vinh dự lớn lao, là trách 
nhiệm cao cả.

Tôi là một bác sĩ được đào tạo chuyên 
khoa chính quy ở Liên Xô về, nên được 
Chủ nhiệm Khoa Đặng Chu Kỷ đề nghị 
lãnh đạo Viện và Hội đồng Bảo vệ Sức 
khỏe Trung ương giao đặc trách nhiệm 
vụ này cùng một số kỹ thuật viên được 
lựa chọn, tiếp sau đó được Bộ Y tế quyết 
định là chuyên viên chuyên khoa Ban 
Bảo vệ Sức khỏe Trung ương.

Hồi đó, bác Phạm Văn Đồng đang bị 
bệnh về mắt, thị lực giảm nặng. Hội 
đồng quyết định thực hiện điều trị 
theo chỉ định của các viện sĩ Liên Xô 
bằng siêu âm và từ trường qua mắt 
bằng hai máy chuyên biệt của Liên 

Xô tặng. Đây là hai kỹ thuật rất mới đối 
với ta lúc đó. Hội đồng giao tôi trực 
tiếp triển khai thực hiện sau một tuần  
nghiên cứu tìm hiểu kỹ càng và thực 
nghiệm trên bản thân, bảo đảm an toàn 
tuyệt đối. Để thuận lợi, máy được triển 
khai ngay tại nhà riêng của bác Đồng 
trong Phủ Chủ tịch.

Tôi đến thăm và báo cáo với bác kế 
hoạch điều trị hàng ngày, nhiều đợt. 
Bác chăm chú nghe. Với lời nói dịu dàng, 
thân mật bác vui vẻ cảm ơn và đồng ý. 
Trực tiếp điều trị hàng ngày cho bác, tôi 
rất xúc động nhận thấy bác “chấp hành” 
rất nghiêm túc, đúng giờ giấc và rất vui 
vẻ. Bác cũng biết bệnh không thể chữa 
khỏi, hy vọng vật lý trị liệu giúp hạn chế 
thoái hóa nhanh và dự phòng một số 
biến chứng có thể gặp.

Một số vấn đề mới phát sinh là mắt 
không nhìn thấy gây trở ngại đối với 
việc tập luyện hàng ngày mà bác rất coi 
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trọng, từ xưa tới nay chưa ngày nào bỏ. 
Tôi đề xuất ý kiến: thể dục buổi sáng 
thay vì tập ngoài sân, tôi xây dựng và 
hướng dẫn cho Bác bài thể dục dưỡng 
sinh ở các tư thế nằm, đứng, ngồi tại nhà 
(bài thể dục dưỡng sinh 18 động tác tại 
nhà do Nhà Xuất bản Thể dục Thể thao 
xuất bản do tôi soạn trước đây), còn đi 
bộ buổi chiều hàng ngày 6km vẫn tiếp 
tục duy trì. Chỉ cần có người theo dõi chỉ 
dẫn vì đoạn đường bác đã đi nhiều năm 
rất quen thuộc. Bác rất hào hứng, vui vẻ 
và thực hiện dễ dàng. Bác coi tập luyện 
thân thể cũng cần như ăn cơm, uống 
nước, nhiều lần bác nhắc tôi phải chú 
ý nhắc nhở và hướng dẫn các đồng chí 
khác tập luyện. Vài lần sau điều trị xong 
thì gần trưa, bác mời tôi ở lại ăn trưa với 
bác, chỉ có hai bác cháu, bác luôn nhắc 
tôi “anh Đạm ăn tự nhiên”. Bữa ăn đạm 

bạc, bác ăn rất ngon miệng. Cuối bữa 
ăn bác ăn thêm 3 - 4 tép tỏi tươi ngon 
lành, bác giải thích đây là kinh nghiệm 
của một cụ cao niên khỏe mạnh giới 
thiệu với bác, bác đã ăn nhiều năm nay, 
giúp tiêu hóa tốt, đỡ viêm họng, rất tốt. 

Vào dịp tết Tân Mão (1991) Bác bảo tôi 
đưa gia đình vào nhà bác chơi, cả nhà 
được quây quần bên bác, tuy mắt bác 
không nhìn thấy gì bác tỏ ra rất vui và 
có phần xúc động. Chúng tôi rất thương 
bác đã cao tuổi, mắt không nhìn thấy 
gì, ở một mình vẫn làm việc vì Dân vì 
Đảng… 

Bác Đồng mãi mãi trong tâm trí tôi. 
Khoa VLTL - PHCN mãi ghi sâu những 
điều bác đã khen ngợi và nhắc nhở như 
trong thư bác gửi Khoa năm 1992.

 Hà Nội, đầu năm 2016
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Trong cuộc đời quân ngũ của 
mình, tôi đã đi nhiều đơn vị, với 
biết bao những kỹ niệm khó 

quên về tình bạn, tình đồng chí trong 
những năm tháng ác liệt của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, hay tình anh 
em tối lửa tắt đèn có nhau.

Những có một kỷ niệm thiêng liêng đã 
theo tôi suốt cuộc đời, đó là sự ấm áp, 
đầy ắp tình người của người anh cả - 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp Tổng tư lệnh 
Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà mọi 
người lính đều mong được gặp trong 
cuộc đời quân ngũ của mình và tôi đã 
được gặp người trong thời gian công 
tác tại Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108. Kỷ niệm này, tôi đã viết trong 
những thời khắc tiễn biệt người anh cả 
của Quân đội ra đi vào ngày 04 tháng 
10 năm 2013. Nay xin  gửi bài viết để in 
vào tập Ký ức kỷ niệm 70 năm thành lập 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Dẫu biết rằng quy luật sinh tử của cuộc 
đời là vậy! Song đón nhận tin bác ra 
đi, vẫn làm tôi bàng hoàng đau sót vô 
hạn, thế là trái tim lớn của người anh cả 
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ngừng 
đập lúc 18 giờ 09 phút ngày 4 tháng 10 
năm 2013. Từ đây chúng tôi mất một 
người anh cả, một vị tướng lừng danh 
của mọi thời đại, tài đức vẹn toàn, nhân 
nghĩa tràn đầy… lúc nào cũng đau đáu 
lo cho dân cho nước, với biết bao chiến 
công hiển hách lẫy lừng, nhưng không 
bao giờ nhận của riêng mình, mà luôn 
nói đó là chiến công của Đảng của nhân 
dân. Dù cuộc đời có lúc chuân chuyên 
với bất cứ nhiệm vụ nào được giao, bác 
vẫn làm tròn bằng cả tấm lòng sắt son 
với Đảng với Bác Hồ kính yêu.

Nay bác đã ra đi, tôi bồi hồi nhớ Bác, các 
kỷ niệm về Bác cứ ùa về trong tôi. Với 43 
năm quân ngũ, trong đó có 14 năm, tôi 
được làm việc dưới sự chỉ huy của Bác, 

 
MỘT KỶ NIỆM SÂU SẮC 

TRONG CUỘC ĐỜI QUÂN NGŨ

Đại tá Lê Hữu Trung  
Nguyên Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện TWQĐ 108
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theo Bác ra trận khi tuổi đời 16 và được 
Bác và Quân đội đào tạo thành một 
người cán bộ. Trong suốt những năm 
dài nơi chiến trận và cả sau này khi đã 
hòa bình tôi luôn muốn được gặp Bác, 
dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện 
và tôi chờ đợi. Đến khi được điều động 
về côn g tác tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, tôi nghĩ rằng cơ hội 
được gặp Bác nhiều hơn vì Bác thường 
đến thăm khám bệnh tại đây. Và ngày 
ấy đã đến! Đó là ngày 27/7 năm 1998, 
Bác vào kiểm tra sức khỏe định kỳ tại 
Khoa A11 sau khi cùng đoàn đại biểu 
của Đảng, Nhà nước và Quân đội vào 
thăm thương bệnh binh tại Bệnh viện. 
Tôi cùng một số anh chị em nhân viên 
xin vào gặp Bác, Bác rất vui mời mọi 
người ngồi quây quần xung quanh và 
hỏi thăm từng người một, Bác hỏi các 
đồng chí nữ trước, khi đến tôi Bác hỏi 
tôi làm ở bộ phận nào trong Bệnh viện, 
tôi nói: “Cháu làm Chủ nhiệm Chính trị 
Bệnh viện ạ”. Bác bảo: 

- Làm cán bộ chính trị ở một bệnh viện 
lớn phải tích cực học tập để nâng cao 
trình độ, nhất là nắm vững đường lối 
của Đảng, quan điểm y học của Đảng và 
làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi 
cán bộ nhân viên đều thầm nhuần lời 
dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, 
phải sâu sát gần gũi với anh em. Rồi bác 
hỏi về tình hình Bệnh viện, tình hình đời 

sống của cán bộ nhân viên. Những lời 
thăm hỏi ân cần của Bác sao thiết tha, 
thân thương làm vậy và lắng đọng mãi 
trong mỗi chúng tôi. Đến trưa chúng 
tôi xin phép bác ra về và xin phép được 
chụp ảnh với Bác làm kỉ niệm. Nhưng 
có một chi tiết làm tôi không bao giờ 
quên, đó là khi mọi người đã được chụp 
ảnh với Bác xong, Bác bảo: “Còn đồng 
chí Giang chụp ảnh chưa được chụp với 
Bác, chú nào chụp thay để chú ấy cũng 
có ảnh với Bác”.  

Tôi vinh dự được chụp cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 
“Người anh cả thân yêu”  

của Quân đội nhân dân Việt Nam
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Và tôi đã chụp ảnh Bác với đồng chí  
Giang. Chỉ một việc làm bình dị thấm 
đậm tình người của Bác về sự quan 
tâm đến mọi người, đến tất cả các 
chiến sĩ của mình đã đọng lại trong 
tôi và đã theo tôi trong suốt cả những 
năm tháng công tác sau này. Trên các 
cương vị nhiệm vụ được giao, tôi luôn 
thấm nhuần lời dạy của bác, tích cực 
học tập và làm việc có trách nhiệm cao, 
công tâm, gần gũi thương yêu đồng chí 
đồng đội.

Hai năm sau, nhân một dịp bác vào 
kiểm tra sức khỏe, tôi lên thăm bác và 
xin chữ ký của bác vào tấm ảnh, bác 
bảo chú muốn bác ký vào mặt trước 
hay mặt sau của tấm ảnh, tôi nói bác ký 
cho cháu vào mặt trước của tấm ảnh, 
và bác đã vui vẻ ký cho tôi. Đó là một 
kỷ vật thiêng liêng nhất mà tôi có được 
trong cuộc đời quân ngũ của mình.  
Trong những ngày cả dân tộc và bạn bè 

trên thế giới tiếc thương tiễn biệt một 
vị danh tướng của mọi thời đại, một 
anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa lớn 
đi xa. Để tiễn biệt người với niềm tiếc 
thương vô hạn và lòng biết ơn sâu đậm 
công lao trời biển của người, tôi đã ba 
lần vào viếng và tiễn đưa người, lần đầu 
hòa vào dòng người vào viếng bác tại 
nhà riêng 30 Hoàng Diệu, lần thứ hai 
viếng bác tại nhà tang lễ quốc gia, và 
lần thứ ba mặc quân phục cùng đồng 
đội và nhân dân đứng bên lăng Bác để 
chào tiễn biệt vị tổng tư lệnh - người 
anh cả của toàn quân về an nghỉ ngàn 
thu nơi quê mẹ Quảng Bình.

Vĩnh biệt Đại tướng của nhân dân, 
nhưng hình ảnh của bác, con người bác 
luôn là tượng đài vĩ đại, mãi mãi khắc 
sâu trong trái tim của mỗi người chiến 
sĩ nói riêng và của toàn thể người dân 
đất Việt trong mọi thời đại nói chung!

Hà Nội, tháng 5 năm 2020
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Hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 
4, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 - Đơn vị Anh hùng Lực 

lượng Vũ trang Nhân dân lại có dịp ôn lại 
truyền thống  vẻ vang của chặng đường 
dài phục vụ Quân đội và Nhân dân với 
hàng trăm dấu mốc chói lọi trong trang 
sử vàng “ Lương y như từ mẫu”.

Năm nay, kỉ niệm 69 năm ngày thành 
lập (01/4/1951-01/4/2020), hàng  
nghìn cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 - những người trọn 
vẹn với y phục màu trắng không có cơ 
hội tụ họp đông đủ (do COVID-19) để ôn 
truyền thống nhưng ai cũng đầy lòng 
hứng khởi, tự hào, hãnh diện với quá 
khứ vinh quang và chặng đường sán lạn 
phía trước.

Tôi là phóng viên của ngành Hậu cần 
Quân đội từ những năm chống Mỹ cứu 
nước, được trực tiếp theo dõi và có mối 
quan hệ thân thiết với Bệnh viện này 

cho đến hết năm 1990 chuyển ngành 
ra khỏi Quân đội. Thời kì đó, ở Báo Quân 
đội Nhân dân có nhà báo Nguyễn Trần 
Thiết, ở Báo Nhân dân có phóng viên 
Duy Phục, ở Chương trình Phát thanh 
Quân đội Nhân dân có nhà báo Lương 
Ngọc Bảo, v.v… chuyên theo dõi ngành 
Hậu cần Quân đội nên cũng là những 
người làm báo tâm huyết, thân thiết 
với ngành Quân y, đặc biệt với Viện 
Quân y 108. Tôi và nhiều người thân 
của mình còn là bệnh nhân được Bệnh 
viện điều trị, điều dưỡng chu đáo theo 
chế độ bao cấp. Những nhà báo chúng 
tôi luôn được lãnh đạo Viện, thông qua 
bộ phận Tuyên huấn, Cơ quan Chính 
trị cung cấp thông tin. Hồi ấy, không 
có công nghệ và trang bị hiện đại như 
bây giờ. Công cụ tác nghiệp là chiếc bút 
máy Trường Sơn (bơm mực), sổ tay ghi 
chép, chiếc máy ảnh cọc cạch. Máy ghi 
âm chỉ phóng viên phát thanh mới có, 
đeo lủng lảng như hộp đồ của thợ cắt 

 
NƠI CÓ NHỮNG 

MỐC SON CHÓI LỌI

                                                                             Bút kí của Kim Quốc Hoa
Nguyên Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi
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tóc. Báo Quân đội Nhân dân ra hàng 
ngày với 4 trang in, còn Báo Chiến sĩ 
Hậu cần của tôi ra nửa tháng rồi một 
tuần/kỳ in ti-pô. Nhà in của Tổng cục 
Hậu cần với “công nghệ” xếp chữ “cứt 
chuột”, ảnh làm bằng kẽm đóng ghép 
trên miếng gỗ vuông. Tin, bài viết sau 7 
đến 10 ngày bạn đọc mới biết. Tuy vậy, 
những bài viết của chúng tôi bổ ích 
lắm. Báo đến tay bạn đọc họ vui như 
nhận được quà. Các thầy thuốc, nhân 
viên và người bệnh trân trọng, chuyền 
tay nhau đọc cho đến ô báo trang cuối 
cùng. Hàng tuần ở các khoa có nếp tập 
trung thương bệnh binh nghe đọc báo. 
Những tin, bài về Bệnh viện bao giờ 
cũng được ưu tiên đọc trước.

Hầu hết các nhà báo thuộc Bộ Quốc 
phòng đều tập trung tại phố Lý Nam Đế. 
Nhiều người ở trong thành nên liên hệ 
với nhau rất tiện. Mỗi khi Viện 108 có “sự 
kiện”, chúng tôi ới nhau, hẹn giờ cùng 
đua xe đạp đi tới. Thời chống Mỹ, lãnh 
đạo Bệnh viện đều mang quân hàm Đại 
tá, Thượng tá, có vị còn Trung tá. Chính 
ủy Lê Đình Lý, Viện trưởng Nguyễn Thế 
Khánh, các Phó Viện trưởng Phạm Gia 
Triệu, Nguyễn Ngọc Doãn, Nguyễn Huy 
Phan, Phạm Tử Dương, Bùi Đại, v.v…
là đội hình như vậy. Vào những năm 
80 thế kỉ trước thì các vị lãnh đạo này 
hầu hết được mang hàm tướng, được 
phong học hàm Giáo sư, Phó giáo sư, 

có những người được phong Anh hùng 
Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Dịp trung tuần tháng 12 năm 1972, khi 
giặc Mỹ cho B.52 ồ ạt ném bom miền 
Bắc, ác liệt nhất là Hà Nội, Hải Phòng thì 
Bệnh viện 108 vô cùng tất bật. Thương 
binh ngoài trận địa dồn dập về. Hầu hết 
các khoa nội đi sơ tán ở các địa phương 
nhưng số bác sĩ ngoại thì kiên cường 
bám trụ. Có lần tôi và anh Nguyễn Trần 
Thiết đến lấy tin, được chứng kiến bác 
sĩ Phạm Gia Triệu trong phòng mổ dưới 
hầm luôn tay mổ sọ não và cột sống 
cho thương binh. Bàn tay vàng của 
ông nhẹ nhàng gắp từng mảnh xương 
sọ bị vỡ, rồi khéo léo ghép nó vào vị 
trí, khâu kín lại một cách điêu luyện. 
Cũng tại khu vực hầm, Quyền Chủ tịch 
Nước Tôn Đức Thắng đang được chạy 
thận nhân tạo. Cuộc chiến của những 
người thầy thuốc khi ấy căng thẳng, 
quyết liệt không kém ngoài trận địa 
phòng không bảo vệ bầu trời. Chính 
ủy Lê Đình Lý nói với tôi: “Sự sống còn 
của những thương binh hơn lúc nào 
hết trông chờ vào người thầy thuốc, 
mẹ hiền. Những ca mổ cứ nối tiếp, liên 
tục khiến anh Triệu và cộng sự quên ăn, 
quên ngủ giành giật từng phút để cứu 
chữa cho anh em”. Sau này, bác sĩ Phạm 
Gia Triệu được phong Anh hùng Lực 
lượng Vũ trang Nhân dân có thành tích 
nổi bật đó, rồi được phong Học hàm 
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Giáo sư đợt đầu của Viện Quân y 108 và 
tiếp đến là phong hàm Thiếu tướng.

Thời kì ấy, một số thương binh bị đứt 
bộ phận sinh dục. Bác sĩ Nguyễn Huy 
Phan rất giỏi phẫu thuật tạo hình (nhất 
là hàm mặt) đã dày công nghiên cứu 
và tạo hình dương vật thành công cho 
một số thương binh, một số trẻ em và 
người dân. Ít lâu sau về quê họ có vợ, 
sinh con ngập tràn hạnh phúc. Thành 
công này khi ấy giống như thành công 
ghép tạng bây giờ. Nhà báo Nguyễn 
Trần Thiết và tôi viết đăng trên báo, 
toàn quân, toàn ngành Hậu cần hoan 
hỉ. Một số lần đưa tin, viết bài về cấp 
cứu hồi sức, bộ môn này do bác sĩ Lê 
Xuân Thục làm Trưởng khoa. Anh Thục 
quê Hưng Yên, bạn nối khố với nhà văn 
Lê Lựu. Tôi lại thân thiết với anh Lựu 
nên cũng thân thiết với bác sĩ Thục. Tôi 
viết bài, đưa tin về chiến công của khoa 
này, được coi là mẫu mực về tinh thần 
chăm sóc, cứu chữa thương bệnh binh 
(sau này Khoa được phong Đơn vị Anh 
hùng). Bác sĩ Lê Xuân Thục trở thành 
Phó Viện trưởng. Anh ngồi phòng làm 
việc chỉ khoảng 10m2 trên tầng 4 tòa 
gần cổng viện, bên trên Khoa Y học dân 
tộc. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau. 
Anh khen tôi viết những tin hay về 108.

Năm 1978, Tổng cục Hậu cần tổ chức 
Đại hội Thi đua quyết thắng. Cục Chính 

trị chọn một số cá nhân tiêu biểu để 
báo cáo điển hình. Trước khi diễn ra, 
các gương mặt tiêu biểu tập trung về 
Trạm 66 để có một nhóm chuyên gia 
hướng dẫn, giúp viết báo cáo cho “kêu”. 
Tôi được giao hướng dẫn bác sĩ Nguyễn 
Huy Phan, bác sĩ Nguyễn Thiện Nghị, 
Chủ nhiệm Khoa Sinh hóa (Viện Quân 
y 108), bác sĩ Lê Thế Trung (Viện Quân 
y 103), lái xe Bộ đội Trường Sơn Phan 
Văn Quý. Đây là cơ hội để tôi có dịp 
tìm hiểu sâu về những con người anh 
hùng thầm lặng của mặt trận Hậu cần. 
Thời gian sau đó, trên báo chí xuất hiện 
những bài viết của tôi về tất cả những 
điển hình mà tôi hướng dẫn làm báo 
cáo thành tích. Có những người được 
phong Anh hùng sau đó. Tương tự vậy, 
năm 1986 tôi viết loạt bài nhiều kì đăng 
trên trang 2 Báo Quân đội Nhân dân 
về những thành tích nổi bật của bác 
sĩ Bùi Đại, rất giỏi về chữa bệnh sốt rét 
cho bộ đội. Vài tháng sau, cơ quan chức 
năng thẩm định hồ sơ, có xem xét đến 
nội dung bài báo của tôi để đề nghị 
Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 
hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho 
Giáo sư, Thiếu tướng Bùi Đại (tiếp đến 
là Trung tướng).

Còn nhiều kỉ niệm về những sự tích, 
những mốc son sáng giá của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 mà tôi không 
thể viết ra hết được.
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Biên tập viên cao cấp Kim Quốc Hoa  
và Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng   

Giám đốc Bệnh viên Trung ương Quân đội 108

Ngày nay, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 thật sự là một Trung tâm Y tế 
hàng đầu của đất nước, anh cả trong 
các bệnh viện Quân y. Những ngôi 
nhà cổ thời Pháp thuộc, những tòa 
nhà Liên Xô giúp đỡ, viện trợ xây dựng 
không còn nữa. Thay vào đó là hai tòa 

cao ốc hình cánh buồm sừng sững 
giữa không gian Trung tâm Thủ đô Hà 
Nội, biểu tượng của khát vọng vươn 
xa, vươn cao. Với 2.000 giường hợp 
chuẩn quốc tế, có đội ngũ thầy thuộc 
gồm hàng trăm Giáo sư, phó Giáo sư, 
Tiến sĩ Y khoa, rất nhiều Thầy thuốc 
Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú,v.v… kế 
cận, tiếp nối thế hệ cha anh xứng danh 
một thời, đang tiếp tục lập kì tích trên 
mặt trận khám, chữa bệnh cho Bộ đội, 
Nhân dân. Họ đã và đang lập nhiều 
kì tích mới: Xây dựng hàng loạt phác 
đồ điều trị tiên tiến, khám bệnh bằng 
công nghệ cao và thành công hàng 
loạt ca ghép tạng, ghép cánh tay đã 
đứt rời hơn một  năm, v.v...

Trung tướng Mai Hồng Bàng, Giám đốc 
Bệnh viện nói với tôi: “Tiếp tục truyền 
thống Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ 
trang Nhân dân, nối bước thế hệ đi 
trước, Bệnh viện quyết tâm bứt phá, đẩy 
mạnh nghiên cứu và áp dụng thành tựu 
khoa học, công nghệ Y khoa mới, xây 
dựng Bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế 
một cách toàn diện để trở thành Bệnh 
viện đặc biệt của ngành và Quân đội”.
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Anh Oánh quê ở Bình Lục, Hà Nam, còn 
chị Lệ quê ở Thanh Liêm, Hà Nam, cả 
hai đều sinh ra và lớn lên trong gia đình 
nông dân nghèo, nhưng lại là những 
vùng quê có phong trào thi đua sôi nổi 
“xây dựng làng văn hoá tiêu biểu”, các 
cháu thiếu nhi có phong trào “Người 
nhỏ làm việc nhỏ”, “Con hiền cháu 
thảo”... Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ anh 
Oánh và chị Lệ đã làm được nhiều việc 
tốt, nhiều năm được công nhận là “cháu 
ngoan Bác Hồ” tiếp đến khi thi đỗ vào 
trường phổ thông trung học, năm nào 
cũng phấn đấu đạt học sinh giỏi cả về 
lý thuyết lẫn thực hành, về nhà, ngoài 
giờ học và làm bài tập đều có ý thức 
lao động giúp đỡ ông bà, cha mẹ hoặc 
giúp đỡ những gia đình chính sách neo 
đơn, già cả có nhiều khó khăn trong 
cuộc sống. Học hết lớp 12, ai cũng nghĩ 
rằng họ sẽ thi vào đại học, có người còn 
định hướng cả nghề nghiệp tương lai 

cho họ là “nhất y, nhì dược”. Nhưng thật 
là bất ngờ họ lại chọn hướng đi vào 
binh nghiệp, thanh niên xung phong. 
Khi được người thân hoặc bạn bè gặng 
hỏi họ đều nói rằng đó là môi trường 
rèn luyện tốt nhất cả về chuyên môn 
nghiệp vụ lẫn đạo đức, ý thức kỷ luật và 
lao động nghiêm túc nhất. 

Vì thế, qua mấy tháng thử thách rèn 
luyện ở đơn vị tân binh, tuy rằng khác 
tỉnh, nhưng cũng là “duyên may” nên 
họ cùng được phân về Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 công tác, rất phù 
hợp với nguyện vọng mà họ thầm 
mong ước mà chẳng dám thổ lộ cùng 
ai. Về đây, anh Oánh được phân công về 
Ban Chính trị, phụ giúp công tác tuyên 
huấn và tổ chức Thanh niên; còn chị 
Lệ được phân về Ban Hành chính, làm 
công tác sự vụ, nói nôm na là “công vụ”. 
Công tác của hai người ở hai ban khác 
nhau, nói chung là công việc rất nhiều, 

 
THƯƠNG BỆNH BINH CẦN  

THÌ VIỆC GÌ CŨNG LÀM ĐƯỢC

Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính 
 Nguyên Bí thư Đảng ủy 

Phó Giám đốc Chính trị, Bệnh viện TWQĐ 108
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nhiều lúc làm không xuể, nhưng họ đã 
ngầm giao ước giúp đỡ lẫn nhau khi 
một trong hai người có thời gian rảnh 
hơn, vì vậy mà công việc của cả hai đều 
trôi chảy, phục vụ kịp thời cho đơn vị.

Qua gần hai năm công tác ở Ban Chính 
trị, anh Oánh thấy nhu cầu trang thiết 
bị, máy móc hiện đại phục vụ cho 
công tác chính trị ngày càng được cấp 
trên chú trọng nâng cấp về số lượng 
và chất lượng, nhất là Bệnh viện lại 
thường được ưu tiên đặc biệt để phục 
vụ cho thương bệnh binh. Do đó, anh 
Oánh nghĩ ngay đến chức trách của 
người làm công tác quản lý, việc sử 
dụng các thiết bị đó là phù hợp với vị 
trí của mình, nếu không học thì sao có 
thể sử dụng được, nếu làm mò, học 

mót dễ xảy ra hỏng hóc các 
máy móc, trang thiết bị hiện 
đại rất đắt tiền nên anh đã 
đề đạt và được cấp trên ưng 
thuận cho anh sang Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội 
học tập. Qua 5 năm học tập 
miệt mài, anh vẫn nghĩ cách 
tìm phương án giúp đỡ cho 
Viện để giảm bớt chi phí 
phải thuê người trong thời 
gian anh đi học. Đây cũng 
là dịp để anh rèn luyện thực 
hành tốt; vì thế nên các thầy 
và các bạn bè cùng lớp ai 
cũng có cảm tình, sẵn sàng 

giúp đỡ anh và cũng chính là dịp để 
họ thiết thực được góp phần phục 
vụ thương bệnh binh. Khi anh tốt  
nghiệp ra trường, trở về Viện 108 phục 
vụ cũng là lúc Bệnh viện được trang bị 
nhiều chủng loại máy móc, ti vi màu 
kích cỡ khác nhau, các dàn âm thanh 
hiện đại, máy quay phim, thu đĩa trực 
tiếp rồi phát trên màn hình rộng phục 
vụ cho các cuộc mít tinh, nghiên cứu 
khoa học... Anh Oánh bây giờ đã là kỹ 
sư điện tử - tin học phục vụ thành thạo 
ở môi trường bệnh viện. Ngoài giờ 
cũng như ngày lễ, ngày nghỉ anh còn 
nhiệt tình giúp đỡ các gia đình chính 
sách thương bệnh binh có khó khăn 
cũng như ‘bạn bè thân quen, nên lịch 

Thượng tá Nguyễn Thị Lệ  với công tác văn thư của Bệnh viện
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sửa chữa của anh ở nhà cũng như đến 
tận gia đình riêng của họ rất dày đặc, 
phải tính toán thật hợp lý mới trọn  
nghĩa vẹn tình.

Được các thầy tận tình chỉ bảo, theo dõi 
giúp đỡ nên tay nghề IT của anh càng 
hoàn hảo. Mọi người thường khen 
“anh chẩn đoán bệnh chính xác, cho 
thuốc đặc trị đủ liều” nên ti vi, loa, đài, 
dàn âm thanh. .. tưởng phải bỏ đi, vào 
tay anh sử dụng lại tốt như mới! Chính 
vì thế mà có nhiều thợ sửa chữa thán 
phục, xin đến thụ giáo để nâng cao 
thêm tay nghề...

Quá trình công tác của chị Lệ ở Ban 
Hành chính cũng rất tốt nên cũng 

được Viện cho đi học đại học tại chức 
(vừa học vừa làm). Chị rất phấn khởi vì 
được tổ chức tín nhiệm nên càng phải 
cố gắng nhiều hơn trong cả công tác ở 
viện và học tập ở trường, thu xếp thời 
gian sao cho thật hợp lý để có thể hoàn 
thành tốt được nhiệm vụ ở cả hai nơi. 
Chị đem những kiến thức đã học được 
về đóng góp có hiệu quả cho công tác 
văn thư của Viện chuyển biến tốt đẹp 
đáp ứng kịp thời sự phát triển ngày 
càng to lớn của bệnh viện.

Chị Lệ và anh Oánh tuy ở hai huyện khác 
nhau nhưng cùng về huấn luyện tân 
binh trong một đơn vị rồi lại được phân 
công về Viện Quân y 108 công tác. Trong 
mấy năm công tác cùng nhau, thấy 

rõ tính tình, phẩm 
chất đạo đức, cách 
ứng xử và giao tiếp 
với mọi người, nhất 
là tinh thần thái độ 
trong công tác phục 
vụ nên họ càng hiểu 
nhau và gần nhau 
hơn. Thế rồi tình yêu 
cứ dần dần tự đến. 
Những ngày lễ, ngày 
Tết họ tranh thủ về 
thăm gia đình cả hai 
bên. Tuy chưa được 
hỏi ý kiến chính thức, 
nhưng mọi người 

Trung tướng Đinh Ngọc Duy và anh Nguyễn Đình Oánh (Bên phải), 
 Phòng chính trị thực hiện nhiệm vụ trong một chuyến công tác 

khám chữa bệnh tình nghĩa
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đều thầm nghĩ đôi này lấy nhau thì thật 
đẹp đôi và hạnh phúc. Bạn bè trong đơn 
vị cũng vui vẻ vun vào. Anh chị thấy 
gia đình cả hai bên đều có chiều ưng 
thuận, bạn bè ủng hộ nhiệt tình nên 
chính thức báo cáo với đơn vị xin được 
tổ chức cưới. Lễ thành hôn đơn giản, 
tiết kiệm nhưng rất đông, rất vui, đậm 
đà tình cảm của quê hương. “Đám cưới 
nào cũng tổ chức được như vậy thì tiết 
kiệm được nhiều cho bố mẹ mà họ lại 
dành được một khoản tiền mua sắm 
tiện nghi cần thiết cho cuộc sống riêng 
tư” - mọi người đến dự lễ thành hôn của 
đôi bạn trẻ hôm ấy đều chia sẻ.

Gần một năm sau, hạnh phúc lại đến 
với anh chị tại căn phòng tập thể của 
Viện 108 cấp cho sau ngày hôn lễ là 

một cháu trai khoẻ mạnh xinh đẹp, 
khôi ngô, tuấn tú như một thiên thần 
đã cất tiếng oe oe ”chào đời”.

Năm tháng qua đi, cũng từ môi trường 
sống và công việc của bố mẹ, nhất là 
nhiều lần được tiếp xúc với các chú các 
bác thương bệnh binh mà cháu được 
nghe kể lại cũng như những tấm gương 
sáng ngời của các thế hệ cha ông đi 
trước ở một Bệnh viện Anh hùng luôn 
soi thấu vào tâm trí của cả gia đình, 
cháu có nguyện vọng sẽ đi vào ngành 
Y và ước mơ ấy bây giờ đã trở thành sự 
thật. Một bác sĩ trẻ, khoẻ mới ra trường 
đủ tài đủ đức đáp ứng phục vụ ngành y 
thời hội nhập.
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“Mình vừa giao ban xong, công việc bận 
tíu tít cả, mà Bệnh viện thì anh biết rồi 
đó...” Trung tướng Đinh Ngọc Duy mở 
đầu cuộc trao đổi như vậy. Qua tâm sự 
chúng tôi được biết năm 2005 và Quý 
1 năm 2006, Bệnh viện đều đạt và vượt 
các chỉ tiêu khám bệnh, thu dung, cấp 
cứu và điều trị. Theo Trung tướng Đinh 
Ngọc Duy, thành quả đó được kết tinh 
từ trí tuệ, tâm hồn, tình cảm, lương tâm 
và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên 
Bệnh viện.

- Thưa Trung tướng! Để theo kịp sự phát 
triển các thành tựu y học hiện đại và đòi 
hỏi của tình hình mới, nhiệm vụ của Bệnh 
viện chắc chắn sẽ nặng nề hơn?

Trung tướng Đinh Ngọc Duy: Chức 
năng, nhiệm vụ của Bệnh viện đã được 

xác định: Bệnh viện 108 là Bệnh viện 
tuyến cuối của toàn quân, Viện Nghiên 
cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108; Cơ 
sở đào tạo sau đại học ở bậc Tiến sĩ. 
Đồng thời là thành viên Trung tâm y tế 
chuyên sâu của Hà Nội và cả nước, tham 
gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ 
TW. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia 
làm nhiệm vụ quốc tế.

- Đề triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 
đó, Bệnh viện quan tâm giải quyết đồng 
bộ nhiều vấn đề. Vậy theo Trung tướng, 
nội dung nào là cơ bản?

Trung tướng Đinh Ngọc Duy: Chúng 
tôi quan tâm ở cả 3 khâu: Tổ chức, con 
người, cơ sở vật chất (đầu tư xây dựng 
cơ bản và trang thiết bị y tế). Trước hết 
phải có tổ chức đồng bộ, khoa học và 

TÍCH CỰC TRIểN KHAI KỸ THUẬT MỚI, 
KỸ THUẬT CAO, TĂNG MỨC THU DUNG,  

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ

 Trung tướng TS.TTND Đinh Ngọc Duy 
Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 

Trả lời phỏng vấn Báo Quân đội Nhân dân
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chặt chẽ, tức là phải có chức năng, nhiệm 
vụ rõ ràng, có tổ chức biên chế phù 
hợp. Con người, là người thầy thuốc có 
trình độ đa khoa cơ bản tốt, có kỹ thuật 
chuyên sâu, có lương tâm đạo đức nghề  
nghiệp trong sáng, luôn đáp ứng đòi 
hỏi nhiệm vụ đặt ra. Cơ sở vật chất là 
phải có cơ sở điều trị có thể triển khai 
được kỹ thuật, có các trang bị thiết bị 
y tế tiên tiến vừa đáp ứng yêu cầu đa 
khoa, vừa phục vụ tốt các kỹ thuật 
chuyên khoa sâu để người thầy thuốc 
có thể phát huy tối đa năng lực trí tuệ 
phục vụ người bệnh.

- Được biết Chính phủ đã cho Bệnh viện 
xây dựng mới Trung tâm kỹ thuật cao, 
chuyên sâu. Tại trung tâm chắc sẽ có 
nhiều điểm mới?

- Tại trung tâm này có hệ thống phòng 
mổ, hệ thống hồi sức, hệ thống các thiết 
bị chẩn đoán và điều trị, các trang thiết 
bị đều khá đồng bộ và là thế hệ mới 
hiện nay. Chẳng hạn, hệ thống phòng 
mổ được vô trùng rất tốt, không khí vào 
phòng được lọc sạch, trong phòng có 
áp lực dương, có hệ thống khí y tế, hệ 
thống điều hòa trung tâm và hệ thống 
các cánh tay rô bốt để mang các thiết 
bị y tế, như máy gây mê và các phương 
tiện theo dõi cuộc mổ thuộc thế hệ mới. 
Hệ thống hồi sức có oxy trung tâm, hút 
trung tâm, các máy hỗ trợ hô hấp đa 
chức năng, hệ thống mô ni tơ theo dõi. 

Trung tâm còn có các la bô xét nghiệm 
về huyết học, sinh hóa, miễn dịch, chẩn 
đoán chức năng, chẩn đoán hình ảnh 
với các thiết bị tiên tiến như: máy đếm 
tế bào tự động, máy tách tế bào gốc, hệ 
thống elisa và các máy xét nghiệm sinh 
hóa tự động, chụp mạch ba bình diện, 
hệ thống oxy cao áp, hệ thống phá sỏi 
ngoài cơ thể, hệ thống dao mổ bằng 
chùm gia tốc tuyến tính,...

Về mặt tổ chức, Bộ Quốc Phòng đã 
quyết định thành lập các Viện chuyên 
khoa sâu trong Bệnh viện, bao gồm: 
Viện Chấn thương chỉnh hình; Viện 
Lâm sàng nhiệt đới; Viện Tim mạch; 
Viện Huyết học truyền máu và Trung 
tâm Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm 
Đột quỵ não. Viện được Bộ Giáo dục - 
Đào tạo giao cho mở thêm 4 bộ môn 
đào tạo tiến sĩ gồm: Thần kinh; Nội tim 
mạch; Nội tiêu hóa và Gây mê hồi sức, 
nâng tổng số bộ môn đào tạo Tiến sĩ 
lên 7 Bộ môn.

Trong tương lai, Bệnh viện được Chính 
phủ cho đầu tư xây dựng Trung tâm 
Máy gia tốc và Xạ trị quốc gia. Dự án 
đang được triển khai. Về công tác đào 
tạo, ngoài nghiên cứu sinh, Bệnh viện 
cũng được lựa chọn cán bộ cho đi đào 
tạo các chuyên khoa sâu cả trong nước 
và ngoài nước. Với sự quan tâm đầu tư 
như vậy, hiện nay bệnh viện đã làm tốt 
các kỹ thuật ngoại khoa, chuyên khoa 
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và điều trị nội khoa cơ bản. Đồng thời 
đã triển khai được những mũi nhọn 
kỹ thuật chuyên khoa sâu bám sát và 
hội nhập được với trình độ khu vực và 
trình độ quốc tế, như: đã trồng nối các 
chi thể đứt rời bảo đảm cả chức năng 
thẩm mỹ và chức năng vận động; tạo 
hình dương vật bảo đảm các chức năng 
sinh lý và nòi giống; thay các khớp 
háng, khớp gối bằng khớp nhân tạo; 
mổ tim mở, sửa và thay các van tim 2 
lá, 3 lá, nong động mạch vành, đặt giá 

đỡ, ghép tế bào gốc từ máu ngoại vi 
tự thân để điều trị một số bệnh ung 
thư. Chúng tôi cũng đã thành công 
trong bịt các lỗ thông liên nhĩ, liên thất 
bằng bóng qua da, gây tắc mạch bằng 
phương pháp hóa dầu để điều trị bệnh 
ung thư gan... Với sự phát triển của các 
kỹ thuật mới, kỹ thuật cao như vậy chắc 
chắn khả năng thu dung, chất lượng 
điều trị của Bệnh viện sẽ được nâng lên 
một bước mới.

 Xin cảm ơn đồng chí!
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Mùa xuân năm ấy, đoàn công 
tác của Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 với gần 100 y 

sĩ, bác sĩ vượt gần 1.000 cây số trở lại 
Mường Nhé, Điện Biên mang theo 
thuốc, muối i-ốt, máy móc, thiết bị để 
khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng 
bào các dân tộc.

Sự khởi sắc ở Nà Hỳ

Năm 2008, đây là lần thứ 4 đoàn công 
tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 đến xã Nà Hỳ, Điện Biên khám chữa 
bệnh cho bà con. Nhìn đồng bào đứng 
chật sân để xem biểu diễn văn nghệ, 
Trung tướng Đinh Ngọc Duy, Nguyên 
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nhớ lại 

tình cảm từ ngày đầu với 
đồng bào: “Lần ấy, đoàn 
đến khám chữa, bệnh và 
cấp thuốc cho đồng bào 
ở khu vực Nà Hỳ. Khi đoàn 
đang biểu diễn văn nghệ 
thì gặp một trận mưa rừng 
rất lớn, nhạc công phải 
có hai người che áo mưa, 
nhưng đồng bào vẫn che 
mưa chờ đoàn biểu diễn 
tiếp. Mưa vừa ngớt, những 
tiếng nói chưa tròn tiếng, 
mọi người đã đề nghị 

TRONG SẮC XUÂN BIÊN GIỚI

Trung tướng TS.TTND Đinh Ngọc Duy 
Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 kể

An Ngọc ghi
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đoàn tiếp tục diễn, bởi họ sợ ngày mai 
đoàn sẽ về”.

Vượt qua những đoạn cua, dốc cao 
nguy hiểm của đèo Pha Đin trên đoạn 
đường chưa hoàn thiện, bụi tung mù 
mịt như mây đỏ của con đường duy 
nhất từ xã Si Pa Phìn vào đến Nà Hỳ - 
“phên giậu” của Tổ Quốc, từ đằng xa 
đoàn công tác đã nhìn thầy những sắc 
màu áo của đồng bào các dân tộc trong 
phiên chợ vùng cao vẫy chào. Đồng 
bào nhận ra màu trắng của cờ và dấu 
chữ thập đỏ thân thương.

Theo ông Thùng Hôm, Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân xã Nà Hỳ thì đồng bào các dân 
tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Kháng, Dao... ở 
các bản của xã, có nơi bà con đi bộ mất 
2, 3 ngày đường kéo về phiên chợ này 
để tập trung khám bệnh. Phòng khám 

được khẩn trương triển 
khai. Loa phát thanh 
phát đi nhiều thứ tiếng 
của các dân tộc để tuyên 
truyền về vệ sinh phòng 
bệnh và cách phòng 
tránh thai... Với Nà Hỳ, có 
lẽ điều mà các bác sĩ nhận 
thấy sự đổi thay rõ nhất ở 
mảnh đất vùng biên này 
là số người đi đặt vòng 
tăng rõ rệt. Tại Phòng 
khám Phụ sản, Bác sĩ Trần 
Thanh Hương, Khoa Sản, 

Bệnh viện TWQĐ 108 như bị “vây” giữa 
màu sắc quần áo của chị em vùng cao, 
người ở vòng trong vòng ngoài như bịt 
kín lấy Phòng khám Phụ sản.

 Trên lưng địu con, tay ngoắc theo 
người vợ trẻ, anh Vàng A Tính, 22 tuổi 
ở bản Huổi Lụ 1, xã Nà Bủng (Mường 
Nhé) đang đứng chờ đến lượt, tươi cười 
chia sẻ: “Mình mang vợ đi đặt vòng. 
Nhà mình có 2 con rồi, một trai, một gái. 
Mình không đẻ nữa đâu, sợ không nuôi 
được, phải để con được đi học nữa”.

Nghe giọng nói của chàng trai người 
Mông này, ai ở phòng tiếp đón cũng 
phấn khởi. Vậy nhưng cũng có những 
tâm sự thật hồn nhiên, những lời tâm 
sự đó đã được các y bác sĩ lắng nghe 
và tư vấn cặn kẽ. Trên vai địu đứa con 
nhỏ, chị Min, 36 tuổi, người Dao, bản 
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Nà Chu có 9 con đã đi bộ 
một ngày đường, buổi tối 
phải ngủ tạm ở trường học, 
chị bày tỏ ý định đi đặt vòng 
cho mình: “Đẻ đến đứa thứ 
5 rồi mình không muốn nữa 
nhưng “nó cứ ra”. Mình được 
cán bộ chỉ đến phòng này 
để đặt cái vòng không cho 
“cho nó ra nữa”. Mình thấy 
con không được đi học cái 
chữ mình thấy thương lắm, 
nhưng nhà mình đông con 
nên không có tiền.

Chỉ trong hơn hai ngày ở Nà Hỳ số chị 
em đến đặt vòng lên tới gần 300, gấp 5 
đến 6 lần so với những năm trước đây. 
Chủ yếu đồng bào đẻ ở nhà, không biết 
cách vệ sinh sau khi sinh nên dẫn đến 
nhiều viêm nhiễm. Nhưng so với những 
năm trước đồng bào đã tiến bộ lắm rồi. 
Họ không những biết đi đặt vòng tránh 

thai, họ còn biết đi siêu âm xem con 
của mình có khỏe không. Sự cách biệt 
về ngôn ngữ là một trong những trở 
ngại không nhỏ để chúng tôi tư vấn và 
hỏi thăm bệnh tật.

Có được những thành quả ấy là nhờ 
một phần không nhỏ vào đội ngũ cán 
bộ y tế cắm chốt tại chỗ. Bởi thế, ngay từ 
năm 2000 Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108 đã cử một tổ bác sĩ “nằm 
vùng” ở Mường Nhé. Đó là Bác sĩ 
Vũ Văn Khiên, Khoa Nội tiêu hóa, 
người đã lên Mường Nhé lần thứ 5 
để khám bệnh cho bà con. Những 
năm đầu nhìn đồng bào thương 
lắm. Các bệnh thường mắc là do 
thời tiết khắc nghiệt nóng lạnh 
thất thường, ăn uống không hợp 
vệ sinh, uống rượu nhiều gây nên 
những bệnh lý về dạ dày. 
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Trung tướng Đinh Ngọc Duy nhớ lại và 
kể “Sức khỏe của đồng bào đã có chiều 
hướng tốt như bệnh viêm loét chân tay 
không còn. Viện đã đưa các bác sĩ cắm 
chốt từ 2 đến 3 năm như: Bác sĩ Nguyễn 
Anh Tuấn, Bùi Chí Cường, Nguyễn Thái 
Hà... Viện còn nhận giúp địa phương 
đào tạo cử tuyển 14 y tá, cấp kinh phí 
cho 10 em đi học trung cấp. Bây giờ, họ 
đã là hạt nhân của y tá thôn bản”. 9 tấn 
muối và những quyển lịch nhỏ đã được 
trao cho hơn 11 nghìn lượt người đến 
khám bệnh và được cấp thuốc. Hơn 
4.000 tấm áo đã trao đến tận tay đồng 
bào. Theo Trung tướng, Tiến sĩ Đinh 
Ngọc Duy, Nguyên Giám đốc Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 “ Những tấm 
áo này tuy không hẳn là mới nhưng lại 
rất cần cho đồng bào trong mùa đông 
ở vùng cao này.

Ấm tình quân dân

Những rào cản về ngôn 
ngữ đối với Bác sĩ Đinh 
Viết Nghĩa, Khoa Mắt 
dường như không còn 
là khó khăn nữa khi bên 
cạnh anh luôn có một 
thiếu niên người Mông 
phiên dịch: Em là Giàng 
A Di, 15 tuổi, bản Nưa, 
xã Nà Bủng. Di tâm sự: 
“Rất nhiều người tới đây 
không biết nói tiếng 

Kinh, vì em đi khám bệnh thấy bác sĩ  
Nghĩa “vất vả” nên em phụ giúp. Em yêu 
các chú bộ đội lắm. Em muốn mình được 
học tiếp, mai sau cũng làm bác sĩ bộ đội 
như ở đây”. Thấy em trả lời thông minh, 
nhanh nhẹn, hỏi ra mới biết vì nhà quá  
nghèo nên em phải bỏ học từ lớp 9, 
trong bản số bạn học hết lớp 9 như 
em chỉ có 5 người. Không chỉ có Di, rất 
nhiều người đến đây biết tiếng Kinh 
đã giúp các y bác sĩ hỏi bệnh một cách 
nhanh chóng hơn.

Sau những ngày làm việc ở Nà Hỳ, rồi 
ra Chà Cang, đoàn công tác nhận thấy 
những đổi thay của đồng bào nơi đây. 
Nhiều người biết tiếng Kinh hơn, biết 
“căn vặn” bác sĩ nhiều hơn. Nhưng tình 
trạng đồng bào mắc bệnh về mắt thì 
vẫn còn tương đối nhiều mà thiếu y tá 
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về chuyên khoa mắt. Có khá nhiều bệnh 
nhân đến đây với tình trạng bị chắp 
mắt nhiều ổ. Ổ lớn không thể chỉ dùng 
thuốc mà cần phải trích nạo, nhưng do 
không có cán bộ y tế chuyên khoa mắt 
nên bệnh thường bị kéo dài, tự vỡ, gây 
ra nhiều biến chứng. Mặc dù đây là kỹ 
thuật khá đơn giản, y tá chuyên khoa 
mắt có thể làm được, dụng cụ không 
đòi hỏi nhiều nhưng cũng không thực 
hiện được ở các tuyến cơ sở. Có trường 
hợp: “Một cháu gái 18 tuổi, xã Chà Cang 
(Mường Nhé) bị một ổ chắp lớn từ 6 
tháng nay ở mi trên mắt phải do không 
có điều kiện về bệnh viện huyện cách 
xa, cháu đã khóc rất nhiều mà mẹ cháu 
không thể đưa tới các cơ sở chữa bệnh 
giải quyết triệt để. Ở lứa tuổi này tâm lý 
rất dễ bị mặc cảm khi có bệnh trên mặt. 
Khi đoàn công tác của Bệnh viện TWQĐ 

108 đến, sau vài phút mắt của 
cháu được trích, nạo sạch mà 
cháu không cảm thấy đau đớn 
gì. Hai mẹ con rất xúc động, 
cảm ơn bác sĩ, y tá của đoàn 
công tác đã thực hiện được điều 
mong ước của con gái mình từ 
nhiều tháng nay. Nhiều bệnh về 
mắt thông thường khác không 
được phát hiện và điều trị kịp 
thời nên nhiều bệnh nhân bị 
nhược thị sâu khó có điều kiện 
phục hồi thị lực dù có được điều 
trị ở tuyến Trung ương.

Với mỗi lần đi khám bệnh tại đây, lại là 
những cảm xúc khác nhau. Mỗi lần lên, 
đồng bào đã văn minh hơn nhiều rồi. 
Lượng đồng bào đến khám sức khỏe, 
siêu âm đông đã chứng tỏ có sự quan 
tâm tới nếp sống hằng ngày hơn. 

Kết thúc những ngày khám ở Nà Hỳ, 
qua Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 
Quân khu 2, đoàn xe rẽ lớp sương mù 
dày đặc trở về. Hai bên vệ đường, dưới 
ánh đèn xe ô tô, chúng tôi nhìn thấy 
những em học sinh dáng người nhỏ 
nhắn đến trường trong manh áo trắng 
mỏng tang giơ những bàn tay bé xíu, 
vẫy chào tạm biệt chúng tôi. Tôi chắc 
rằng, trong lòng mỗi thành viên đoàn 
công tác cũng sẽ ấm áp hơn, Trung 
tướng Đinh Ngọc Duy, xúc động kể lại.
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Cơ hội hợp tác kết nghĩa trong tình 
hình mới

Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc 
biệt Việt Nam - Lào đã sớm được gây 
dựng, gìn giữ và phát triển trong suốt 
quá trình dựng nước và giữ nước của 
hai dân tộc. Tình hữu nghị và mối 
quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã 
được các lãnh tụ của hai dân tộc là Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn  
Phôm-vi-hản trực tiếp đặt nền móng và 
nhân dân hai nước dày công vun đắp. 
Quan hệ Việt Nam - Lào thật sự đặc biệt, 
thật sự anh em, thật sự máu thịt. “Bát 
cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi” đã trở 
thành hình tượng bất tử, ngợi ca tình 
hữu nghị cao đẹp, chia sẻ sâu sắc cả về 
vật chất lẫn tinh thần mà nhân dân hai 
nước đã dành cho nhau trong những 
năm tháng khó khăn, gian khổ nhất. 

Trong truyền thống, ngành Quân y 
2 nước đã có mối quan hệ hỗ trợ lẫn 
nhau, đem lại hiệu quả lớn. Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 đã nhiều lần 
cử chuyên gia sang giúp Bệnh viện 103 
Quân đội nhân dân Lào trong những 
năm kháng chiến chống Mỹ. Trong 
khoảng thời gian 1990 đến 2004, Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 vẫn tiếp 
nhận các bệnh nhân là cán bộ chiến sĩ 
và thân nhân của Quân đội nhân dân 
Lào sang điều trị tại Khoa Quốc tế - A16 
(trước đây gọi là Khoa A10). Có năm 
bệnh viện còn cử các chuyên gia là bác 
sĩ của bệnh viện sang công tác tại Bệnh 
viện 103/QĐND Lào. Nhiệm kỳ của mỗi 
chuyên gia trước đây thường là 1 đến 
3 năm.

Năm 2005, Bộ Quốc phòng có Chỉ thị 
số 38/CT-QP về việc giao nhiệm vụ cho 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

KẾT NGHĨA VỚI BỆNH VIỆN 103 
QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Đại tá TS Đỗ Hòa Bình
 Nguyên Trưởng phòng KHTH (2003-2012)

Đại tá BSCKII Đặng Biên Cương
PT CNK Dinh dưỡng, nguyên BS phòng Kế hoạch Tổng hợp
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viện trợ, hợp tác với Quân đội Nhân dân 
Lào với 2 nội dung chính: Tiếp nhận điều 
trị miễn phí cho một số lượt thương 
binh, bệnh binh của Quân đội nhân 
dân Lào và cử bác sĩ nhi khoa sang giúp 
Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân Lào. 
Đặc biệt, trong chỉ thị lần này, Bộ Quốc 
phòng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 kết nghĩa với 
Bệnh viện 103 của bạn. Có thể nói, đây 
là một nội dung mới, cơ hội mới, mở ra 
sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa 2 
bệnh viện trong giai đoạn mới.

Khảo sát của Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 để đề xuất dự án kết  
nghĩa, giúp đỡ Bệnh viện 103 Quân 
đội Nhân dân Lào

Ngay sau khi có chỉ thị, Thiếu tướng 
Đinh Ngọc Duy (sau là trung tướng), 
Giám đốc bệnh viện đã báo cáo Thủ 
trưởng Bộ xin phép trực tiếp đi khảo 
sát tình hình thực tế của Bệnh viện 103 
và ngành quân y Quân đội Nhân dân 
Lào. Với bản chất của người lính kỳ cựu, 
anh cho rằng, muốn có kế hoạch hợp 
tác tốt và hiệu quả, người chỉ huy phải 
nắm được tình hình thực tế. Tháng 7 
năm 2005, được Bộ Quốc phòng đồng 
ý, Thiếu tướng Đinh Ngọc Duy đã dẫn 
đầu đoàn cán bộ của Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 sang khảo sát Bệnh 
viện 103 và Cục Quân y Quân đội nhân 

dân Lào. Đoàn gồm 4 người: Thiếu 
tướng Đinh Ngọc Duy, Đại tá Đỗ Hoà 
Bình Trưởng phòng KHTH, Trung tá 
Lê Quang Thắng Trưởng ban Dân vận 
Bảo vệ, Phòng chính trị và Thượng tá 
Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Cục Tài 
chính, Bộ Quốc phòng. Trong chuyến 
khảo sát này, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 đã nắm được thực lực 
của Bệnh viện 103 Quân đội nhân dân 
Lào rất cụ thể: Bệnh viện có biên chế 
250 giường bệnh, 11 khoa nội, 11 khoa 
ngoại và 8 khoa cận lâm sàng. Có 152 
bác sĩ, dược sĩ đại học (có 59 người học 
tại Việt Nam là một điều kiện rất thuận 
lợi về học thuật và giao tiếp). Trang 
thiết bị: tương đương bệnh viện loại B 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong 
đó, các trang bị chẩn đoán sinh hoá, xét  
nghiệm, hình ảnh thuộc loại cũ chỉ 
tương đương bệnh viện loại C của 
Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có 1 máy 
CT Scanner nhưng đã hỏng. Năng lực 
chuyên môn: có khả năng điều trị các 
bệnh lý cơ bản, còn các kỹ thuật chuyên 
sâu rất hạn chế. Việc nghiên cứu khoa 
học và kỹ năng tổ chức một hội nghị 
khoa học chuyên ngành còn hạn chế, 
chưa có kinh nghiệm. Để kết nghĩa và 
giúp đỡ Bệnh viện 103 QĐND Lào có 
hiệu quả, tạo điều kiện cho bạn có khả 
năng độc lập hoàn thành nhiệm vụ, 
góp phần hạn chế chuyển bệnh nhân 
sang Việt Nam, Bệnh viện đã xây dựng 
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1 dự án riêng trình Thủ trưởng Bộ Quốc 
phòng và được phê duyệt.

Ký kết văn bản hợp tác giữa 2 bệnh viện

Ngày 02/12/2005 tại Cục Đối ngoại, Bộ 
Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Lễ ký 
văn bản kết nghĩa giữa Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 - Quân đội nhân dân 
Việt Nam và Bệnh viện 103 - Quân đội 
nhân dân Lào. 

Chứng kiến Lễ ký kết có: Thượng tướng 
Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Việt Nam. Đồng chí Bun khon 
Sẻng khăn ni - Đại sự đặc mệnh toàn 
quyền nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân 
Lào. Nội dung văn bản kết nghĩa gồm 
những nội dung sau:

Về trao đổi kỹ thuật 
chuyên môn: tiếp nhận 
điều trị Bệnh nhân vượt 
khả năng điều trị của 
Bệnh viện 103 - QĐND 
Lào theo quy định hàng 
năm. Trường hợp có 
bệnh nhân đặc biệt, 
không có chỉ định vận 
chuyển hoặc vận chuyển 
được nhưng chi phí cao 
và nhằm mục đích nâng 
cao khả năng thực hành, 
nghiên cứu cho các 
bác sĩ ở Bệnh viện 103 - 
QĐND Lào thì Bệnh viện

 Trung ương Quân đội 108 sẽ cử chuyên 
gia sang phối hợp điều trị tại chỗ cho 
Bệnh nhân. 

Về trao đổi công tác huấn luyện kỹ 
thuật chuyên môn và chuyên gia: Bệnh 
viện TWQĐ 108 tiếp nhận một số nhân 
viên chuyên môn của Bệnh viện 103 
sang thực tập, nâng cao trình độ một số 
chuyên khoa. Mỗi năm từ 3 đến 4 đợt, 
mỗi đợt 3 đến 5 người. Bệnh viện 108 
cũng sẽ cử các nhóm chuyên gia sang 
giúp Bệnh viện 103 theo nhu cầu cụ thể 
phát triển chuyên môn của Bệnh viện 
103, mỗi đợt 3-4 chuyên gia và thời 
gian 3 tháng. Trường hợp đặc biệt thời 
gian là 6 tháng.

Đoàn Đại biểu Bệnh viện TWQĐ 108 - Quân đội nhân dân Việt Nam 
do Thiếu tướng, Tiến sĩ  Đinh Ngọc Duy, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn.  

Đoàn đại biểu Bệnh viện 103 - Quân đội Nhân dân Lào  
do Đại tá, Bác sĩ Bunnọi Vôngsẻnđi, Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn.
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Tổ chức Hội nghị Khoa học quân y Việt 
- Lào. Luân phiên tại mỗi bệnh viện, với 
khoảng thời gian 2 năm 1 lần. Trường 
hợp mỗi Bệnh viện tổ chức hội nghị 
hoặc hội thảo khoa học kỹ thuật y học, 
được phép mời đại biểu của Bệnh viện 
bạn sang tham dự để học tập, trao đổi 
kinh nghiệm. 

Hàng năm, các bệnh viện đều có sơ kết 
hoạt động kết nghĩa, đề xuất nội dung 
hợp tác cụ thể cho năm sau và báo cáo 
Bộ Quốc phòng 2 bên để xin ý kiến chỉ 
đạo, điều chỉnh. Hình thức sơ kết có thể 
trao đổi trực tiếp nhân dịp các Hội nghị 
khoa học hay thông qua hệ thống Tele-
medicine đã triển khai từ năm 2015. 
Chính vì thế, các hoạt động kết nghĩa 
ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả. 

Một số kết quả hoạt động kết nghĩa

Trao đổi các đoàn đại biểu giữa 2 bệnh 
viện: Trong 13 năm, từ 2006 đến 
2018, Có 22 lượt đoàn cán bộ 
của Bệnh viện 103/QĐND Lào và 
Bệnh viện TWQĐ 108 sang ký kết 
văn bản hợp tác và trao đổi đoàn 
công tác giữa 2 bệnh viện. Sau khi 
hoạt động kết nghĩa giữa Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 và 
Bệnh viện 103 phát huy tác dụng 
tốt, Cục Quân y 2 nước Việt Nam 
và Lào đã chủ động nhân rộng mô 
hình và báo cáo Bộ Quốc phòng 

2 nước đưa vào nghị định thư hợp tác 
hàng năm. Tháng 10 năm 2007, Đoàn 
đại biểu Quân y Việt Nam sang trao đổi 
chuyên môn gồm 10 đồng chí, do Thiếu 
tướng Chu Tiến Cường, Cục trưởng 
Cục Quân y QĐND Việt Nam và Trung 
tướng Đinh Ngọc Duy, Giám đốc Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 dẫn đầu. 
Đoàn đã đi thăm và làm việc với Cục 
Quân y, Bệnh viện 103, Bệnh viện 109, 
Bệnh viện 106, Trường Quân y và Đội 
Vệ sinh phòng dịch Quân đội nhân dân 
Lào. Đoàn đã được Thứ trưởng Bộ Quốc 
phòng Lào đón tiếp chu đáo. Sau các 
cuộc khảo sát, Cục Quân y đã báo cáo 
Bộ Quốc phòng Việt Nam, giao cho Học 
viện Quân y QĐND Việt Nam kết nghĩa 
giúp Trường Cao đẳng Quân y QĐND 
Lào (nay là Học viện Quân y), Bệnh viên 
Quân y 4 giúp Bệnh viện 101, Bệnh viện 
109 Quân khu 2 kết nghĩa với Bệnh viện 
107/QĐND Lào… 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đón tiếp Đoàn  
của Cục Quân y và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
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Từ ngày 10/3 đến 18/3 năm 2008, Đoàn 
Quân y và Bảo hiểm y tế Lào gồm 5 đồng 
chí do Đại tá Bun-Tơn Băn-đa-vông, Cục 
trưởng Cục Quân y dẫn đầu sang thăm 
và làm việc với Cục Quân y và Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108. Qua 
trao đổi, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 và các cơ quan chức năng của 
Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cung cấp 
các kinh nghiệm về tổ chức hoạt động 
khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho 
thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên  
nghiệp và khám chữa bệnh cho nhân 
dân có thu viện phí tại các bệnh viện 
Quân đội nhân dân Việt Nam.

Công tác đào tạo: Ngay sau khi ký văn 
bản kết nghĩa, tháng 2 năm 2006, ba 
bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện 103 và 
Bệnh viện 101/QĐND Lào đã sang Bệnh 
viện TWQĐ 108 học tập về siêu âm chẩn 
đoán. Lớp gồm:

Thiếu tá BS. Phon Pa Sợt SOUVAN 
NALAT - Bệnh viện 103.

Đại úy BS. Sổm Vẳng CHAY I SAN - Bệnh 
viện 103.

Đại úy BS. Đa Li Văn THANTHABOUN - 
Bệnh viện 101.

Từ 2006-2018, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 đã nhận đào tạo nâng 

Các bác sĩ lớp đào tạo ngắn ngày đầu tiên học tại Bệnh viện TWQĐ 108 
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cao kiến thức chuyên môn và chuyển 
giao kỹ thuật cho 121 bác sĩ, kỹ sư và y 
sĩ của Quân đội nhân dân Lào (gồm cả 
các bác sĩ của các Bệnh viện 103 và các 
bệnh viện khác) sang học tập. Thời gian 
học trung bình 3 tháng/mỗi khóa, gồm 
các chuyên ngành: Chấn thương chỉnh 
hình, Tiết niệu, Phẫu thuật Lồng ngực, 
Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh, 
Phẫu thuật Hàm mặt, Phẫu thuật Nội 
soi, Sản phụ khoa..., về Nội khoa gồm: 
Nội soi Tiêu hoá, Nội Tiêu hóa, Nội Tim 
mạch, Bệnh nhiệt đới, Nội Hô hấp, Bệnh 
lý về máu, Nội Thần kinh, Da liễu, Nhi, 
Hồi sức cấp cứu, Thận nhân tạo, về Cận 
lâm sàng gồm: Xét nghiệm huyết học, 
Sinh hóa, Siêu âm, X-quang, Vật lý trị 
liệu và quản lý bệnh viện... Năm 2011, 
phía Lào đã cử 2 BS sang học về công 
tác quản lý bệnh viện. Hiện 
2 bác sĩ này đang nắm giữ 
những vị trí chủ chốt của 2 
đơn vị Quân y lớn của Quân 
đội nhân dân Lào 

Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 đã phân 
công giáo viên viết bài 
giảng phù hợp với đối 
tượng học viên. Phương 
pháp huấn luyện được xác 
định là: Thực tế, chuyển 
giao kỹ thuật trực tiếp, 
tăng thời gian thực hành. 

Do được tuyển chọn chuyên khoa phù 
hợp và với tinh thần học tập nghiêm 
túc, các bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật 
viện Quân y Lào đã tiếp thu nhanh, độc 
lập thực hiện được các kỹ thuật chuyển 
giao và nâng cao trình độ chuyên môn  
nghiệp vụ. Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 đã dùng nguồn kinh phí của 
Bệnh viện để thuê nhà khách của BTL 
Biên phòng cho các học viên nghỉ ngơi 
và đảm bảo ăn, sinh hoạt phí cho tất cả 
các lớp học viên sang học tại Bệnh viện.

Tham gia sinh hoạt khoa học và tổ 
chức Hội nghị Khoa học: Từ năm 2006 
đến 2018, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 đã mời các học viên đang học 
tập tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 tham dự các buổi sinh hoạt khoa 

Thực tập quản lý bệnh viện tại Phòng Kế hoạch tổng hợp
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học hàng tuần, thông qua các kỹ thuật 
mới triển khai tại bệnh viện và các cuộc 
hội thao và hội thi ở Bệnh viện. Có 120 
lượt BS sang dự các Hội nghị khoa học 
của Bệnh viện, Hội nghị khoa học Kỷ 
niệm 60, 65 năm thành lập Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108. 

Năm 2008, công tác chuẩn bị cho Hội 
nghị Khoa học Quân y Việt - Lào lần đầu 
tiên đã được xúc tiến khẩn trương ngay 
từ đầu năm. Đã có 12 báo cáo của các 
bác sĩ Quân y Lào và 28 báo cáo của các 
bác sĩ Quân y Việt Nam đăng ký. Các 
báo cáo đã được chỉnh sửa, biên tập và 
gửi phản biện khoa học. Do thời gian 
Hội nghị, chỉ có 15 
báo cáo được trình 
bày tại Hội nghị, các 
báo cáo còn lại được 
đăng trên Tạp chí Y 
Dược lâm sàng 108. 
Hội nghị Khoa học 
Quân y Việt - Lào 
lần thứ nhất được 
tổ chức vào ngày 6 
tháng 11 năm 2008. 
Các báo cáo trình 
bày bằng cả tiếng 
Việt Nam và tiếng 
Lào. Hội nghị lần này đánh dấu một 
bước tiến quan trọng trong việc nghiên 
cứu khoa học và tổ chức Hội nghị khoa 
học Quân y 2 nước Việt - Lào. 

Hội nghị khoa học Lào-Việt lần thứ 2 đã 
tổ chức vào năm 2011 tại Bệnh viện 103, 
Thủ đô Viên Chăn. Bệnh viện Trung ương 
Quân đội108 đã cử các cán bộ chuyên  
trách sang phối hợp làm công tác chuẩn 
bị với các cán bộ của bạn. Bệnh viện 
108 đã in cho Hội nghị số đặc biệt, gồm 
các bài báo tham dự Hội nghị khoa học 
bằng tiếng Việt. Tại hội nghị có 16 báo 
cáo được trình bày, gồm 8 báo cáo của 
các bác sĩ QĐND Lào và 8 báo cáo của 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, in 
bằng 2 thứ tiếng Lào và tiếng Việt. Đối 
với Bệnh viện 103, đây là một hội nghị 
lớn, bạn đã mời các bệnh viện quân y 
trong cả nước và các bệnh viện dân y 
của Thủ đô Viêng Chăn tham gia. Tổng 

số có 150 đại biểu, trong đó có 33 đại 
biểu chính thức của Việt Nam. 

Cho đến năm 2018, đã có 5 lần Hội nghị 
khoa học liên Bệnh viện Trung ương 

 Tiến sỹ Khăm Mun, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương Bệnh viện 103 QĐND Lào 
báo cáo tại Hội nghị
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Quân đội 108 QĐND Việt Nam và Bệnh 
viện 103 QĐND Lào được tổ chức. Có 
209 báo cáo khoa học được chuẩn bị và 
in trong kỷ yếu Hội nghị, trong đó Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 là 163 
báo cáo và Bệnh viện 103 QĐND Lào có 
46 báo cáo.

Qua mỗi lần Hội nghị, phương pháp 
nghiên cứu khoa học, chất lượng báo 
cáo khoa học, cách chuẩn bị báo cáo và 
công tác tổ chức Hội nghị của bạn được 
nâng lên rõ rệt. 

Cử chuyên gia của Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 sang giúp Bệnh 
viện 103 QĐND Lào: Vấn đề cử chuyên 
gia sang công tác tại Bệnh viện 103/
QĐND Lào đã được Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 làm thường xuyên 
trong nhiều năm qua. Trước đây, thời 
gian công tác của mỗi chuyên gia 
thường kéo dài 6 tháng đến 1 năm. 
Qua khảo sát thực tế, hai bệnh viện đã 
thống nhất báo cáo cấp trên xin điều 
chỉnh thời hạn công tác của chuyên 
gia chỉ là 3 tháng. Với trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ hiện tại của các bác sĩ 
Bệnh viện 103, thời gian 3 tháng đủ 
để chuyển giao được những nội dung, 
kỹ thuật chính thuộc các chuyên khoa 
có chuyên gia. Từ năm 2006-2018, mỗi 
năm có 1 đợt chuyên gia của Bệnh viện 
TWQĐ 108/QĐND Việt Nam sang công 
tác tại Bệnh viện 103/QĐND Lào. Đã có 

59 lượt chuyên gia, gồm các chuyên 
ngành sau: Nội Tim mạch, Nội Tiêu hóa, 
Truyền nhiễm, Nội Hô hấp, Bệnh máu, 
Nội Thần kinh, Nhi, Hồi sức cấp cứu, 
Lọc máu, Chấn thương chỉnh hình, Tiết 
niệu, Ngoại chung, Phẫu thuật lồng 
ngực, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Hàm 
mặt, Tai mũi họng, Sản, Phẫu thuật nội 
soi, Tổ chức Quản lý bệnh viện, Cấp 
cứu ban đầu, Xét nghiệm Huyết học, 
Xquang, Siêu âm.... Các chuyên gia 
của Bệnh viện TWQĐ 108 sang công 
tác đã chuyển giao và giúp Bệnh viện 
103 Lào thực hiện được nhiều kỹ thuật 
mới, triển khai có hiệu quả các kỹ thuật 
theo phân cấp nhiệm vụ của bệnh viện 
tuyến cuối của Quân đội Nhân dân Lào.

Các bác sĩ được phân công nhiệm vụ 
làm công tác chuyên gia cho Bệnh viện 
103/QĐND Lào đã chuẩn bị nội dung 
chuyên môn chu đáo, vừa tổ chức 
chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, vừa trình 
bày các bài giảng nhằm cung cấp những 
kiến thức cập nhật cho các chuyên 
khoa. Kết thúc thời gian công tác, các 
chuyên gia đã hoàn thành toàn bộ nội 
dung chương trình công tác chuyên gia 
do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chỉ huy 
Bệnh viện TWQĐ 108 giao cho. Đồng 
thời, qua thực tế làm việc tại Bệnh viện 
103/QĐND Lào, các chuyên gia đã cung 
cấp, đào tạo bổ sung các kiến thức 
chuyên môn khác mà bạn yêu cầu và 
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thực tế công việc đòi hỏi, cụ thể là:

Cung cấp các kiến thức và kinh  
nghiệm về: công tác quản lý bệnh viện, 
chế độ chuyên môn bệnh viện, tổ chức 
khám chữa bệnh cho nhân dân, thực 
hiện bảo hiểm y tế, hoạt động của điều 
dưỡng và nề nếp tổ chức làm việc của 
phòng Y vụ.

Củng cố nề nếp hoạt động chuyên 
môn, thống nhất lại các kỹ thuật quy 
ước, hướng dẫn các kỹ thuật mới và 
phương pháp nghiên cứu khoa học 
trong các chuyên khoa lâm sàng và cận 
lâm sàng ở hầu hết các chuyên khoa 
hiện có của bệnh viện bạn.

Theo đánh giá của Cục Quân y và các 
cán bộ nhân viên bệnh viện bạn, các 
khoa có chuyên gia đến công tác, nề 
nếp làm việc có nhiều tiến bộ, các kỹ 
thuật đã được hệ thống, nhiều kỹ thuật 
mới được triển khai có hiệu quả. Các 
chuyên gia đã tận tình giúp đỡ các bạn 
trong các lĩnh vực chuyên môn. Tranh 
thủ thời gian biên soạn các bài giảng và 
tài liệu phục vụ công tác chuyên môn 
của bạn, giúp bạn các phương pháp 
nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực 
liên quan, chủ động tham gia hội chẩn 
và phẫu thuật cấp cứu bất cứ lúc nào 
bạn yêu cầu. Giữ mối quan hệ tốt với 
các cán bộ nhân viên của các khoa và 
Ban Giám đốc Bệnh viện 103. Sau khi 

hết thời gian làm chuyên gia, nhiều bác 
sĩ vẫn giữ được mối quan hệ, hỗ trợ về 
chuyên môn khi các bạn cần qua hệ 
thống điện thoại, mạng internet.

Việc nhận khám chữa bệnh cho bệnh 
nhân của Quân đội Nhân dân Lào: 
Hàng năm, theo Hiệp định ký kết giữa 
2 Bộ Quốc phòng, mỗi năm có một 
số lượt bệnh nhân do Bệnh viện 103/
Quân đội nhân dân Lào chuyển sang 
điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108. Từ năm 2006-2018 đã có trên 
3000 lượt bệnh nhân bạn được khám 
và gần 2000 lượt bệnh nhân sang điều 
trị. Các bệnh nhân do Bệnh viện 103/
QĐND Lào chuyển sang phần lớn đều 
đúng chỉ định, quá khả năng chuyên 
môn của Bệnh viện 103 QĐND Lào. Việc 
chuẩn bị hồ sơ chuyên môn được thực 
hiện chu đáo, tỉ mỉ đã giúp cho Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục 
điều trị đạt kết quả cao nhất.

Hỗ trợ trang thiết bị y tế: Trong giai 
đoạn 2006-2018, thực hiện Nghị định 
thư về hợp tác Quốc phòng song 
phương và Kế hoạch hợp tác hàng năm 
giữa 2 Bệnh viện, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 bằng nguồn kinh phí tự 
cân đối, đóng góp của cán bộ nhân viên 
Bệnh viện đã viện trợ cho Bệnh viện 103 
QĐND Lào: 01 phòng mổ hoàn chỉnh 
(gồm 10 khoản); 01 đơn vị hồi sức đồng 
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bộ; 01 dàn máy nội soi dạ dày; 50 bộ 
giường tủ Inox (cho Bệnh viện 103 Lào 
và một số Bệnh viện QĐND Lào); Máy 
Laser CO2, Máy hút liên tục, Dàn máy vi 
tính và máy in Cannon; Máy điện tim 6 
kênh của Nhật; Dàn phẫu thuật nội soi 
khớp Karl.Storz (gồm máy và dụng cụ) 
tổng giá trị toàn bộ là gần 7 tỷ đồng.

Những trang bị này đã được triển khai 
có hiệu quả góp phần nâng cao năng 
lực kỹ thuật, chất lượng khám bệnh, 
chẩn đoán và điều trị cho Bệnh viện 
103 QĐND Lào.

Sau một thời gian thực hiện kết  
nghĩa giữa Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108/QĐND Việt Nam và Bệnh viện 
103/QĐND Lào cho thấy: Hình thức kết 
nghĩa rất phù hợp và thiết thực. Hoạt 
động kết nghĩa, giúp đỡ trực tiếp của 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108/
QĐND Việt Nam với Bệnh viện 103/
QĐND Lào đã đạt được kết quả toàn 
diện trên tất cả các lĩnh vực từ chuyên 
môn, quản lý và nghiên cứu khoa học. 
Hoạt động chuyên môn kỹ thuật của 
Bệnh viện 103/QĐND Lào đã được nâng 
cao. Nhiều kỹ thuật mới đã được triển 
khai phục vụ Bộ đội và nhân dân các 
Bộ tộc Lào có hiệu quả. Cũng từ hoạt 
động kết nghĩa có hiệu quả của Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108/QĐND 
Việt Nam và Bệnh viện 103/QĐND Lào, 
Cục Quân y 2 nước đã báo cáo Bộ Quốc 

phòng giao nhiệm vụ kết nghĩa hỗ trợ 
cho các đơn vị. Việc kết nghĩa được giao 
cho các đơn vị chức năng tương đương 
và theo khu vực địa lý gần nhau. Trong 
điều kiện thuận lợi của công nghệ 
thông tin hiện nay, chúng tôi vẫn có 
dịp liên hệ trao đổi với các bạn Quân 
y Lào, các bạn vẫn thường xuyên nhắc 
đến các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư… 
của Bệnh viện 108 sang làm chuyên 
gia giúp bạn hoặc các thầy đã đào tạo 
cho bạn về chuyên môn tại Bệnh viện 
108. Đặc biệt các bạn luôn nhớ đến 
Trung tướng  Đinh Ngọc Duy, nguyên 
Giám đốc Bệnh viện 108 và Đại tá  
Bun-Tơn Băn-đa-vông, nguyên Cục 
trưởng Cục Quân y QĐND Lào. Đó 
là những người đi tiên phong, đề ra 
những nội dung phù hợp, kiên trì tổ 
chức thực hiện có hiệu quả việc kết  
nghĩa giữa 2 Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 QĐND Việt Nam và Bệnh 
viện 103 Quân đội nhân dân Lào. Hiện 
tại, Bệnh viện 103 đã được mang tên: 
Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội 
nhân dân Lào. Hiệu quả trước mắt đã 
khẳng định, nhưng sâu xa hơn hoạt 
động này còn góp phần làm thắm mãi 
tình hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt 
Nam và Lào, giữa Quân đội 2 nước và 
ngành Quân y của Việt Nam và Lào.

 Hà Nội, tháng 9 năm 2020                                           
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Những ý tưởng ban đầu về phấn đấu 
để Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 được xếp hạng Bệnh viện hạng 
đặc biệt Quốc gia

Trong một buổi giao ban chỉ huy và cơ 
quan sáng thứ 6 hàng tuần năm 2007, 
Giám đốc Bệnh viện, Trung tướng Đinh 
Ngọc Duy thông tin: Bệnh viện Bạch 
Mai và Bệnh viện Trung ương Huế 
của Bộ Y tế đang xúc tiến các thủ tục 
để được công nhận Bệnh viện hạng 
đặc biệt. Giám đốc Bệnh viện yêu cầu, 
Phòng Kế hoạch Tổng hợp (KHTH) cần 
tìm hiểu ngay các thông tin về vấn đề 
này để nghiên cứu, đề xuất tổ chức 
thực hiện.

Sau khi tìm hiểu, được biết ngày 25 
tháng 8 năm 2005, Bộ Y tế có Thông 
tư số 23/2005/TT-BYT hướng dẫn xếp 
hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. Về tiêu 
chuẩn: việc xếp hạng các đơn vị sự  

nghiệp y tế được xác định trên nguyên 
tắc đánh giá, chấm điểm theo 5 nhóm 
tiêu chuẩn, gồm:

+ Nhóm tiêu chuẩn I: Vị trí, chức năng 
và nhiệm vụ (10 điểm).
+ Nhóm tiêu chuẩn II: Quy mô và nội 
dung hoạt động (20 điểm).
+ Nhóm tiêu chuẩn III: Cơ cấu lao động 
và trình độ cán bộ (30 điểm).
+ Nhóm tiêu chuẩn IV: Khả năng chuyên 
môn, hiệu quả chất lượng công việc (20 
điểm).
+ Nhóm tiêu chuẩn V: Cơ sở hạ tầng, 
trang thiết bị (20 điểm).

Bệnh viện hạng đặc biệt phải đạt 100 
điểm của bệnh viện hạng 1 và thêm 5 
tiêu chuẩn về chức năng, nhiệm vụ; quy 
mô bệnh viện; trình độ cán bộ chuyên 
môn quản lý; cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị và khả năng chuyên môn kỹ thuật.

TRỞ  THÀNH BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT  QUỐC GIA 
BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG  

CỦA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Đại tá TS Đỗ Hòa Bình 
 Nguyên Trưởng phòng KHTH  

Bệnh viện TWQĐ 108
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Sau khi nghe phòng KHTH báo cáo các 
tiêu chuẩn và tìm hiểu thông tin về quá 
trình thực hiện xét duyệt của Bộ Y tế và 
Bộ Nội vụ, tập thể lãnh đạo và chỉ huy 
Bệnh viện đã quyết tâm, chỉ đạo các cơ 
quan nghiên cứu, triển khai các thủ tục 
cần thiết để Bệnh viện được công nhận 
hạng đặc biệt.

Bệnh viện TWQĐ 108 là bệnh viện đa 
khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của 
quân đội, với biên chế tổ chức hiện 
có, Bệnh viện có các chức năng nhiệm 
vụ sau:

- Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược 
lâm sàng.

- Thành viên y tế chuyên sâu của Hà Nội 
và cả nước.

- Cơ sở đào tạo tiến sỹ y khoa, bác sĩ 
chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II.
- Tham gia bảo vệ sức khỏe cán bộ Cao 
cấp của Đảng và Nhà nước.
- Thu dung điều trị cán bộ quân đội và 
lãnh đạo cao cấp của Đảng, Chính phủ 
Lào, Campuchia và một số nước khác…
Với vị trí và chức năng như vậy, bệnh 
viện phải phấn đấu được Nhà nước 
xếp hạng đặc biệt mới xứng đáng và có 
cơ sở để Bệnh viện hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được Nhà nước và Quân đội 
giao phó.
Sau khi Trung tướng Đinh Ngọc Duy 
nghỉ hưu, các đồng chí Giám đốc Trần 
Duy Anh và chính ủy Nguyễn Trọng 
Chính tiếp tục chỉ đạo triển khai các 

Bệnh viện TWQĐ 108 đón nhận quyết định Bệnh viện hạng đặc biệt  quốc gia
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bước để hiện thực hóa việc xếp hạng 
đặc biệt cho bệnh viện. Được sự ủng hộ 
của Cục Quân y và các cơ quan của Bộ 
Quốc phòng, ngày 8 tháng 9 năm 2008, 
Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 
126/2008/QĐ-BQP công nhận xếp hạng 
I cho Bệnh viện TWQĐ 108 theo thẩm 
quyền quy định trong Thông tư 23/TT-
BYT và đồng thời có công văn số 4611/
BQP-TCHC đề nghị Bộ Nội vụ xếp hạng 
bệnh viện đặc biệt quốc gia cho Bệnh 
viện TWQĐ 108. Đây là cơ sở rất quan 
trọng để bệnh viện thực hiện các bước 
tiếp theo trong quá trình để Bệnh viện 
được công nhận hạng đặc biệt.

Quá trình rà soát, củng cố, xây dựng 
bệnh viện theo các tiêu chí bệnh viện 
hạng đặc biệt, hoàn chỉnh bộ hồ sơ là 
khâu quyết định

Với các điều kiện hiện có về chức năng, 
nhiệm vụ, cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán 
bộ…so sánh với các bệnh viện đã được 
công nhận hạng đặc biệt thì Bệnh viện 
TWQĐ 108 có nhiều điểm tương đồng 
và thuận lợi hơn khi đề nghị xếp hạng 
đặc biệt. Lúc đầu, bệnh viện giao cho 
từng cơ quan hoàn thiện hồ sơ để đề 
xuất với Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, 
đi vào thực tế mới thấy để được xếp 
hạng bệnh viện hạng đặc biệt không 
hề đơn giản. Hồ sơ của bệnh viện phải 
cung cấp theo mẫu quy định và đối 

chiếu với từng tiêu chí phải cụ thể, có 
chứng cứ. Tuy bệnh viện có nhiều điểm 
vượt trôi nhưng khi xếp theo tiêu chí 
bệnh viện hạng đặc biệt lại thiếu một 
số nội dung hoặc một số nội dung chưa 
hoàn thiện.

Đối chiếu với Thông tư 23/2005/TT-
BYT hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự 
nghiệp y tế. Bệnh viện đã phải rà soát 
và chấm điểm theo 5 nhóm tiêu chuẩn. 
Những điều kiện mà bệnh viện chưa 
đạt phải điều chỉnh, củng cố để đủ tiêu 
chí đạt 100 điểm là:

- Phải có quyết định của Bộ Quốc phòng 
biên chế bệnh viện trên 1200 giường 
bệnh. Hiện tại, bệnh viện mới đang 
thực hiện quyết định 560 giường bệnh.

- 100% trưởng các khoa lâm sàng, cận 
lâm sàng phải là tiến sỹ và bác sĩ chuyên 
khoa cấp II. Lúc đó Bệnh viện vẫn còn 2 
chủ nhiệm khoa là thạc sỹ. Thực tế các 
đồng chí này làm rất tốt, nhưng nếu 
không đạt chuẩn sẽ không được chấm 
điểm tối đa.

- 20% số điều dưỡng toàn bệnh viện có 
trình độ cử nhân trở lên (cao đẳng, đại 
học). Trong lúc bệnh viện có 600 điều 
dưỡng, thì con số này phải là 120 đồng 
chí. Bệnh viện mới có khoảng 50 đồng 
chí đạt tiêu chuẩn.

- Có ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý bệnh viện; có hệ thống máy tính 
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nối mạng toàn bệnh viện. Lúc này bệnh 
viện chưa có mạng toàn bệnh viện. Mới 
chỉ có mạng cục bộ tại khoa khám bệnh.

- Có hệ thống xử lý chất thải rắn, chất 
thải lỏng toàn bệnh viện đang hoạt 
động. Thực tế, sau nhiều năm xây dựng, 
cải tạo, chắp vá… hệ thống thu gom và 
xử lý chất thải lỏng của bệnh viện cũng 
xuống cấp và hoạt động không đạt 
hiệu quả như ban đầu.

- Có khoa chống nhiễm khuẩn và 
thực hiện sấy hấp tiệt khuẩn tập 
trung toàn bệnh viện. Lúc đó việc tiệt  
khuẩn vẫn còn một số khoa chưa đưa 
hết về khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 
thực hiện, nhất là các khoa chuyên 
khoa lẻ, các dụng cụ còn ít và thiếu 
nên các khoa vẫn phải tự thực hiện tiệt  
khuẩn mới kịp phục vụ bệnh nhân.

Sau khi xác định được những tiêu chí 
còn thiếu, Bệnh viện tiến hành hoàn 
thiện, điều chỉnh các nội dung còn 
thiếu so với tiêu chí bệnh viện hạng đặc 
biệt. Các nội dung thực hiện như sau:

- Báo cáo, đề xuất với Cục Quân y và 
Bộ Quốc phòng xin biểu biên chế 1200 
giường bệnh. Bộ Quốc phòng đã cho 
bệnh viện biểu biên chế 1260 giường 
bệnh, trong đó có 910 giường bệnh kế 
hoạch và 350 giường bệnh tự chủ tài 
chính. (Quyết định số 54/QĐ-TM tháng 
1/2010 của Tổng tham mưu trưởng).

- Điều chỉnh các cán bộ là chủ nhiệm 
khoa đạt tiêu chí là tiến sỹ hoặc chuyên 
khoa cấp II.

- Tổ chức các lớp học và gửi các điều 
dưỡng đi học đại học tại Học viện Quân 
y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Kỹ thuật Y 
tế Hải Dương, Đại học Thăng Long… 
để đạt 70% điều dưỡng trưởng khoa và 
20% điều dưỡng các khoa có trình độ 
cử nhân trở lên.

- Về công nghệ thông tin, do đang trong 
giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng bệnh 
viện mới, nên Bệnh viện đã tổ chức các 
khu tập trung thanh toán viện phí tại 
tầng 3 (cạnh phòng điều dưỡng) và 
triển khai từng bước mạng bệnh viện 
từ cục bộ đến toàn bệnh viện.

- Về xử lý chất thải lỏng: giao hậu cần 
sửa chữa, khôi phục lại các hệ thống 
thu gom nước thải sinh hoạt, tách hệ 
thống thu gom nước thải y tế về xử lý 
tại trạm tập trung.

Tạo điều kiện và giao cho Khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn hấp sấy tiệt 
trùng tập trung. Tăng cường các bộ 
dụng cụ phẫu thuật cho các khoa,  
nghiêm cấm việc khử trùng tại khoa. Có 
kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên.

Quá trình thực hiện như trên cũng cần 
thời gian và quyết tâm của toàn thể 
cán bộ nhân viên bệnh viện. Có tiêu 
chí thực hiện được sớm, nhưng cũng 
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có tiêu chí phải có thời gian và điều 
kiện. Bệnh viện lại đang trong quá trình 
chuẩn bị dự án xây dựng mới nên xin 
các nguồn kinh phí để sửa chữa, cải tạo 
rất khó khăn và cũng phải tính toán 
đến hiệu quả kinh tế.

Sau khi khắc phục được một số nội 
dụng cơ bản theo tiêu chí bệnh viện 
hạng đặc biệt, bệnh viện đã giao cho 
các cơ quan hoàn thiện các bảng phụ 
lục phục vụ cho kiểm tra, thẩm định 
của các cơ quan chức năng. Tất cả các 
cơ quan của bệnh viện như: Kế hoạch 
tổng hợp, Khoa học quân sự, Chính trị, 
Hậu cần, Tài chính, Điều dưỡng, Quân 
lực, Trang bị, Dược, Tham mưu hành 
chính, Chỉ đạo tuyến… đều đã tham 
gia tích cực hoàn thành bộ hồ sơ. Danh 
sách cán bộ, nhân viên theo tiêu chí 
phải có tên từng người, chức danh, 
bằng cấp chuyên môn, ngoại ngữ… 
các quyết định về tổ chức, chức năng 
đào tạo… phải được sưu tầm và cung 
cấp trong bộ hồ sơ.

Sau rất nhiều cuộc họp, dưới sự chủ trì 
của Giám đốc Trần Duy Anh và Phó Giám 
đốc Kế hoạch Mai Hồng Bàng, Phòng 
KHTH được giao nhiệm vụ trung tâm 
triển khai, tổng hợp và đôn đốc thường 
xuyên. Nhiệm vụ được Bệnh viện giao 
là hoàn thành trước dịp kỷ niệm 60 
năm thành lập bệnh viện (01/04/2011). 
Bộ hồ sơ được hoàn thành, chuẩn bị xin 

ý kiến các cơ quan chức năng của Bộ 
Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế. Bộ 
hồ sơ dày 314 trang, gồm:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan Bệnh viện 
Trương ương Quân đội: 31 trang.

Phần 2: Chấm điểm bệnh viện theo tiêu 
chí hạng đặc biệt: 15 trang.

Phần phụ lục, gồm 29 loại: 

Nhóm tiêu chuẩn I: Vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ. Có 6 phụ lục, dày 80 trang.

Nhóm tiêu chuẩn II: Quy mô và nội 
dung hoạt động, Có 4 phụ lục, dày 20 
trang. 

Nhóm tiêu chuẩn III: Cơ cấu lao động và 
trình độ cán bộ. Có 9 phụ lục, dày 54 
trang.

Nhóm tiêu chuẩn IV: Khả năng chuyên 
môn kỹ thuật, hiệu quả chất lượng 
công việc. Có 2 phụ lục, dày 60 trang.

Nhóm tiêu chuẩn V: Cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị. Có 8 phụ lục, dày 50 trang.

Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ của 
Bộ Quốc phòng, Bộ tế và Bộ Nội vụ để 
được công nhận bệnh viện hạng đặc biệt.

Trong quá trình thực hiện việc xây dựng 
hồ sơ Bệnh viện hạng đặc biệt, Bệnh 
viên luôn nhận được sự ủng hộ của Cục 
Quân y, đặc biệt là Trung tướng Chu 
Tiến Cường, cục trưởng và các phòng 
ban của Cục Quân y. Cục Quân y với tư 
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cách cơ quan chủ quản chuyên ngành 
y tế trong quân đội đã thẩm định và ký 
xác nhận các tiêu chí mà bệnh viện xây 
dựng. Cùng với Bệnh viện, Cục Quân y 
đã đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành 
công văn số 4298/BQP-BV108 ngày 
21/7/2010, do Thượng tướng Nguyễn 
Văn Được, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
ký gửi Bộ Nội vụ, Bộ Y tế đề nghị công 
nhận xếp hạng Bệnh viện đặc biệt cho 
Bệnh viện TWQĐ 108.

Theo quy định trong Thông tư số 
23/2005/TT-BQP, thẩm quyền quyết 
định xếp hạng bệnh viện đặc biệt thuộc 
Bộ Nội vụ. Bộ Y tế sẽ tổ chức Hội đồng 
thẩm định hồ sơ của các bệnh viện 
trước khi Bộ Nội vụ quyết định. 

Ngày 01 tháng 9 năm 2010, Bộ Y tế đã tổ 
chức Họp Hội đồng Thẩm định xếp hạng 
Bệnh viện TWQĐ 108, tại Phòng họp số 
2 Văn phòng Bộ. Thành phần gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ 
Y tế - Chủ trì; 

2. Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ 
chức Cán bộ;

3. Ông Nguyễn Trọng Thuỵ, Phó Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

4. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng 
Cục Quản lý khám, chữa bệnh; 

5. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính;

6. Ông Trần Đức Thuận, Phó vụ trưởng 
Vụ Khoa học Đào tạo;

7. Bà Nguyễn Thị Mai, chuyên viên Vụ Tổ 
chức cán bộ- Thư ký.

Sau khi nghe Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 
108 trình bày, các thành viên thảo luận, 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên kết luận: 

- Bệnh viện được Đảng và Nhà nước 
giao nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc 
sức khỏe cán bộ cao cấp của Đảng và 
Nhà nước;

- Bệnh viện làm tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa 
học- đào tạo và chỉ đạo tuyến;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh 
viện được trang bị đầy đủ, hiện đại, 
không có bệnh nhân phải nằm ghép. 
Đặc biệt trong thời gian tới Bệnh viện 
được đầu tư rất hiện đại;
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- Bệnh viện có đội ngũ cán bộ có trình 
độ chuyên môn giỏi, triển khai được 
nhiều kỹ thuật cao;

- Bệnh viện đã đạt được các tiêu chuẩn 
của bệnh viện hạng đặc biệt quy định 
tại Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 
25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp 
hạng các đơn vị sự nghiệp y tế. 

Các thành viên Hội đồng nhất trí 100% 
với kết luận của Thứ trưởng. Ngày 7 
tháng 10 năm 2010, Bộ Nội vụ đã ban 
hành quyết định số 1144/QĐ-BNV về 
việc xếp hạng đặc biệt đối với bệnh 
viện TWQĐ 108. Ngày 25 tháng 10 năm 
2010 Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đã tổ chức 
công bố xếp hạng đặc biệt cho bệnh 
viện. Bệnh viện TWQĐ 108 là bệnh viện 
thứ 4 trong cả nước được xếp hạng đặc 
biệt, sau Bệnh viện Bạch Mai, Trung 
ương Huế và Chợ Rẫy. Đây là 1 dấu 
mốc quan trọng, một sự kiện có ý nghĩa 
lớn đối với Bệnh viện TWQĐtrước kỷ 

niệm 60 năm ngày thành lập Bệnh viện 
(01.04.1951 - 01.04.2011).

Có thể nói, việc đạt được sự đồng thuận 
và nhất trí cao của các thành viên hội 
đồng thẩm định của Bộ Y tế là do bệnh 
viện đã nỗ lực hoàn thiện bộ hồ sơ 
đúng quy định. Bệnh viện có thực lực 
và các điều kiện cần (tiên quyết) để 
được xếp hạng đặc biệt, nhưng chuẩn 
bị hồ sơ đúng quy định là điều kiện đủ 
(không thể thiếu) về thủ tục. Trong quá 
trình hoàn thiện hồ sơ, ngoài sự chỉ đạo 
của Ban Giám đốc, sự nỗ lực của các 
cơ quan. Nội bộ bệnh viện có 2 phòng 
đóng góp nhiều công sức, trong thời 
gian dài là Phòng KHTH, Phòng Khoa 
học Quân sự. Bộ hồ sơ phải làm đi làm 
lại nhiều lần, xin ý kiến nhiều cơ quan 
trong và ngoài quân đội mới khá hoàn 
thiện. Ở Bộ Nội vụ, người ủng hộ, hướng 
dẫn các thủ tục trực tiếp là Đồng chí Lại 
Thanh Xuân, Vụ phó Vụ Tổ chức biên 
chế. Ở Bộ Y tế là đồng chí Nguyễn Thị 
Mai, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ. Chị 
đã cho tôi mượn bộ Hồ sơ đặc biệt của 
Bệnh viện Chợ Rẫy làm mẫu và chuẩn 
bị tốt buổi họp Hội đồng thẩm định. 
Ngoài ra, ở Bệnh viện Bạch Mai, tiến 
sỹ Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng 
KHTH cũng cho mượn các tài liệu của 
Bệnh viện, kể cả file mềm và cung cấp 
các kinh nghiệm cách xử lý hồ sơ của 
Bệnh viện Bạch Mai. Khi viết ra những 
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dòng của ký ức này, tôi cũng muốn cám 
ơn chị Lại Thanh Xuân, chị Nguyễn Thị 
Mai, Trung tướng Chu Tiến Cường và 
nhiều đồng nghiệp, cán bộ ở Bộ Nội 
vụ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Trong thời 
điểm năm 2010, bệnh viện ta còn thiếu 
1 số tiêu chí cụ thể theo quy định của 
Thông tư 23/TT-BYT. Các anh các chị đã 
tạo điều kiện và hướng dẫn cho chúng 
tôi: cứ chuẩn bị hồ sơ, với xu hướng và 
tầm bệnh viện các tiêu chí đó nhất định 
sẽ đạt, chỉ là vấn đề thời gian. Các anh 
các chị còn động viên: “Mấy bệnh viện 
làm trước cũng trong tình trạng nợ tiêu 
chuẩn”. Đến nay, có thể nói là các anh 
chị đã đánh giá đúng và bệnh viện chỉ 
sau một thời gian ngắn đã hoàn thành 
tất cả các tiêu chí quy định. 

Thay lời kết

Có thể nói, việc xếp hạng đặc biệt cho 
Bệnh viện TWQĐ 108 chỉ là hoàn thiện 
về thủ tục hành chính. Bệnh viện với 
chức năng nhiệm vụ đặc biệt, bề dày 
truyền thống, tiềm lực khoa học… hoàn 
toàn xứng đáng được xếp hạng đặc biệt. 
Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hồ 
sơ theo tiêu chí của bệnh viện hạng đặc 
biệt, bệnh viện cũng có điều kiện để 
hoàn thiện thêm về tổ chức, từ biên chế 
560 giường bệnh được Bộ Quốc phòng 
tăng lên biên chế 1260 giường bệnh. 
Với quy mô giường bệnh tăng gấp hơn 

2 lần, việc xây dựng, chia tách các khoa 
chuyên sâu, các viện, các trung tâm, các 
bộ môn sẽ thuận lợi hơn do có số giường 
bệnh đủ lớn, không quá ít ở 1 khoa. 
Ngoài ra, với biểu biên chế người phục 
vụ/1 giường bệnh, khi tăng số giường 
sẽ tăng nhân lực. Điều đó sẽ tạo cơ hội 
cho bệnh viện phát triển, đào tạo được 
đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên sâu. 
Quy mô lớn cũng tạo điều kiện để xây 
dựng quy hoạch bệnh viện khang trang, 
hiện đại, đồng bộ xứng tầm là một trong 
những trung tâm y tế lớn của cả nước 
và khu vực. Riêng đối với hệ thống điều 
dưỡng, với tiêu chí trong xếp hạng bệnh 
viện, đã mở ra cơ hội học tập nâng cao 
trình độ cho đội ngũ điều dưỡng bệnh 
viện, cho đến nay, số lượng điều dưỡng 
có trình độ đại học toàn bệnh viện đã 
trên 50%, trong đó có nhiều đồng chí có 
trình độ thạc sỹ. 

Bệnh viện TWQĐ 108, với xếp hạng đạt 
bệnh viện hạng đặc biệt đã khẳng định 
vị thế là một trong những trung tâm y 
học hàng đầu của cả nước. Mở ra nhiều 
cơ hội phát triển chuyên môn khoa học 
kỹ thuật trong quá trình phục vụ và 
chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân 
cả nước.

 Hà Nội, tháng 9 năm 2020                                                         
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Bước vào thời kỳ mới, với chức năng 
nhiệm vụ được xác định rõ ràng: 
“Là Bệnh viện đa khoa, chuyên 

khoa sâu tuyến cuối của toàn quân, Viện  
Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 
108, thành viên y tế chuyên sâu của Hà 
Nội và cả nước; tham gia chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe các cán bộ cao cấp của 
Đảng và Nhà nước; làm nhiệm vụ quốc 
tế, góp phần chăm sóc sức khỏe cho các 
đối tượng chính sách và nhân dân”. Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 đứng 
trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất 
vinh quang song cũng vô cùng nặng nề 
và khó khăn; nhưng với truyền thống 
vẻ vang “Đoàn kết”, “vượt khó”, “sáng 
tạo”, “khoa học”, “chính quy”, Bệnh viện 
đã xác định nhất định phải vượt qua 
mọi khó khăn, tiếp tục vươn lên, phát 
triển trong điều kiện mới, xứng đáng 
với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, 
Quân đội và Nhân dân.

Sau nhiều lần bàn bạc trong tập thể 
Thường vụ, Ban Giám đốc, báo cáo xin 
ý kiến của Tổng cục Hậu cần, Bộ Tổng 
Tham mưu và Cục Quân y, Bệnh viện 
xác định chọn khâu đột phá là “xác định 
rõ chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện, từ 
đó xây dựng Biểu tổ chức biên chế phù 
hợp trên cơ sở đó sẽ thực hiện những 
bước đi đầu tiên về cải tạo, sửa chữa, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu 
theo tổ chức biên chế mới”. Được sự nhất 
trí cao của Tổng cục Hậu cần và Bộ Tổng 
Tham mưu, Bệnh viện đã chủ động đi 
trước một bước cải tạo, nâng cấp hạng 
mục đầu tiên là hệ thống khám bệnh 
và trực cấp cứu để triển khai thành ba 
khoa: Khoa Khám bệnh Đa khoa, Khoa 
Khám bệnh Cán bộ tách từ bộ phận 
Khoa Khám bệnh Cán bộ của A1, Khoa 
Cấp cứu ban đầu. Dự án được Tổng 
cục Hậu cần xem xét phê duyệt nhanh 
chóng và khởi công xây dựng từ năm 

 
KHOA CẤP CỨU BAN ĐẦU, 

 MỘT BƯỚC ĐI ĐÚNG HƯỚNG 
CỦA BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108       

Trung tướng TS.TTND Đinh Ngọc Duy
   Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
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1999, sang năm 2000 được đưa vào sử 
dụng và ngày 03-7-2000, Khoa Cấp cứu 
ban đầu được triển khai nhận bệnh 
nhân. Bác sĩ Nguyễn Phương Đông được 
cử Phụ trách Khoa đầu tiên. Nhiệm vụ 
của khoa được giao là tiếp nhận trong 
và ngoài giờ tất cả các trường hợp cấp 
cứu, phối hợp với hệ thống trực và các 
khoa chuyên khoa trong việc xử trí các 
cấp cứu khẩn cấp, đảm bảo an toàn sinh 
mạng, phân loại chuyên khoa và chuyển 
an toàn đến các chuyên khoa để được xử 
trí cơ bản cho đến khi phục hồi sức khỏe. 
Ngoài giờ hành chính, khoa sẽ giữ lại và 

xử trí các trường hợp vừa đến, tránh làm 
rối bận hệ thống trực ở các khoa chuyên 
khoa trong Viện và cũng tránh được các 
trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp đe dọa 
sinh mạng ngay tại cửa ngõ bệnh viện 
mà chưa được xử lý kỹ thuật đảm bảo.

Khoa được trang bị các thiết bị về hồi 
sức tiên tiến, đủ khả năng đáp ứng 
yêu cầu được giao: hệ thống oxy y tế, 
các monitor theo dõi bệnh nhân, máy 
thở, đặc biệt là khoa được gắn liền với 
một phòng mổ đủ điều kiện để xử trí 
ngay các phẫu thuật khẩn cấp không 

Tập thể Khoa Cấp cứu Ban đầu trong ngày đầu thành lập
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để chậm chễ nếu phải di chuyển lên 
hệ thống phòng mổ nội viện… Đây 
là một khoa đầu tiên được tổ chức và 
đưa vào hoạt động có hiệu quả trong 
hệ thống các bệnh viện quân y toàn 
quân lúc bấy giờ.

Năm 2020, hai mươi năm nhìn lại, chứng 
kiến những khó khăn, lúng túng ban 
đầu, những kết quả có được, đặc biệt là 
những bệnh nhân được cứu sống trong 
gang tấc giữa sự sống và cái chết ở đây 
là minh chứng xác đáng nhất cho tính 
đúng đắn về sự cần thiết phải có khoa 
này trong một Bệnh viện lớn, hiện đại 
tuyến cuối toàn quân.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan 
trọng của khoa, ngay từ buổi đầu triển 
khai, cũng như sau này các thế hệ cán 
bộ, nhân viên nối tiếp nhau triển khai 
thực hiện nhiệm vụ ở đây đã luôn xác 
định tốt nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó 
khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao và trở thành một địa chỉ 
ngay cửa ngõ Bệnh viện được người 
bệnh tin tưởng gửi gắm.

Vừa đưa vào vận hành được ít hôm, 
một nam thanh niên ở Khoái Châu, 
Hưng Yên, trèo lên cây bẻ nhãn được 
người anh ở dưới gốc đưa cho một cây 
xiên cá có ngạnh để kéo các cành nhãn 
vào bẻ hái. Không may vừa cầm cây 
xiên bị trượt chân ngã xuống, cây xiên 

xuyên qua mạn sườn trái ra bên phải. 
Nạn nhân được để nguyên cây xiên, lúc 
đầu chở xe máy, sau được xe tải đưa 
đến Viện, vào khoa trong tình trạng lỗ 
vết thương rỉ máu, bệnh nhân mệt lả, 
khi chụp phim thấy cây xiên xiên thủng 
qua tâm thất. Hội chẩn cấp quyết định 
mổ, nhưng vấn đề khó khăn là không 
thể rút được cây xiên ra vì cây xiên có 
ngạnh, rút ra sẽ tạo lỗ rách tâm thất to 
hơn, các dụng cụ y học thì không có 
thứ gì có thể cắt đứt được cây xiên đó vì 
nó là cây sắt ø10! Lúc đó đang xây dựng 
khối nhà Trung tâm kỹ thuật cao chín 
tầng, tôi bèn sang hỏi anh trực công 
trường buổi tối là “có kìm cộng lực cắt 
sắt không?”, anh bảo “có”, tôi mượn cái 
kìm ấy về, bảo anh em rửa lau sạch, rồi 
nhúng vào cồn, sau đó dùng để cắt đứt 
cái xiên. Phút giây rất hồi hộp, nín thở, 
anh Nguyễn Văn Thạch, Bác sĩ Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh cao to lực lưỡng 
(giờ anh vẫn còn làm việc ở Viện) đứng 
giạng chân qua người bệnh nhân, 
dùng hết sức bình sinh bóp kìm, thấy 
anh dùng hết sức bóp rồi quay lại cười 
“đứt rồi”! Anh Hải phẫu thuật viên cùng 
các anh rút ngay đoạn xiên dài ra, rồi 
đầu có ngạnh cũng được rút xuôi chiều 
gọn gàng. Sau khi kiểm tra không thấy 
tổn thương gì thêm, các anh lau rửa rồi 
khâu lại vết rách. Không ngờ bệnh nhân 
này hồi phục bình thường sau 8 ngày 
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ra viện, sau đó không thấy quay lại bao 
giờ (nếu anh ấy đọc được bài này thì 
chắc sẽ nghĩ khác vì đã hơn 20 năm, giờ 
chắc anh cũng gần 50 tuổi, lâu quá tôi 
quên mất tên anh ấy). Những trường 
hợp như vậy nếu phải di chuyển, đưa 
lên các phòng mổ trong viện là cực kỳ 
khó khăn, nguy hiểm vì cái xiên cá dài 
gần 3 mét.

Nhiều trường hợp hiểm nghèo khác 
cũng đã được xử trí an toàn tại khoa 
cấp cứu như: Những trường hợp chảy 
máu trong cấp, đến khoa huyết áp 
bằng 0, mạch không còn bắt được, đã 
được vừa hồi sức (chủ yếu là truyền 
máu, nâng huyết áp, kết hợp đưa vào 
phòng mổ xử trí ngay nguyên nhân 
chảy máu, bệnh nhân thoát hiểm 
trong gang tấc).

Cũng có trường hợp tai nạn ở mỏ 
than, đến Viện trong tình trạng hai 
đùi bị dập nát hoàn toàn, hai tay cũng 
gần như bị đứt rời từ cổ tay, huyết áp 
không còn đo được, người bệnh nhợt 
nhạt, bất tỉnh đã được chống choáng 
tích cực bằng các biện pháp cầm máu 
tạm thời, truyền dịch, truyền máu đến 
khi đo được huyết áp sau chuyển A12 
điều trị rất cam go trong tình trạng 
choáng nhiễm độc nặng phải lọc máu 
nhiều lần, cắt lọc dần các vết thương, 
anh em thì thào “người trông chỉ còn 
như quả bí mà thôi”. Nhưng cuối cùng, 

bệnh nhân này đã được cứu sống, các 
vết thương lành, nhưng mất sức lao 
động hoàn toàn (cụt 2 tay, 2 chân), 
hôm đón bệnh nhân ra viện, chị vợ nói 
với tôi trước mặt đông đủ anh em A12 
rằng: “Giám đốc ơi, nhiều anh em bảo 
“nhà em chỉ còn như quả bí”, “nhưng 
các cháu còn bố Giám đốc ạ”. Hơn 3 
năm sau, vào buổi chiều 26 Tết, tôi thấy 
có tiếng chuông cửa, ra nhìn thấy hai 
thanh niên, ăn mặc rất diện đến, kèm 
theo sách 2 lồng gà, vịt. Thấy tôi ra mở 
cửa, các cháu hỏi “cho chúng cháu hỏi 
đây có phải nhà Bác Duy, Giám đốc 
Viện 108 không ạ”, tôi trả lời “các cháu 
có nhầm không? Sao bác không biết 
các cháu nhỉ”. Cháu lớn vội thưa “cháu là 
con bố quả bí đấy ạ”. Tôi xúc động quá 
mời các cháu vào nhà và hỏi thăm. Hai 
cháu bảo: “Năm đầu về bố cháu bi quan 
lắm, may sau này mẹ cháu và cháu qua 
lao động thương binh xã hội tỉnh lắp 
cho bố cháu được hai bàn tay giả, vì bố 
cháu vẫn còn khớp khuỷu mà bác!”. Bố 
cháu phấn khởi lắm, tính chuyện chăn 
nuôi vì nhà cháu ở đồi rộng, mẹ cháu 
vay ngân hàng rào vườn, mua giống 
gà, vịt, ngan về, bố cháu lê ghế ra sân 
vẫn cho gà, vịt ăn được. Thế là ổn, cháu 
học xong đi làm rồi, em cháu sang năm 
cũng ra trường. Tết đến bố mẹ cháu bảo 
chúng cháu mang sản phẩm của nhà 
làm được đến biếu Bác ăn Tết. Nghe 
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các cháu nói, tôi suýt rơi nước mắt, cảm 
ơn và mừng Tết lại các cháu và bố mẹ 
cháu. Cả gia đình này nay vẫn sống 
bình yên, rất hạnh phúc, hai cháu đã 
có gia đình, có con đều công tác ở Cẩm 
Phả và Bãi Cháy. Viết kỷ niệm này, tôi 
có nói với các cháu, các cháu bảo gia 
đình ơn Bệnh viện suốt đời, bác đừng 
nêu tên nên tôi theo ý nguyện bố mẹ 
và các cháu và cũng cầu mong cả gia 
đình các cháu sẽ hạnh phúc hơn tại 
một quê hương đang vươn tới trong 
thời kỳ mới của đất nước.

Ngoài những chuyện căng thẳng trong 
cấp cứu, giành giật sự sống ngay tại 
cửa ngõ Bệnh viện, Khoa Cấp cứu ban 
đầu còn có những giây phút thót tim và 

căng thẳng ở những sự cố từ mặt trái 
xã hội do người bệnh bất ngờ ập tới. 
Có lần do mâu thuẫn cá nhân, họ vác 
dao chém nhau gần chết, khi đưa nạn 
nhân vào cấp cứu, đám côn đồ vẫn gậy 
gộc, dao búa xông vào nhằm kết liễu sự 
sống của nạn nhân ngay trên giường 
bệnh. Thầy thuốc lúc này ngoài việc 
bảo đảm sự sống cho nạn nhân, còn 
phải đem hết sức bình sinh ngăn cản 
đám người xấu trước khi cảnh vệ (cả 
của Viện và của A11) kịp đến ứng cứu, 
tóm gọn họ và giao cho công an. Nạn 
nhân được thoát hiểm trong gang tấc. 
Cũng có những bệnh nhân khi khám 
xong, thanh toán đã không có tiền mà 
còn “sửng cồ” chửi bới, thách thức với 

thầy thuốc, gây mất trật 
tự nơi phòng khám, thấy 
bất công nhưng từ bác sĩ 
đến điều dưỡng vẫn cố nín 
nhịn giải thích, cảm hóa, 
nhiều trường hợp được 
giải quyết ổn thỏa, tuy vậy, 
vẫn có trường hợp “thua 
ông liều” phải chịu thiệt 
thòi cho viện chút ít…

Nói những điều trên, tôi 
không có ý tô hồng thành 
tích của cán bộ, nhân viên 
Khoa này, nhưng nó là một 
thực tế. Làm việc ở Khoa này 

Các y bác sĩ của khoa không những vững về chuyên môn  
mà còn luôn quan tâm, chăm sóc bệnh nhân  

như người thân của mình
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ngoài trình độ chuyên môn tốt, tác phong 
nhanh, khẩn trương, chính xác, còn cần 
một thái độ cương trực, mềm mại, nghiêm 
túc, đặc biệt là cần có một tình người theo  
nghĩa đúng về cách sống, làm người.

Với tư cách là một nhân viên của Viện, 
được tham gia, góp ý trong quá trình 
hình thành Khoa Cấp cứu, hằng vui 
mừng thấy khoa hoạt động có hiệu 
quả, gieo được lòng tin và tình cảm 
với người bệnh - là những bệnh nhân 
nặng, cấp cứu cả quân và dân. Bước 
vào tuổi 20, trong một cơ ngơi hiện đại, 
khang trang, với một đội ngũ cán bộ, 

nhân viên đã được đào tạo, tôi luyện 
và có bản lĩnh, tự đáy lòng mình tôi xin 
được tri ân các cán bộ, nhân viên đã 
cống hiến sức mình suốt hơn 20 năm 
qua cho khoa luôn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ và chúc khoa đoàn kết, vượt 
khó, sáng tạo, kỷ cương, khoa học, tiếp 
tục vươn lên, phát triển và lập nhiều 
thành tích, chiến công cùng Bệnh viện 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới của cách mạng, xứng 
đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà 
nước, Quân đội và Nhân dân.

Tháng 7 - 2020

Trung tướng Đinh Ngọc Duy, Nguyên Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108  
tới chúc mừng và dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Cấp cứu
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Tháng 12 năm 1988 tôi được bổ 
nhiệm làm Chủ nhiệm Y vụ Bệnh 
viện TWQĐ 108. Từ lúc là Chủ 

nhiệm Khoa Nhi sang làm Chủ nhiệm 
Y vụ, bao nhiêu công việc đang đợi chờ 
trước mắt. Sau khi đi học lớp Quản lý 
bệnh viện ở Ba Lan về vào tháng 10 
năm 1990, tôi được bổ nhiệm làm Phó 
Giám đốc kiêm Chủ nhiệm Y vụ của 
Bệnh viện. Khi đó Y vụ chúng tôi đông 
vui lắm và toàn là lực lượng trẻ. Tổ bệnh 
án gồm các bạn Thu, Nghi, Bạch, Mùi 
với nhiệm vụ quản lý bệnh án ra viện. 
Lúc đó có một kho bệnh án lưu giữ từ 
năm 1955 đến nay. 

Y vụ có trách nhiệm theo dõi quân số 
vào ra hàng ngày, quản lý số lượng vào 
ra của cán bộ cao cấp để báo cáo hàng 
tuần cho Cục Cán bộ... TS.BS Quốc Gia 
làm Trợ lý Nội, TS. BS Bùi Hoàng Tùng 
làm Trợ lý Ngoại kiêm Phó Chủ nhiệm 
Y vụ, sau này là BS Lương Viên cũng 
làm Phó Chủ nhiệm, BS Cường làm trợ 
lý công tác chỉ đạo tuyến, Y tá trưởng 
Bệnh viện do Kim Chi phụ trách. Ban 

huấn luyện do BS Quang Phương làm 
Trưởng ban, về sau là BS Tùng rồi đến 
TS.BS Tiến Thịnh làm Trưởng ban; Ban 
nghiên cứu khoa học phụ trách công tác  
nghiên cứu khoa học, quản lý Thư viện, 
Nhiếp ảnh, quản lý tin học do TS.BS 
Quốc Gia phụ trách.

Sau này, khi BS Cảnh Phúc làm Trưởng 
ban có BS Đỗ Lương làm trợ lý, y tá 
Phương Mai và Thu Trà phụ trách Thư 
viện. Cử nhân Bá Khôi và Cương phụ 
trách Tin học, Văn Giang lo về nhiếp 
ảnh. Ban Quân lực do BS Đỗ Thuý làm 
trưởng ban, cùng với Đức Thịnh, Lan, 
Cương và có thời gian là Đức Khuê ở A4 
về. Tổ hành chính có Chanh làm Hành 
chính trưởng, còn có chị em công vụ 
Thịnh, Nhài, KS Cường theo dõi công 
trình 75886 (xây dựng Bệnh viện theo 
viện trợ của Liên Xô).

Với một phòng có nhiều Ban và trợ lý 
độc lập như vậy, tuy nhiên cả phòng Y 
vụ luôn xác định phải luôn luôn đoàn 
kết, sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ. Chúng tôi đã 

TẬP THể Y VỤ THỜI ĐÓ
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thực hiện được điều đó, sống như anh 
chị em một nhà. Cho đến tận bây giờ, 
khi chúng tôi đã nghỉ hưu và đã lên ông 
lên bà mà vẫn giữ được truyền thống 
như vậy. Hàng sáng mọi người đều có 
mặt để giao ban. Sau đó một số đi tham 
dự giao ban chuyên môn của bệnh viện 
rồi cùng Chỉ huy đi điểm bệnh tại Khoa 
Hồi sức tích cực. Số còn lại nhanh chóng 
trở về phòng làm việc hoặc đi xuống 
các Khoa. Đầu giờ chiều, là giờ đọc báo 
và trao đổi với nhau những vấn đề tồn 
tại để cùng nhau rút kinh nghiệm. Để 
làm tốt công việc phụ trách, tôi luôn 
tin tưởng ở các đồng nghiệp, mọi công 
việc của các ban và các trợ lý độc lập 
đều do các đồng chí đó tự lập kế hoạch 
để hoàn thành nhiệm vụ, nếu có khó 
khăn gì sẽ báo cáo để cùng nhau giải 
quyết, nhờ đó mọi việc đều trôi chẩy, 
dù cho có khó khăn đến mấy.

Chúng tôi rất nhớ vào những ngày đầu 
thực hiện chỉ thị nhận điều trị dịch vụ. 
Khi đó thật khó khăn vì không có Bệnh 
viện quân y nào làm trước để học làm 
theo. Thời đó, Đảng uỷ Bệnh viện luôn 
nhấn mạnh làm dịch vụ là để đền ơn 
đáp nghĩa lại với nhân dân đã nhiều 
năm cưu mang bộ đội, là để nâng cao 
tay nghề, để phát triển nghiệp vụ và 
nghiên cứu khoa học, để góp phần bổ 
sung cho việc mua trang thiết bị cùng 
nâng cao một phần đời sống cho cán 

bộ, công nhân viên. Quán triệt phương 
châm đó chúng tôi đã dần dần từng 
bước triển khai công tác dịch vụ y tế. 
Khi đó anh Đỗ Gia được phân công 
chuyên về dịch vụ y tế, đã tích cực cùng 
Ban Giám đốc nghiên cứu cải tiến nhiều 
lần mảng công việc này. Trong những 
năm đó thường có các hội nghị quân 
dân y kết hợp trong điều trị và hội nghị 
các bệnh viện trong toàn quân. Qua 
đó, Bệnh viện đã rút ra được nhiều kinh 
nghiệm và bài học trong công tác dịch 
vụ y tế, nhờ đó ngày càng làm tốt hơn, 
tránh được sự phàn nàn của bộ đội 
và đối tượng chính sách, là những đối 
tượng chính của Bệnh viện.

Vào giữa những năm 90 Bệnh viện 
lại bắt đầu tiếp nhận Bảo hiểm y tế 
song song với Dịch vụ y tế, tuy nhiên 
công việc chính vẫn là phục vụ bộ 
đội và các đối tượng chính sách. Toàn 
những việc mới lạ, chúng tôi cứ lao 
vào, vừa làm vừa học tập, rút kinh  
nghiệm, để cho guồng máy chạy đều 
và hàng quí có thể quyết toán bảo hiểm 
y tế, hạn chế bị xuất toán.

Những năm 90 tình trạng kinh tế còn rất 
khó khăn, mỗi lần có hội nghị khoa học 
thường kinh phí rất eo hẹp, khi tổ chức ăn 
lúc kết thúc Hội nghị là lúc toàn phòng Y 
vụ đươc đồng chí Hành chính trưởng của 
Y vụ phân công, mỗi người một việc gần 
như là chuyên nghiệp. Sau mỗi buổi như 
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vậy tuy mệt nhoài nhưng mọi người đều 
thấy thoải mái khi thấy các vị khách tham 
dự Hội nghị đều hài lòng. Những đề tài 
nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc 
phòng và cấp Bệnh viện càng ngày càng 
nhiều và khi nghiệm thu hầu như đều 
đạt mức xuất sắc, các đề tài hầu như đều 
được ứng dụng vào thực tiễn. Các Hội 
nghị khoa học hàng năm của Bệnh viện 
và các Hội nghị khoa học chuyên ngành, 
Hội nghị khoa học toàn quân và các Hội 
nghị với các Bệnh viện  dân  y được tổ 
chức thường xuyên. Ngoài ra còn có việc 
tổ chức sinh hoạt khoa học đều dặn vào 
thứ 6 hàng tuần.

Về công tác huấn luyện, lúc đầu chỉ là 
huấn luyện trong Bệnh viện, gửi các 
Nghiên cứu sinh vào Học viện Quân 
y.  Từ năm 1995, bệnh viện chính thức 
trở thành Viện Nghiên cứu Khoa học 
Y Dược lâm sàng 108. Từ đó thành lập 
Hội đồng GS.PGS, Bệnh viện bắt đầu 
mở đào tạo Tiến sĩ, ban đầu chỉ với 3 
bộ môn Truyền nhiễm, Chấn thương 
chỉnh hình và Răng hàm mặt, dần dần 
phát triển lên với nhiều bộ môn như 
ngày nay. Rất nhiều các nghiên cứu 
sinh trong và ngoài quân đội đã hội 
tụ về đây. Các lớp chuyên khoa cấp 1 
rồi cấp 2 được liên tục đào tạo. Các lớp 
ngoại ngữ Anh Văn, Pháp Văn được mở 
liên tục. GS Huy Phan và GS Tạ Long 
đã rất nhiệt tình mời thầy nước ngoài 

đến dạy. Từ năm 1995 đến nay công tác 
huấn luyện ngày càng phát triển.

Ban Quân lực có nhiều công việc liên 
quan đến tổ chức lực lượng. Vì là Bệnh 
viện quân đội nên chúng tôi thường 
xuyên xây dựng kế hoạch sẵn sàng di 
chuyển khi có tình huống đặc biệt xảy 
ra. Quyển kế hoạch này bao giờ cũng 
gửi tại Phòng bảo mật, hàng năm nếu 
cần thay đổi mới mang về bổ sung. 
Công tác tổ chức lực lượng trong Bệnh 
viện hàng năm thay đổi theo sự phát 
triển của Bệnh viện, chúng tôi cần bám 
sát ý đồ của Đảng uỷ và Chỉ huy bệnh 
viện để xin Cục Quân lực phê duyệt. 
Việc quân vào quân ra là công việc cực 
kỳ khó khăn, Y vụ đã cố gắng bám sát 
từng trường hợp, báo cáo Chỉ huy để 
cùng giải quyết hợp tình hợp lý, hạn 
chế tối đa những sai sót có thể xảy ra.

Các trợ lý độc lập thường xuyên bám 
sát các Khoa, thực hiện các công việc 
của mình như chỉ đạo tuyến. Các trợ 
lý nội ngoại đã làm tốt chức trách 
của mình.

Nhớ lại Y vụ trong giai đoạn 1988-2000, 
đúng là một tập thể đoàn kết phấn đấu, 
vượt qua bao khó khăn trở ngại trong 
suốt một chặng đường dài, luôn luôn 
đoàn kết, cùng nhau hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được Đảng uỷ, Ban 
Giám đốc Bệnh viện giao phó./.
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Tháng 9 năm 1988, khi đang làm 
Chủ nhiệm Khoa Nhi (A9), trong 
một cuộc họp Thường vụ Đảng 

ủy Bệnh viện (khi đó tôi đang trong 
Thường vụ) do thấy cần bổ sung chỗ 
khuyết Chủ nhiệm Y vụ (Bác sĩ Đàm 
Trung Đường, Chủ nhiệm Y vụ đi làm 
chuyên gia ở Lào) và Thường vụ có dự 
kiến đưa tôi sang vị trí này. Khi đó tôi 
đã suy nghĩ rất nhiều vì sẽ không được 
trực tiếp làm chuyên môn mà phải sang 
hẳn lĩnh vực làm quản lý. Song là một 
đảng viên, một đảng ủy viên, tôi đã 
chấp hành sự phân công của Đảng. Sau 
khi, được Đảng ủy Tổng cục Hậu cần bổ 
nhiệm, tôi chính thức nhận nhiệm vụ 
Chủ nhiệm Y vụ của Bệnh viện từ tháng 
12 năm 1988.

 Với công việc mới mẻ, tôi cùng tập thể 
Phòng Y vụ quyết tâm xây dựng trở 
thành một đơn vị vững mạnh, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ xứng đáng là 
bộ mặt của Bệnh viện. Đầu năm 1989, 

anh Trần Tiến Thôn, Trợ lý công tác cán 
bộ của Bệnh viện có nói với tôi: Cấp 
trên thông báo có một lớp học Quản 
lý bệnh viện ở Ba Lan do Bộ Y tế ký với 
Chính phủ Ba Lan. Lớp tổ chức theo 
diện học bổng và phải thi tiếng Nga vào 
tháng 6, 7 năm 1989, nếu đỗ sẽ được cử 
đi học. Anh Thôn nói: ý của Đảng ủy và 
Chỉ huy Bệnh viện định cử chị đi và xin 
ý kiến chị. Tôi mừng quá, vì từ khi tốt  
nghiệp Bác sĩ năm 1965 tôi chưa được 
ra nước ngoài học tập  lần nào và lần 
này lại đúng ngành mình đang đảm 
nhiệm, cho nên tôi nhận lời. 

Từ đó, ngoài giờ làm việc, tôi theo học 
lớp tiếng Nga của Bộ Đại học và được 
Bác sĩ Nguyễn Cảnh Phúc ở Khoa Quốc 
tế (A10, nay là A16) đã hết sức nhiệt 
tình giúp tôi tập giao tiếp. Thế là tháng 
7, tôi đã thi đỗ tại Đại Sứ quán Ba Lan 
và được đi học cùng 10 anh chị em 
khác (5 bạn học quản lý bệnh viện, 5 
bạn học về bệnh nghề nghiệp). Sang 

 
TRỞ VỀ TỪ BA LAN
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tới Ba Lan chúng tôi được học thêm 
tiếng Ba Lan trong 1 tháng. Tiếng Ba 
Lan cũng gần với tiếng Nga nên học 
cũng thuận lợi. Tại Ba Lan, chúng tôi ở  
Gdansk, một vùng biển lại đúng mùa 
rét nên rất lạnh. Hơn nữa, lại vừa có đảo 
chính xong nên đầy rẫy khó khăn: Ký túc 
xá thì cũ, không có nước nóng, cả ba tầng 
mới có một tivi nên cứ tranh nhau để  
khiêng về tầng mình, ăn thì đói vì chủ 
yếu là súp và bo bo, cùng một ít xúc 
xích. Khi đi học, chủ yếu là đi bộ xuyên 
rừng tuyết vắng người và đi xe điện. Các 
buổi thầy cô giảng có người dùng tiếng 
Ba Lan, có người dùng tiếng Nga, tiếng 
Pháp, tiếng Anh. Chúng tôi phải cố gắng 
nghe vì cuối giờ bao giờ cũng phải tóm 
tắt những điều học được. Phần nào chưa 
hiểu thì ghi lại, tối về tra từ điển và ai 
hiểu phần nào hơn thì nói lại cho nhau. 

Chúng tôi đã được học về tổ chức bệnh 
viện, tổ chức và hoạt động của các khoa 
- phòng, quản lý kinh tế của bệnh viện, 
cửa hàng thuốc, khoa điều trị ban ngày 
(sáng đến điều trị, tối về), khu an dưỡng 
của người già (sanatori) v.v… Điều mà 
tôi quan tâm nhất là việc xây dựng 
Khoa Cấp cứu ban đầu và xây dựng đội 
ngũ điều dưỡng của Bệnh viện. 

Sau khi hoàn thành lớp học trở về, 
tháng 10 năm 1990, tôi được bổ nhiệm 
Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách 
Y vụ của bệnh viện. Với nhiệm vụ này 

tôi nghĩ mình sẽ cố gắng mang kiến 
thức đã học được để áp dụng được 
nhiều nhất. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến 
là muốn nâng cao chất lượng điều trị, 
phải quan tâm đến đội ngũ điều dưỡng 
viên. Vì thế, từ những năm đầu của thập 
kỷ 1990, chúng tôi đã thực hiện việc 
chấn chỉnh đội ngũ điều dưỡng, trở 
thành một Bệnh viện Quân y đầu tiên 
có Y tá trưởng Bệnh viện, là một y tá để 
đúng chức năng (khi đó ở một số bệnh 
viện và Cục Quân y lại cử bác sĩ làm y tá 
trưởng). Y tá trưởng đầu tiên của Bệnh 
viện TWQĐ 108 là là Y tá Trần Kim Chi. 
Từ ngày đó, chúng tôi tham gia vào Hội 
Điều dưỡng Việt Nam, tham gia các 
buổi hội thảo, hội thao... và gắn bó với 
Phòng Điều dưỡng của Bộ Y tế. Hàng 
tuần, dù nhiều công việc đến đâu, bao 
giờ lịch chiều thứ Hai của Bệnh viện 
cũng đều đặn có cuộc họp y tá trưởng 
các khoa để thông báo công việc trong 
tuần, nhắc nhở những thiếu sót để rút 
kinh nghiệm, biểu dương những việc 
làm tốt và những sáng kiến hay trong 
việc phục vụ người bệnh. Tổ chức y tá 
trưởng trực đêm để kiểm tra và giúp đỡ 
đội ngũ y tá khi gặp khó khăn.

Từ chỗ lập y tá trưởng, dần dần bệnh 
viện lập Phòng Y tá điều dưỡng, lúc 
đầu do Nguyễn Mai Hương làm Trưởng 
phòng cùng các y tá Hạnh, Thanh. Cho 
đến nay, đã trở thành một phòng với 
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nhiều cán bộ nhân viên đảm nhiệm 
mọi nhiệm vụ, từ đào tạo huấn luyện, tổ 
chức hội thao, chuyển thương… Điều 
đó chứng tỏ sự phát triển lớn mạnh của 
Phòng Điều dưỡng.

Một điều tôi rất tâm huyết sau khi đi học 
về là việc thành lập Khoa Cấp cứu ban 
đầu. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, 
giúp cứu sống được nhiều người bệnh 
và giảm tải cho các khoa. Thời gian đầu, 
vào những năm 1990, khi Bệnh viện 
tham gia Trung tâm Y tế chuyên sâu, 
GS Vũ Văn Đính chuyên gia về hồi sức 
đã đến bệnh viện trao đổi về điều này 
và rất phù hợp với suy nghĩ của tôi sau 
khi đi học về. Tuy nhiên, thêm một đơn 
vị là thêm một biên chế, và phải thông 

qua Tổng cục Hậu cần và Cục Quân lực, 
cho nên phải đến khi Bác sĩ Đinh Ngọc 
Duy về làm Giám đốc Bệnh viện, chúng 
tôi mới có thể bắt đầu triển khai. Bác sĩ 
Duy đã thuyết phục được cấp trên và 
Khoa Cấp cứu ban đầu đã được chính 
thức thành lập từ tháng 7 năm 2000. Từ 
đó đến nay, Khoa này ngày càng phát 
triển và góp phần vào sự phát triển của 
Bệnh viện, tạo thêm sự tín nhiệm của 
quân đội và nhân dân. 

Nghĩ lại quãng thời gian đã qua, tôi 
vô cùng tự hào bề dày 70 năm phát 
triển của Bệnh viện và hy vọng Bệnh 
viện luôn xứng đáng với niềm tin yêu 
của Đảng, Nhà nước, Quân đội và 
Nhân dân./.
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Ra trường tháng 7 năm 1978, 
nhưng phải đến đầu năm 1991, 
tôi mới được phân công về  

công tác ở Khoa Chấn thương Chỉnh 
hình, Bệnh viện TWQĐ 108. Nghĩa là 
sau khoảng 13 năm, chứ không có may 

mắn được về ngay từ khi ra trường như 
bao đồng nghiệp khác. 

Tôi nhớ, vào đầu những năm 1990, Khoa 
Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện 
TWQĐ 108 chưa phải là nơi thu hút 
nhiều người bệnh lắm, trong khi Khoa 

Chấn thương của 
Bênh viện Việt-Đức 
luôn đông nghịt 
bệnh nhân. Tôi đã 
suy nghĩ rất nhiều 
về tình trạng này, 
và đặt câu hỏi rằng: 
“Tại sao và làm thế 
nào để có ngày 
càng nhiều người 
bệnh tìm đến với 
khoa của mình”?

Chúng tôi đã bàn 
và quyết định về 
đường hướng thu 

 
KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  

THỜI ĐÓ

                                              Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình 
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y

Khoa Chấn thương Chỉnh hình  
với Trung tướng GS. TS. TTND. Nguyễn Tiến Bình (năm 2005)
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dung các mặt bệnh chủ yếu mà khoa 
chúng tôi sẽ làm. Đó là dị tật bẩm 
sinh ở trẻ nhỏ, là di chứng bệnh lý của 
chấn thương như vết thương nhiễm  
khuẩn mất phần mềm rộng, khớp giả 
mất đoạn xương, là kỹ thuật kết xương 
căng giãn và nén ép, kỹ thuật kéo dài 
chi,… Rồi các kỹ thuật thuộc về bệnh 
lý chỉnh hình như: điều trị rách sụn 
chêm, đứt dây chằng khớp gối bằng 
kỹ thuật nội soi, phẫu thuật thay khớp, 
phẫu thuật chuyển vạt có cuống mạch 
nuôi, phẫu thuật chuyển gân điều trị 
di chứng bại não, chuyển vạt tự do với 
kỹ thuật vi phẫu, phẫu thuật trồng lại 
ngón tay hay phần chi thể bị đứt rời, 
phẫu thuật nội soi khớp,… 

Chúng tôi sẽ tập trung vào thu hút điều 
trị bệnh nhân có di chứng của chấn 
thương và dị tật bẩm sinh. Nghĩa là, 
chúng tôi sẽ làm cái mà người ta không 
làm hoặc rất ít làm. Chiến lược phát 
triển của chúng tôi là nghiên cứu, triển 
khai mảng kỹ thuật điều trị di chứng, 
phẫu thuật chỉnh hình. Tiến hành các kỹ 
thuật điều trị mà các cơ sở khác ít làm 
hoặc chưa làm được để tạo điều kiện 
cho trình độ phát triển của đội ngũ cán 
bộ trong khoa ngày càng được nâng 
cao, từ đó thu hút được nhiều người 
bệnh đến với chúng tôi. Thu hút được 
nhiều hay ít người bệnh đến? Đó chính 
là minh chứng khách quan cho trình độ 

phát triển của khoa, khả năng của đội 
ngũ thầy thuốc. Chúng tôi đúc kết và 
thường nói với nhau như vậy.

Năm 2004, Khoa Chấn thương Chỉnh 
hình phát triển trở thành Trung tâm 
Chấn thương Chỉnh hình (nay là Viện 
Chấn thương Chỉnh hình) và tôi giữ 
cương vị Giám đốc đầu tiên của Trung 
tâm. Rồi tôi trở thành Phó Giám đốc 
Bệnh viện TWQĐ 108 vào năm 2005 và 
là Giám đốc Học viện Quân y từ năm 
2007 cho đến khi được nghỉ hưu. 

Thời gian đầu, kỹ thuật nào tôi cũng 
làm và tham gia làm cùng các bạn đồng  
nghiệp. Nhưng về sau, nhất là khi thành 
lập Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, 
các kỹ thuật được chia ra các khoa khác 
nhau như hiện nay. Kỹ thuật chuyên 
sâu cũng là xu hướng phát triển của các 
nước tiên tiến hiện nay, như chúng ta 
đã biết. Tôi tâm huyết nhất với kỹ thuật 
nội soi khớp và phẫu thuật tạo hình 
khớp. Tôi quan tâm và rất muốn phát 
triển mảng y học thể thao vì đó cũng 
là lĩnh vực mà Việt Nam mình còn chưa 
thực sự phát triển.

Khó khăn rất nhiều, thiếu thốn về nhân 
lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, 
nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ vững 
ý chí phấn đấu, tích cực học hỏi, đào 
sâu suy nghĩ để cùng nhau xây dựng 
khoa ngày một phát triển. Hàng ngày, 
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đội ngũ cán bộ nhân viên luôn say mê 
chăm sóc người bệnh, chưa xong công 
việc thì chưa ai về cả. 

Tôi còn nhớ, cứ vào sáng thứ Năm hàng 
tuần, thầy trò mấy thế hệ cùng nhau 
đi điểm bệnh rồi về làm thông qua mổ 
cho tuần tới. Bệnh nhân đến theo hẹn 
và người nhà ngồi đầy ngoài hành lang 
và cả dưới sân của Bệnh viện. Từng ca 
bệnh được gọi vào. Cả khoa nghe mỗi 
bác sĩ trình bày về chẩn đoán thế nào, 
kế hoạch điều trị ra sao? Chưa xong 
đâu, các bác sĩ còn lại, đặc biệt là các 
bác sĩ trẻ đều phải trình bày nhận xét 
và cho ý kiến của riêng mình. Tại sao 
lại không nên làm như thế, mà nên 
làm theo phương pháp này thì sẽ tốt 
hơn… Nói chung ở mỗi trường hợp, 
chúng tôi đều yêu cầu các bác sĩ nói ra 
hết các phương pháp có thể làm cho 
người bệnh nhưng mỗi phương pháp, 
mỗi kỹ thuật lại có ưu nhược điểm, khó 
khăn và thuận lợi riêng. Vấn đề là phải 
thảo luận để tìm ra được phương án tốt 
nhất cho người bệnh. Như thế mới gọi 
là hội chẩn. Thông qua phần trình bày, 
mỗi bác sĩ thể hiện được chính kiến của 
mình. Qua phân tích của người đứng 
đầu, mọi người đều có thể suy ngẫm, 
tranh luận để tìm đến con đường đúng 
nhất. Làm như thế sẽ không chỉ tốt cho 

người bệnh mà còn tốt cho từng cá 
nhân chúng tôi. Học tập lẫn nhau cũng 
chính là tự đào tạo nhau cùng tiến bộ. 
Hội chẩn vào ngày thứ năm hàng tuần 
là nề nếp, cũng là việc làm yêu thích 
của khoa chúng tôi. Có những ngày, 
chúng tôi làm việc cho tới buổi chiều 
mà chẳng ai thấy đói mệt cả.

Trong quãng thời gian này, khoa 
chúng tôi đã triển khai, ứng dụng 
hàng trăm kỹ thuật mới để cứu chữa 
cho hàng ngàn bệnh nhân, đều đạt 
kết quả tốt. Qua quá trình học tập,  
nghiên cứu và chăm sóc người bệnh, 
đội ngũ cán bộ của khoa đã từng bước 
trưởng thành. Tôi cho rằng kết quả này 
có được là nhờ vào lòng say mê phấn 
đấu của mọi người. Tuy nhiên, quan 
trọng nhất vẫn là tạo được không khí 
làm việc, nền nếp chế độ làm việc và 
mọi người đều hăng say phấn đấu. 

Chúng tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm 
của Lãnh đạo Bệnh viện, sự ủng hộ của 
bạn bè đồng nghiệp trong nước, quốc 
tế và đội ngũ cán bộ nhân viên của 
khoa. Đặc biệt, tôi thấy phải biết ơn sâu 
sắc đến các thầy như Giáo sư Nguyễn 
Văn Nhân, Giáo sư Nguyễn Huy Phan… 
Các thầy đã luôn sâu sát, động viên, chỉ 
bảo đường hướng và dạy dỗ chúng tôi 
từng ngày./.
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Nhìn lại 70 năm qua, từ Bệnh 
viện Trung ương Yên Trạch đến 
Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108 - Viện Nghiên cứu Khoa học Y 
Dược lâm sàng 108, một quá trình liên 
tục phấn đấu xây dựng và phát triển của 
các thế hệ cán bộ nhân viên Bệnh viện 
với nhiều thành tích về mọi mặt: đào 
tạo bồi dưỡng độ ngũ đông đảo cán bộ 
nhân viên vừa hồng vừa chuyên, phát 
triển chuyên môn kỹ thuật đỉnh cao đạt 
tầm khu vực và thế giới, xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật khang trang hiện 
đại, xây dựng chế độ quản lý tiên tiến… 
được Đảng, Nhà nước, Quân đội và 
Nhân dân tin cậy, yêu quý, bạn bè quốc 
tế ngưỡng mộ.

Tôi may mắn sau chiến thắng Điện Biên 
Phủ (1954) được điều về công tác tại 
Phòng Quân y Bộ Quốc phòng, Chủ 

nhiệm Ban Quân y Tổng cục Chính trị 
(1955), Trưởng ban Quân y Thủ trưởng 
Bộ Quốc phòng (1965), Khoa Vật lý trị 
liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện 
TWQĐ 108 (1971-2006), xin được nêu 
một số thành tích đặc biệt của Bệnh 
viện xuyên suốt từ ngày thành lập đến 
nay - đó là việc chăm sóc sức khỏe cán 
bộ quân đội, cán bộ lãnh đạo cao cấp 
của Đảng, Nhà nước, được thể hiện qua 
một số sự kiện:

- Năm 1955, ngay khi mới về Hà Nội tiếp 
quản Bệnh viện Lanessan trống rỗng 
của Pháp, Cục Quân y đã có quy định 
phân cấp khám chữa bệnh đối với cán 
bộ nhân viên thuộc cơ quan Bộ Quốc 
phòng là từ cấp trung đoàn trở lên và 
tương đương khám chữa bệnh tại Quân 
y Viện 108, từ tiểu đoàn trở xuống tại 
Bệnh viện 354, từ khi có chế độ quân 

 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ CAO CẤP 

LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ VINH DỰ

Đại tá PGS.TS.TTND Dương Xuân Đạm 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa VLTL-PHCN  

Nguyên Chuyên viên đầu ngành Quân đội 
Nguyên Chuyên viên chuyên khoa Ban BVSK Trung ương
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hàm (1958) quy định cụ thể cán bộ cấp 
tá trở lên và tương đương khám chữa 
bệnh tại Quân y Viện 108.

- Năm 1966, Bệnh viện thành lập Khoa 
Cán bộ cao cấp A1, có nhiệm vụ quản 
lý sức khỏe, khám chữa bệnh đối với 
cán bộ cao cấp quân đội (thượng đại 
tá, tướng) và tương đương; rồi thành 
lập Khoa A6 có nhiệm vụ quản lý sức 
khỏe, khám chữa bệnh đối với cán bộ 
trung cấp (thiếu, trung tá) và tương 
đương. Đặc biệt bắt đầu thực hiện chế 
độ khám sức khỏe định kỳ đối với cán 
bộ trung cao cấp quân đội.

- Năm 1968, Bệnh viện thành lập Khoa 
Quốc tế A10 (nay là A16), có nhiệm vụ 
khám và chữa bệnh đối với chuyên gia 
quân sự nước ngoài, cán bộ bạn Lào, 
Campuchia.

- Năm 1970 Bệnh viện thành lập Khoa 
A11, có nhiệm vụ quản lý sức khỏe, 
khám chữa bệnh đối với các đồng chí 
lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước, 
Quân đội. Năm 1988, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng giao nhiệm vụ cho Bệnh 
viện TWQĐ 108 quản lý sức khỏe, khám 
chữa bệnh đối với các đồng chí lãnh 
đạo cao cấp Đảng, Nhà nước. Năm 
2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
quy định cụ thể bao gồm: Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó 

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc đương 
chức và nguyên chức.

- Năm 2000, Bệnh viện thành lập Khoa 
Cán bộ cao cấp C1-2, có nhiệm vụ 
quản lý sức khỏe, khám bệnh đối với 
cán bộ cao cấp quân đội đang đương 
chức và đã nghỉ hưu, thực hiện chế độ 
lưu trữ hồ sơ sức khỏe cán bộ cao cấp 
toàn quân.

Để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt - chăm 
sóc sức khỏe cán bộ, các thế hệ lãnh 
đạo Bệnh viện luôn quán triệt tới từng 
khoa, phòng và toàn thể cán bộ nhân 
viên Bệnh viện ý thức trách nhiệm cao 
cả và vinh dự lớn lao: Sức khỏe là vốn 
quí nhất của mỗi con người, sức khỏe 
là điều kiện tiên quyết để cán bộ hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Cùng với các khoa của Bệnh viện, Khoa 
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng đã 
sớm xây dựng và thực hiện chế độ đặc 
biệt về khám và điều trị đối với cán bộ 
cao cấp quân đội, các đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước:

- Triển khai phòng điều trị riêng tại 
khoa, Phòng điều trị Vật lý trị liệu - Phục 
hồi chức năng tại Khoa A11, điều trị tại 
nhà riêng.

- Bồi dưỡng kỹ thuật viên về quy trình 
kỹ thuật bảo đảm an toàn.
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- Khám và chỉ định điều trị đối với các 
đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 
quân đội do chủ nhiệm hoặc phó chủ 
nhiệm khoa trực tiếp thực hiện, khi cần 
thì thông qua Giám đốc Bệnh viện hoặc 
Hội đồng Chuyên môn. Kỹ thuật viên 
có trách nhiệm cao thực hiện đúng quy 
trình kỹ thuật đã xây dựng.

- Khoa đề ra nguyên tắc yêu cầu: thận 
trọng, hiệu quả, an toàn khi thực hiện 
các kỹ thuật VLTL-PHCN đối với mỗi cán 
bộ nhân viên Khoa.

Nhiều năm qua, Khoa VLTL-PHCN đã 
góp phần điều trị và PHCN cho nhiều 
cán bộ quân đội, các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước đương chức và 
nguyên chức có hiệu quả và an toàn 
tuyệt đối, đã được tặng thưởng Huân 
chương chiến công, đặc biệt được 
nhận thư khen của cố Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Từ 

đó, Khoa được quan tâm xây dựng phát 
triển mọi mặt, là khoa đầu ngành quân 
y, thuộc nhóm hàng đầu cả nước, tiếp 
cận trình độ trong khu vực và thế giới.

Kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát 
triển Bệnh viện TWQĐ 108, chúng tôi 
- cán bộ đã nghỉ hưu rất vui mừng và 
tự hào về truyền thống, thành tích của 
Bệnh viện TWQĐ 108 đang phát triển 
vững chắc, không chỉ là Bệnh viện đa 
khoa chuyên khoa sâu tuyến cuối toàn 
quân, Bệnh viện hạng đặc biệt quốc 
gia mà còn là Bệnh viện cán bộ đúng 
ý nghĩa, thực chất đã góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Chúng tôi tin tưởng Bệnh viện TWQĐ 
108 chúng ta không ngừng phát triển, 
tiến bộ toàn diện, chính quy, hiện đại, 
văn hóa, nghĩa tình và mãi mãi là nơi 
tin cậy của cán bộ quân đội đương 
chức và đã nghỉ hưu.
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Lớp bác sĩ Đại học Y khoa Hà 
Nội (khóa 62-68) của chúng tôi 
tốt nghiệp  vào lúc cuộc chiến  

tranh chống Mỹ cứu nước còn rất ác 
liệt. Do vậy, khóa học đã có hơn 200 
bác sĩ được lệnh tổng động viên vào 
phục vụ quân đội. Tôi vinh dự được 
góp mặt trong số đó. Trải qua một 
thời gian huấn luyện cấp tốc, chúng 
tôi nhận quân hàm chuẩn úy và được 
phân công đi khắp các đơn vị. Tôi cùng 
ba bác sĩ nhận công tác tại Viện Quân y 
108, rồi tôi về Khoa Sinh hóa. Tôi không 
vui lắm, vì mình là bác sĩ đa khoa chứ 
có chuyên khoa Sinh hóa đâu? Song 
đây là mệnh lệnh rồi. Và tôi bắt đầu 
bước vào cuộc thử thách mới…

Khoa Sinh hóa mới được tách ra từ Khoa 
Xét nghiệm chung vào tháng 6/1967 
nên cơ sở vật chất còn rất nghèo nàn, 
chỉ là một dãy nhà cấp bốn, tường xây 
lợp mái tôn chạy dọc theo con đường 
nhỏ. Có hai phòng rộng nhất của dãy 
nhà dùng làm chuyên môn và bên 

trong là các dãy bàn lát đá men, trên 
bàn là các giá đựng những chai lọ hóa 
chất dùng để làm xét nghiệm hàng 
ngày, ngoài ra còn có phòng tiếp đón 
bệnh nhân, phòng trực và phòng chủ 
nhiệm khoa. Các xét nghiệm trong 
thời gian này đều làm theo phương 
pháp cổ điển với hóa chất tự pha từ 
các loại bột do Trung Quốc, Liên Xô và 
một số nước khác trong phe xã hội chủ  
nghĩa cung cấp. Kỹ thuật viên làm 
xét nghiệm dùng ống hút thủy tinh  
(pipet), phải hút huyết thanh bằng 
mồm hoặc có thêm quả bóp cao su. 
Máy phục vụ cho chuyên môn chỉ có 
vài cái ly tâm loại nhỏ, vài máy quang 
kế soi màu, vài cái tủ ấm và một tủ sấy 
dụng cụ (để tái sử dụng các loại ống 
nghiệm,…). Điều kiện cơ sở vật chất 
rất nghèo nàn và thiếu thốn, nhưng 
chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao để đáp ứng các 
yêu cầu xét nghiệm của lâm sàng. Chủ 
nhiệm khoa đầu tiên của khoa là Dược 

 
SẼ MÃI KHÔNG QUÊN ĐƯỢC NHAU
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sĩ Nguyễn Thiện Nghị, ông có vóc dáng 
to cao, với gương mặt rất hiền và vui 
vẻ… Sau màn chào hỏi, giới thiệu ngắn 
gọn, Chủ nhiệm yêu cầu tôi: “Đồng chí 
phải yên tâm công tác - phục vụ quân 
đội lâu dài. Phải chịu khó học tập để 
trở thành một bác sĩ chuyên khoa giỏi”. 
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu làm 
quen với công việc của khoa, vừa làm 
vừa học. Tôi nhớ mãi những buổi chiều  
ngồi học bên “ông” chủ nhiệm khoa với 
những bài giảng đầy trách nhiệm và với 
tình yêu thương của lớp người đi trước 
dành cho một bác sĩ trẻ như tôi. Càng 
làm việc thực thế, cùng với sự miệt 
mài học hỏi tôi thấy mình ngày càng 
tự tin và làm việc có hiệu quả hơn. Rồi 
tôi được Thầy chủ nhiệm khoa gửi đến 
Bộ môn Sinh hóa của Đại học Y khoa 
Hà Nội để học tập nhằm trang bị thêm 
kiến thức cơ bản, cần thiết cho sau này. 
Nói là gửi đi học nhưng bản thân tôi vẫn 
phải hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên 
môn của khoa. Dù bận rộn là thế cùng 
với cuộc sống thời chiến với vô vàn khó 
khăn nhưng chúng tôi vẫn lạc quan yêu 
đời, tích cực tham gia văn nghệ và là 
thành viên của “tốp ca nữ”, đi biểu diễn 
với đoàn quân nhạc, tham gia chơi thể 
thao bóng chuyền… Đấy chính là nhân 
sinh quan thời chiến mà Đảng, quân 
đội đã giáo dục và rèn luyện cho thế hệ 
chúng tôi.

Sau gần 7 năm làm việc, tôi được đi học 
Chuyên khoa cấp I Sinh hóa lâm sàng 
tại Học viện Quân y. Tốt nghiệp với 
chứng chỉ loại ưu và tiếp tục trở về khoa 
công tác, tôi như có thêm động lực để 
lao vào công việc phục vụ thương bệnh 
binh từ các chiến trường gửi về, bên 
cạnh đó còn thực hiện nhiệm vụ mới là 
phục vụ một khoa đặc biệt  - Khoa A11.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng 
điều trị, các khoa cận lâm sàng phải 
tìm cách triển khai các kỹ thuật mới, xét  
nghiệm mới… Đây là một nhiệm vụ cấp 
bách mà thầy chủ nhiệm khoa chọn tôi 
cùng đi tìm lời giải. Khó khăn nhiều lắm, 
bởi cái gì cũng thiếu… Nhưng thầy trò 
chúng tôi rất quyết tâm. Cứ mày mò tìm 
hiểu làm đi làm lại, xoay đủ mọi cách 
để tìm đến sự thành công, có hôm thầy 
trò thức tới 1 giờ sáng… Và mọi sự cố 
gắng của chúng tôi cũng đã được đền 
đáp. Đấy là lần đầu tiên Khoa Sinh hóa 
triển khai thành công việc vận hành 
máy Quang kế ngọn lửa chạy bằng 
khí Acetylen (lấy từ đất đèn). Máy đo 
được các chất điện giải (K+, Na+, Ca++) 
trong huyết thanh và cho ra kết quả rất 
nhanh chóng chỉ tính bằng phút, thay 
cho phương pháp cổ điển phải mất 
hàng giờ. Thành công này đã góp sức 
rất hiệu quả để Khoa Hồi sức cấp cứu 
điều trị tốt hơn.
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Rồi đến máy đo pH và khí máu  
(Astryp), rồi chạy điện di protein và  
lipid trên acetatcellulose thay cho 
phương pháp chạy bằng thạch, chạy 
sắc ký lớp mỏng và sắc ký cột bằng dàn 
máy của Hungary viện trợ, định lượng 
NH3 bằng phương pháp Conway, xét 
nghiệm này rất cần cho chẩn đoán và 
điều trị hôn mê gan… Vui hơn nữa, 
khoa có máy sinh hóa khô với 16 mặt 
hàng xét nghiệm để phục vụ Khoa A11.

Các xét nghiệm mới được đưa vào 
phục vụ lâm sàng có hiệu quả như 
càng khích lệ tinh thần thi đua của 
khoa, những bằng khen, giấy khen, 
danh hiệu Khoa Quyết thắng hàng 
năm là những minh chứng rõ nét cho 
sức mạnh đoàn kết, sự quyết tâm của 
tập thể Khoa Sinh hóa. 

Sau những thành công của triển 
khai kỹ thuật xét nghiệm, công tác  
nghiên cứu khoa học cũng được thầy 
chủ nhiệm khoa quan tâm, tổ chức 
thực hiện. Đây là một nhiệm vụ chẳng 
dễ dàng, phải nỗ lực không ngừng 
mới đạt được thành công. Song chính 
đòi hỏi này đã giúp tôi tích lũy kinh  
nghiệm, kiến thức và dần tiến bộ thông 
qua các nghiên cứu cá nhân hay kết 
hợp với các bác sĩ lâm sàng. Đây cũng 
là yếu tố tiên quyết để mỗi chúng tôi 
ngày ấy đạt được các chức danh nghề 

nghiệp như bác sĩ chuyên khoa cấp I, II; 
thạc sĩ và tiến sĩ.

Từ năm 1983-1986, tôi được cử đi thực 
tập sinh ở Viện Hàn lâm Y học Quân sự  - 
Cộng hòa Dân chủ Đức về hóa sinh lâm 
sàng. Sau khi  hoàn thành chương trình 
học tập, tôi lại được trở về khoa công tác. 
Năm 1987, tôi được nhận quyết định là 
Phó Chủ nhiệm khoa. Cuối những năm 
1980, tôi bắt đầu xây dựng mối quan 
hệ với hãng Boehringer Mannheim 
của Cộng hòa Liên bang Đức, mượn 
một số máy xét nghiệm như AUTOLAB,  
HITACHI 704 cho cán bộ nhân viên 
thực hành,  nhờ đó chúng tôi có điều 
kiện tiếp xúc, tìm hiểu về hóa sinh hiện 
đại, thành thạo quá trình vận hành. 
Phát huy vai trò tham mưu, chúng 
tôi bắt đầu cuộc “trường chinh” trình 
bày và thuyết phục để lãnh đạo Viện 
Quân y 108, Cục Quân y - Tổng cục 
Hậu cần, Cục Tài chính Bộ Quốc Phòng 
đầu tư trang thiết bị cho đơn vị. Đầu 
năm 1990, Khoa đã được đầu tư máy  
HITACHI 704 trong niềm vui không kể 
xiết của cán bộ nhân viên trong khoa. 
Bởi từ đây, toàn bộ xét nghiệm thường 
quy của khoa được làm trên máy tự 
động, các xét nghiệm được làm có độ 
chính xác cao, nhanh hơn, giá thành rẻ 
hơn, tiết kiệm được sức lao động so với 
làm bằng phương pháp cổ điển. 
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Có thể nói “Sự kiện HITACHI 704”  là kết 
quả của sự phấn đấu bền bỉ, đầy quyết 
tâm của tập thể Khoa Sinh hóa trong đó 
có bản thân tôi đã mạnh dạn tiên phong, 
là bước chuyển mình từ thô sơ lên hiện 
đại để đáp ứng các yêu cầu khám chữa 
bệnh của Bệnh viện hạng đặc biệt quốc 
gia - Bệnh viện TWQĐ 108 anh hùng.

Các bạn yêu quý! Tháng 12 năm 1999 
tôi nhận sổ hưu. Vậy là tôi đã có hơn 
30 năm sống và làm việc trong sự 
dìu dắt tận tình của thầy Chủ nhiệm 
khoa Nguyễn Thiện Nghị kính mến, 
của những bạn bè đồng nghiệp chân 
thành, để từ đó tôi có điều kiện rèn 
luyện, phấn đấu trưởng thành từ một 
bác sĩ tới Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm 

của khoa. Tôi tự hào về điều đó. Tôi yêu 
Khoa Sinh hóa, tôi yêu các bạn vì tập 
thể này là một phần đời của tôi, ở đó tôi 
đã chứng kiến biết bao niềm vui cùng 
nỗi buồn. Tạm biệt khoa, nơi một phần 
lớn trong cuộc đời quân ngũ của tôi 
gắn với những kỷ niệm vui buồn…

Nhân dịp kỷ niệm ngày khoa tròn 
50 tuổi, tôi xin viết đôi dòng để chia 
sẻ cùng các bạn về những ngày xưa 
ấy… Xin chúc các bạn đồng nghiệp 
dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin 
chúc Khoa Sinh hóa thân thương sẽ 
phát triển không ngừng, có đội ngũ 
bác sĩ, dược sỹ, kỹ thuật viên giỏi  
giang, đoàn kết và đoàn kết như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy./.
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Khi đế quốc Mỹ leo thang chiến  
tranh đánh phá miền Bắc, Bệnh 
viện có một bộ phận đi sơ tán 

và một bộ phận ở lại phục vụ thương 
bệnh binh. Thông tin phát thanh từ đài 
cho biết đế quốc Mỹ sẽ ném bom Hà 
Nội bất kể ngày hay đêm. Nhiều khi 
chúng tôi phải ra khỏi nhà từ 12 giờ 
đêm hoặc 1 đến 2 giờ sáng. Trong Bệnh 
viện khi ấy, không có phân biệt chuyên 
khoa nội hay ngoại, cứ thương binh về 
là chúng tôi có mặt để cứu chữa, không 
có giờ giấc không có Chủ nhật hay thứ 
Bảy. Công việc cứ như thế diễn ra đều 
đặn và liên tục. Khi các khoa, ban đi sơ 
tán, bộ phận ở lại Bệnh viện phải ăn 
dưới  hầm, làm việc dưới hầm, mùi ngột 
ngạt, khó chịu, nhất là mùi bốc ra từ các 
vết thương, tuy vậy nhưng chúng tôi ai 
nấy vẫn vui vẻ, tươi cười làm việc.

Từ bác sĩ đến hộ sĩ và hộ lý không ai bảo 
ai, tất cả đều tự giác làm việc và luôn 

cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, trực đêm hôm trước nhưng 
hôm sau vẫn làm việc. Tôi nhớ có một 
lần khoảng 9 đến 10 giờ sáng, đồng chí 
Bích Xương đang trực tiếp mổ cho một 
thương binh thì rốc két nổ ngay cửa nhà 
giao ban của Bệnh viện, giáp đầu nhà 
Khoa A2, cửa bị rung kính rơi vỡ loảng 
xoảng, nhưng mọi người vẫn bình tĩnh 
thực hiện ca phẫu thuật thành công và 
rất may mọi người không ai bị thương.

Ngoài việc phải đảm bảo mọi mặt công 
tác chuyên môn trong Bệnh viện, cán 
bộ, nhân viên còn cùng quân dân Thủ 
đô bắn hạ nhiều máy bay, trong đó có 
cả B52. Khi bom đạn, pháo của địch 
chưa dứt, đất đá còn rơi lộp độp xuống 
mái nhà, thế nhưng lái xe của Bệnh viện 
vẫn vận chuyển cấp cứu thương bệnh 
binh và nhân dân.

Có thời điểm chiến tranh lên cao độ, 
tất cả dành cho chiến trường, tất cả 
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đều dành cho thương binh, bệnh binh. 
Hậu phương ăn uống thiếu thốn, nhân 
viên và nhân dân dùng tem phiếu, Thủ 
trưởng Doãn - Viện phó cũng xếp hàng 
để mua thực phẩm.

Các khoa, ban trong đó có Khoa A2 
phải đi sơ tán ở nhiều nơi như Vĩnh 
Phúc, Vạn Phúc (Hà Đông), Cấn Thượng 
(Quốc Oai), Học viện Chính trị (Hà 
Đông). Khi đi sơ tán, thường bao gồm 
30-40 thương bệnh binh và vài chục 
nhân viên mang theo tài sản, giường 
bệnh, đồ ăn, đồ dùng, dụng cụ, kể cả 
bát, đũa, trang bị máy móc. Từ khi đi 
cho đến khi về, luôn bảo quản giữ gìn 
cẩn thận, không để mất mát một thứ gì.

Trong thời gian sơ tán, khi ở nhà dân 
ban đêm không được dùng đèn dầu 
để khỏi bị máy bay địch phát hiện. 
Cán bộ nhân viên ăn uống cho qua 
ngày, nhưng thương bệnh binh luôn 
được chăm sóc chu đáo, có bác sĩ dinh 
dưỡng định lượng calo cho từng bệnh 
nhân. Tuy đi sơ tán nhưng Bệnh viện 
vẫn tổ chức mỗi khoa có một hội đồng 
thương bệnh binh giám sát nhân viên 
phục vụ. Bệnh viện cũng thành lập đội 
văn nghệ để thường xuyên ca hát phục 
vụ thương bệnh binh.

Nhiều tấm gương sáng như đồng chí 
Doãn - Viện phó thường xuyên dạy văn 

hóa cho cán bộ, nhân viên để nâng 
cao trình độ kiến thức và dạy chuyên 
môn cho bác sĩ, hộ sĩ, hộ lý. Khi đi sơ 
tán trong dân việc đi lại rất khó khăn, 
các đồng chí phải phục vụ trên địa bàn 
rộng, vất vả nhất là hộ lý đi lấy thức ăn 
và đồ uống, đường xa, trơn, cheo leo 
nên có khi đổ cả cơm canh.

Dù đi sơ tán ở bất cứ đâu, quân dân 
ta luôn đoàn kết tương trợ và giúp đỡ 
thương bệnh binh. Cán bộ nhân viên 
Khoa A2 luôn thấm nhuần lời dạy của 
Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.

Các chủ nhiệm khoa cùng với cán bộ 
nhân viên khoa trong các thời kỳ đã đạt 
danh hiệu quyết thắng nhiều năm liền, 
chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, 
chi đoàn thường xuyên nhận cờ luân 
lưu của Tổng cục Hậu cần.

Khoa A2 đã có nhiều người được đi học 
ở nước ngoài, nhiều người trở thành 
giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và 
đã cứu chữa được nhiều người bệnh, có 
uy tín cả trong và ngoài quân đội.

Tôi chỉ nói được một phần rất nhỏ 
trong suốt chặng đường dài 60 năm 
xây dựng và trưởng thành của Khoa, 
kính mong các đồng chí tiếp tục tìm 
hiểu để viết thêm những trang sử vẻ 
vang của Khoa A2-A.
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Năm 1966 sau khi tốt nghiệp Bác 
sĩ tại Đại học Quân y, từ năm 
1966 đến 1967 tôi về công tác 

tại Khoa Sinh hóa Viện Quân y 103, sau 
đó tôi được chuyển công tác về Khoa 
Sinh hóa Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108. Và nơi đây đã gắn bó phần lớn 
trong cuộc đời quân ngũ của tôi, là nơi 
đã dìu dắt tôi trưởng thành từ khi còn 
là một bác sĩ trẻ, để lại biết bao kỷ niệm 
không thể nào quên.

Những năm đầu thập niên 1970, 
khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến  
tranh leo thang bắn phá miền Bắc Xã 
hội chủ nghĩa, lúc này điều kiện cơ sở 
vật chất vô cùng khó khăn, Khoa Sinh 
hóa phải sơ tán, di chuyển qua nhiều 
địa điểm, nhân sự có nhiều thay đổi. 
Tuy vậy, trong gian khổ ác liệt, chúng 
tôi vẫn lạc quan yêu đời và say mê, tận 
tụy với công việc. Bất kể mưa bom, bão 
đạn, rừng rậm với rắn độc và những bữa 
cơm không đủ no… những chiến sỹ 
quân y chúng tôi ngày ấy đã vượt qua 

những khó khăn để vươn lên làm chủ 
kiến thức chuyên ngành, đảm bảo đầy 
đủ xét nghiệm với chất lượng cao nhất 
phục vụ khám và điều trị cho thương 
bệnh binh, cho cán bộ trung cao cấp 
của đất nước. 

Vào một buổi sáng như bao buổi sáng 
khác của năm 1972, thì tiếng còi báo 
động vang lên từng hồi, chúng tôi 
nhanh chóng di chuyển ra hầm trú ẩn 
nằm ở cạnh khoa mắt phía dưới Khoa 
A10. Bỗng tiếng nổ rung chuyển cả đất 
trời, khói lửa mù mịt, mặt đất như chao 
đảo trước sức mạnh hủy diệt của bom 
đạn kẻ thù. Kết thúc trận ném bom, 
thật may mắn khi  không có ai trong 
chúng tôi bị sát thương trong buổi 
sáng hôm đó. Khi ra khỏi hầm trú ẩn cá 
nhân, một cảnh tượng kinh hoàng diễn 
ra trước mắt tôi: Hàng trăm mảnh bom 
sắc nhọn bằng bàn tay găm chi chít 
quanh hầm trú ẩn, toàn bộ cơ sở vật 
chất, trang thiết bị dụng cụ của khoa 
vỡ vụn, lăn lóc trên mặt đất. Một khung 

 
NHỮNG KỶ NIỆM VUI

Bác sĩ Đinh Hoàng Oanh
Nguyên Trưởng phòng Sinh hóa A11, Khoa Sinh hóa 
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cảnh hoang tàn, đổ nát…nhưng không 
làm chúng tôi nhụt chí. Sau những nỗi 
sợ nhất thời, sau những ranh giới giữa 
sự sống và cái  chết, chúng tôi lại vững 
tâm, quyết chí công tác để hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được giao.

Một câu chuyện nữa mà mỗi khi nhớ 
lại tôi vẫn phì cười là: hôm đó, đồng chí 
Thái mang dụng cụ đi rửa, không may 
bị hóa chất đổ vào quần áo. Khi đồng 
chí Thái đang thay y phục trong phòng 
tắm, bỗng tiếng còi báo động vang lên. 
Ngay lập tức, dù vẫn đang trong tình 
trạng “không mặc gì” đồng chí nữ nhân 
viên đã ôm cả đống quần áo lao vào 
hầm trú ẩn đã có người khác. Thế nên, 
dù vừa trải qua trận bom ác liệt, chúng 
tôi vẫn ôm nhau lăn bò ra cười vì sự cố 
ngoài ý muốn kể trên.

Nhớ lại hồi đó chúng tôi còn được 
mệnh danh là “trâu bò” bởi sức làm 
việc phi thường, làm việc bất kể thời 
gian, giờ giấc cho đến khi công việc đã 

hoàn thành. Nhớ đến đây, tôi không 
thể không nhắc đến người Chủ nhiệm 
đáng kính của Khoa, PGS Nguyễn Thiện 
Nghị, người thầy mà mỗi chúng tôi luôn 
dành sự kính trọng về đạo đức, nhân 
cách và sự hy sinh, tận tụy trong công 
việc. Chủ nhiệm sẽ mãi là tấm gương 
sáng cho các thế hệ cán bộ, nhân viên 
của khoa noi theo.

Hôm nay đây, đứng ngắm nhìn cơ sở 
vật chất khang trang hiện đại và những 
cán bộ trẻ trung, năng động của khoa, 
tôi lại nghĩ về những câu chuyện, những 
năm tháng đã qua, nghĩ về những con 
người của thế hệ chúng tôi đã đi trước, 
mở đường trong gian nan và khó khăn. 
Mong các đồng chí, các bạn mãi đừng 
quên lịch sử, đừng quên truyền thống 
của khoa nhé! Hãy tiến lên vững vàng 
và vượt mọi thách thức để xây dựng 
khoa, xây dựng Bệnh viện phát triển, 
như chúng tôi vẫn hằng mong ước và 
gửi gắm niềm tin yêu.
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Tôi được sinh ra trong một gia 
đình quân nhân có truyền thống 
cách mạng. Cha tôi là bác sĩ, mẹ 

tôi là dược sĩ. Cả hai đều làm công tác 
điều trị cứu chữa thương bệnh binh 
ngay từ ngày đầu tiên thành lập Bệnh 
viện TWQĐ 108 (1950-1951).

Tháng 10/1974, tôi là học viên Khóa 9 
của trường Đại học Quân y (sau này nhà 
trường đổi tên thành Học viện Quân y), 
tốt nghiệp ra trường vào tháng 3/1981. 

Nhớ về thời sinh viên, nhớ về những 
mảng ký ức đẹp 

Tháng 3/1975, Khóa 9 được nhà trường 
cử đi đắp đê sông Đáy, tại xã Viên Nội, 
huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (nay là Tp. 
Hà Nội). Tôi được phân công vào nhóm 

 
Kể VỀ NHỮNG KÝ ỨC XƯA

Đại tá TS Trần Các 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngoại Tiết niệu kể

Lan Hương ghi 

Đại tá TS Trần Các 

đi lên huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để 
khai thác nứa, đan sọt, đựng đất để 
đắp đê. Công việc leo đồi núi chặt nứa, 
bó nứa để mang về bản khá vất vả đối 
với một thanh niên thành phố như tôi. 
Muỗi, vắt trong rừng rất nhiều. Tối ngủ 
nhà sàn thì bị bọ chét đốt, ngứa không 
ngủ được… Song không khí lao động 
rất vui vẻ và năng suất vì thường xuyên 
được đón nhận tin chiến thắng từ chiến 
trường miền Nam. Đặc biệt, Bản tin Thời 
sự trưa ngày 30/4/1975 báo tin Quân 
Giải phóng miền Nam đã chiếm được 
Dinh Độc lập và cắm cờ trên nóc Dinh 
Độc lập, miền Nam hoàn toàn được giải 
phóng. Trong niềm vui lớn của cả dân 
tộc, Khoá 9 được lệnh về trường nhận 
nhiệm vụ mới. 
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Nhiệm vụ mới mà Bộ Quốc phòng và 
nhà trường giao cho Khóa 9 là tổ chức 
một khối mang trang phục bộ đội hải 
quân tập luyện để tham gia mít tinh 
diễu hành mừng chiến thắng, tổ chức 
vào ngày 15/5/1975, tại sân vận động 
Hàng Đẫy, Hà Nội. Tiếp sau đó, Khóa 9 
có vinh dự cùng với Khóa 8 được nhà 
trường lựa chọn để thành lập Khối Học 
viên sĩ quan Quân y tham gia Lễ mít tinh 
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và mừng đất 
nước thống nhất. Từ tháng 6/1975, khối 
tập luyện tại nhà trường, tháng 7/1975 
và nửa đầu tháng 8/1975, khối tập luyện 
tại sân bay Hòa Lạc và nửa cuối tháng 
8/1975, khối hợp luyện tại sân bay Bạch 
Mai. Giai đoạn này, bên cạnh việc các 
khối tập riêng thì còn tiến hành hợp 
khối đối với các khối bộ binh tại sân bay 
Bạch Mai, tiếp đó là tổng duyệt hợp tất 
cả các khối (các khối duyệt binh, các 
khối diễu hành, các khối xe cơ giới…) 
và đã tham gia đội ngũ duyệt và diễu 
binh vào sáng ngày 2/9/1975 tại Quảng 
trường Ba Đình, Hà Nội. 

Ngay sau khi nước nhà được thống nhất 
30/4/1975, chính quyền diệt chủng 
Khmer Đỏ được sự ủng hộ của Trung 
Quốc đã tiến hành cuộc chiến tranh biên 
giới Tây Nam tàn sát nhân dân các tỉnh 
biên giới Việt Nam-Campuchia (các năm 
1975-1978). Theo tiếng gọi của nhân dân  
Campuchia, để thực hiện sứ mệnh bảo vệ 

Tổ quốc thiêng liêng, ngày 23/12/1978, 
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mở một 
cuộc phản công chiến lược đập tan cuộc 
tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam 
của chính quyền diệt chủng Khmer Đỏ. 
Ngày 7/1/1979, quân tình nguyện Việt 
Nam tiến vào giải phóng Phnom Penh, 
giúp nước bạn bước vào thời kỳ mới: 
xây dựng đất nước Campuchia độc lập, 
phồn vinh. 

Thực hiện dã tâm bành trướng, nhằm 
tăng sức ép bắt Việt Nam phải phân 
chia lực lượng quân đội hòng cứu chính 
quyền diệt chủng Khmer Đỏ, rạng sáng 
ngày 17/2/1979, quân đội Trung Quốc 
đã đưa quân tấn công các tỉnh biên giới 
phía Bắc nước ta. Lửa đã cháy và máu đã 
đổ trên suốt dải biên cương của 6 tỉnh 
miền núi phía Bắc là Lai Châu, Lào Cai, 
Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng 
Ninh. Cùng với quân và dân cả nước, 
quân và dân 6 tỉnh miền núi phía Bắc đã 
kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, 
chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và 
Bộ Quốc phòng, nhà trường đã cho 
các học viên Khóa 9 dừng thực tập tại 
bệnh viện và đi tăng cường cho quân 
y các đơn vị trên trận tuyến bảo vệ 
biên giới phía Bắc. Trong khí thế thôi 
thúc của bài hát “Chiến đấu vì độc lập 
tự do“ của Nhạc sỹ Phạm Tuyên, sáng 
tác ngay đêm ngày 17/2/1979, phát 
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trên sóng Đài Tiếng nói Việt 
Nam: ”Tiếng súng đã vang 
trên bầu trời biên giới/Giục 
toàn dân ta vào trận chiến 
đấu mới”…, học viên Khóa 9 
được cử tham gia các đoàn 
công tác, hăng hái lên đường 
lên biên giới làm nhiệm vụ. 

Tôi được cử vào nhóm lên 
công tác tại Bệnh xá Trung 
đoàn 246, Sư đoàn 346 mặt 
trận Cao Bằng. Bệnh xá 
đóng tại hang Ngườm Lầm, 
bản Giới, huyện Hà Quảng, 
Cao Bằng. Bệnh xá này do Bác sĩ Đinh 
Viết Chinh của Khóa 7 làm Chủ nhiệm 
Quân y. Sau đó, tôi được phân công về 
Ban ngoại Bệnh xá Sư đoàn 346 do Bác 
sĩ Đàm Khoan phụ trách. Trong thời 
gian công tác tại hai bệnh xá trên, tôi 
đã tham gia cùng các bác sĩ đơn vị cứu 
chữa thành công nhiều thương bệnh 
binh như xử trí các vết thương hỏa khí, 
sốt rét, nhiễm trùng - nhiễm độc thức 
ăn… Tôi đã tận mắt thấy những tội ác do 
quân xâm lược gây ra, không chỉ giết hại 
vô số dân thường mà còn cướp bóc, đập 
phá nhà cửa làng mạc, các công trình 
văn hóa phúc lợi xã hội như chùa chiền, 
bệnh viện, trường học, công viên cây 
xanh… Đặc biệt, tôi vô cùng cảm phục 
tinh thần chiến đấu anh dũng của quân 
dân Cao Bằng chống quân xâm lược.

Tháng 8/1979, tôi được phân công về 
xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, Cao 
Bằng để đào tạo lớp y tá của Sư đoàn 
346 đóng tại đây. Tại đây, tôi thực sự ngạc 
nhiên trước cảnh đẹp hùng vĩ của non 
nước Nguyên Bình. Nhiều núi non nhấp 
nhô trùng điệp cách nhau bởi các thung 
lũng nhỏ trông như một Hạ Long trên 
cạn. Ở đây có hang Lũng Tàn với phong 
cảnh đẹp, đây là nơi Bác Hồ đã đến ở và 
chỉ đạo hoạt động cách mạng thời kỳ 
năm 1942, là nơi in báo Việt Nam độc 
lập, là cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, 
Cao Bằng. Tại đây, Bác đã mở các lớp đào 
tạo cán bộ cách mạng và cũng là nơi các 
đồng chí cán bộ trung ương lui tới hoạt 
động, xin ý kiến của Bác. Tôi được biết 
tại hang Lũng Tàn, đã mở liên tiếp các 
lớp huấn luyện quân sự để chuẩn bị lực 

Cầu bắc qua sông Bằng ở Thị xã Cao Bằng  
bị mìn của quân xâm lược đánh sập 
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lượng cho tổng khởi nghĩa Cách mạng 
tháng 8/1945. Lớp học y tá là căn nhà tre 
nứa của Ủy ban nhân dân xã Minh Tâm. 

Có một hôm nghỉ giải lao giữa các tiết 
học, các học viên lớp y tá chơi đùa ở 
ngoài sân, còn tôi đi ra con suối 
nhỏ cạnh lớp ngắm rừng núi 
thư giãn, ngắm một đàn vịt con 
như nắm bông tung tăng bơi 
quanh vịt mẹ, lặn mò tìm ăn. 
Chợt… một con chim cắt ở trên 
cây đã rình trước đó, lao xuống 
cắp ngay một chú vịt con trước 
mắt tôi. Nó tha lên cây ngay trên 
đầu tôi. Tôi la hét ném đá để nó 
thả con vịt mà không được vì nó 
đã bay đi cùng chú vịt con vào 
sâu trong rừng. Tôi ở đây đúng 
vào dịp rằm tháng bảy. Tôi được 

bà chủ nhà dẫn vào rừng 
tìm lá rừng để làm bánh 
gai, bánh rợm. Bánh gai 
có màu đen đặc trưng, 
còn bánh rợm màu trắng 
giống như bánh nếp 
dưới xuôi. Ăn rất ngon. 
Còn rất nhiều kỷ niệm, 
sự kiện ở Mặt trận Cao 
Bằng tôi vẫn còn nhớ mà 
không thể kể hết. 

Đến tháng 10/1979, tôi 
cùng cả nhóm được nhà 

trường gọi về. Nhà trường đã thông 
báo cho các học viên Khóa 9 của chúng 
tôi đi thực tập ở các bệnh viện quân y 
và dân y, chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp. 

Bệnh viện huyện Trùng Khánh bị phá sập

Xe tăng của quân xâm lược bị quân ta bắt sống  
tại bản Sẩy, Hòa An, Cao Bằng
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Cứu chữa thương bệnh binh ở Đặc 
khu Quảng Ninh

Sau khi thi tốt nghiệp ra trường với 
quân hàm thiếu úy, tháng 3/1981, tôi 
được điều động về Đặc khu Quảng 
Ninh công tác. Tôi được phân công làm 
bác sĩ Ban ngoại của Đội Điều trị 51 
(ĐT51), phụ trách Đội Phẫu thuật lưu 
động đóng tại Tiên Yên. Đội ĐT51 do 
Trung tá, Bác sĩ Phan Như Thoa làm Đội 
trưởng điều trị. Trong Ban ngoại ĐT51 
còn có nhiều bác sĩ khác như Bác sĩ Kiên 
Khóa 5 (sau làm Giám đốc Bệnh viện 
Kiến An, Hải Phòng), Bác sĩ Đồng (sau 
làm Chủ nhiệm Khoa mắt Bệnh viện Đa 
khoa Bắc Ninh)… Tôi cùng tập thể các 
y bác sĩ của ĐT51 đã cấp cứu, điều trị 
thành công nhiều thương bệnh binh 
trong thời gian công tác tại Đặc khu. 

Tôi nhớ, khi mới về Ban ngoại được 1 
tuần, tôi được mời hội chẩn liên Ban 
nội-ngoại về một chiến sĩ trẻ sốt kéo 
dài chưa rõ nguyên nhân. Bệnh nhân 
đã được điều trị tại Ban nội trong 
thời gian 2 tuần với các thuốc sốt rét,  
Penecillin, Streptomycin mà không cắt 
sốt. Thời tiết lúc này là vào cuối xuân 
đầu hè, bắt đầu có mưa. Các ý kiến 
trong hội chẩn thiên về sốt thương hàn, 
sốt xuất huyết và không loại trừ sốt 
rét. Đến lượt tôi khám hỏi bệnh nhân, 
được biết, chiến sĩ này được phân công 

1 tuần ở dưới giao thông hào để báo 
bia bắn đạn thật. Vì lúc đó đang mùa 
hội thao ra quân huấn luyện. Khám 
thấy sốt cao 39-40 độ liên tục nhưng 
mạch chỉ 60-70 lần/ phút, toàn thân 
da xung huyết đỏ au, đặc biệt là 2 mắt, 
hạch toàn thân, đặc biệt hạch bẹn phải 
sưng to. Tôi mường tượng không khéo 
sốt mò vì chuột bọ mùa này sinh sôi 
phát triển. Kiểm tra da vùng bẹn bìu thì 
phát hiện ngay có 1 nốt loét đỏ tươi ở 
da hạ nang phải. Mời các các bác sĩ hội 
chẩn xem cùng và mọi người nhất trí 
với chẩn đoán của tôi là bệnh nhân bị 
sốt mò. Chuyển sang dùng kháng sinh  
Tetraxyclin kết hợp truyền dịch-điện 
giải. Sau khi thay đổi kháng sinh, chỉ 
sau một ngày bệnh nhân hết sốt, toàn 
trạng khá dần lên và hồi phục hoàn 
toàn. Mười ngày sau bệnh nhân ra viện. 

Những ngày gần Tết năm 1982, tôi gặp 
một ca cấp cứu đặc biệt. Đây là một 
chiến sĩ tranh thủ về quê ăn Tết, bám 
nhờ xe chở quả đạn tên lửa phòng 
không SAM 2 về tuyến sau bảo dưỡng. 
Vì trong xe không còn chỗ, chiến sĩ này 
đã ngồi bên cạnh quả đạn nặng hơn 
2 tấn trong suốt quá trình di chuyển 
trong vùng đồi núi hiểm trở. Khi sắp 
qua Tiên Yên, xe chở quả đạn bị nổ lốp 
trước, mất lái, xe đổ nghiêng đã hất 
quả đạn cùng chiến sĩ ngồi bên cạnh 
xuống ruộng lúa nước. Cũng vì ruộng 
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lúa có nước, quả đạn khi đổ đã đè vào 
đầu chiến sĩ này xuống bùn đất mềm 
nên không vỡ nát hộp sọ. Nếu như xảy 
ra trên nền đất cứng thì không biết sẽ 
như thế nào. Bệnh nhân được đưa ngay 
từ xe cấp cứu vào phòng mổ với toàn 
bộ đầu mặt cổ và thân người là bùn đất. 
Đang vật vã thở hắt, máu chảy ra từ mũi 
và hai tai. Tôi nghĩ bệnh nhân đang bị 
ngạt thở do bùn đất và máu sau chấn 
thương sọ não. Nếu không khai thông 
đường thở nhanh, bệnh nhân có nguy 
cơ tử vong do suy hô hấp cấp. Tôi đã 
bảo y tá lấy ngay xô nước, khăn mặt 
và bộ mở khí quản. Tôi lau vội mặt cổ 
ngực bệnh nhân cho sạch bùn đất. Sát 
trùng nhanh vùng cổ, nhắc y tá phụ 
giữ vai và giữ chắc đầu. Tôi không gây 
tê cho bệnh nhân, tiến hành đường 
rạch giữa cổ, bắt đầu từ bờ dưới sụn 
nhẫn xuống tới phía trên hõm ức, tách 
các cân cơ vùng cổ nhanh bằng pince, 
rạch qua cả eo tuyến giáp đã kẹp pince 
(không kịp bộc lộ vén eo tuyến giáp), 
bộc lộ và rạch khí quản. Khi đưa pince 
vào để tách rộng lỗ mở khí quản thì rất 
nhiều máu và bùn đất được bệnh nhân 
thở hắt ra. Đặt ống canul Krishaber 
vào khí quản. Sau đó tôi mới buộc chỉ 
cầm máu eo tuyến giáp đã bị cắt. Bệnh 
nhân được cứu sống. Bệnh nhân này bị 
hôn mê nên có chỉ định đặt dây truyền 
nuôi dưỡng kéo dài. Do mở khí quản nên 

không chọc luồn catheter qua tĩnh mạch 
dưới đòn, tôi đã chọc và luồn catheter 
vào tĩnh mạch đùi. Về đoạn catheter đặt 
tĩnh mạch này (trong cơ số lúc đó không 
được cấp dây catheter trong Đội điều trị) 
là tôi xin được từ Bác sĩ Vũ Quốc Bình, 
Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện 103 (sau 
này là Cục trưởng Cục Quân y) khi về Hà 
Nội. Bệnh nhân này sau 1 tháng điều trị 
nuôi dưỡng bằng truyền dịch đã tỉnh lại 
và hết hôn mê, được chuyển về tuyến 
sau điều trị tiếp.

Có được cuộc sống hòa bình, ấm êm 
như hôm nay, tôi lại càng nhớ về những 
tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã anh 
dũng hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do 
cho Tổ quốc, nhớ về những năm tháng 
cữu chứu cho thương bệnh binh trong 
điều kiện khó khăn, vất vả. Tôi nhớ. Nhớ 
mãi không bao giờ quên. 

Phát triển các kỹ thuật mổ nội soi 
trong chuyên ngành Ngoại Tiết niệu

Sau tốt nghiệp, tôi về công tác tại Đội 
Điều trị ĐT51 Đặc khu Quảng Ninh với 
cương vị bác sĩ đa khoa. Tôi đã xác định 
phải tiếp tục học tập để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. Được phân về Ban ngoại, tôi 
chủ động tìm các tài liệu viết về xử trí 
cấp cứu ngoại khoa. Tranh thủ về phép 
ở Hà Nội, tôi gặp cô Hải phụ trách thư 
viện của Bệnh viện TWQĐ 108 mượn 
được 3 quyển sách bằng tiếng Nga 
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có hình ảnh mô tả về các kỹ thuật mổ 
thuộc về tiểu phẫu và trung phẫu. Các 
sách này đã giúp tôi rất nhiều về thực 
hành ngoại chung trong thời gian tôi 
công tác tại Đặc khu Quảng Ninh và 
giúp tôi phát triển vốn từ tiếng Nga về 
y khoa.

Tháng 6/1983, tôi được về công tác tại 
Khoa Ngoại tiết niệu Viện Quân y 108 
với quân hàm trung úy. Khoa Ngoại tiết 
niệu do GS.TS Trần Đức Hòe phụ trách 
vào những năm đầu thập niên 1980 - 
đây là giai đoạn đang thiếu các bác sĩ. 
Tôi được nhận về cùng đợt với Bác sĩ 
Nguyễn Hữu Hảo (đào tạo tại Đại học Y 
Hà Nội), Bác sĩ Nguyễn Thụy Linh (Khóa 
4 Học viện Quân y). Các anh đều là thế 
hệ trên tôi, sau này hai bác sĩ Hảo, bác 
sĩ Linh đều đảm nhận cương vị Chủ 
nhiệm và Phó Chủ nhiệm Khoa.

Khi được nhận về Khoa Ngoại tiết niệu, 
tôi được các GS Trần Mạnh Chu, GS Trần 
Đức Hòe, bác sĩ Lương Văn Luân và 
các bác sĩ khác giảng dạy, hướng dẫn, 
truyền đạt các kinh nghiệm trong điều 
trị, cấp cứu các bệnh lý về tiết niệu-sinh 
dục nam. Tất cả các kiến thức trên, tôi 
đều ghi chép lưu lại cẩn thận. Việc được 
đi phụ mổ nhiều các ca phức tạp, tham 
dự nhiều cuộc hội chẩn những ca khó 
trong chẩn đoán và điều trị đã giúp tôi 
ngày càng trưởng thành. 

Thập niên 1980-1990, Bệnh viện chưa 
thu dung, điều trị cấp cứu với số lượng 
bệnh nhân nhiều như bây giờ. Làm 6 
ngày mỗi tuần. Chỉ nghỉ 1 ngày là Chủ 
nhật. Mỗi ngày trung bình mổ 2-3 ca. 
Cả năm chỉ mổ 400-600 ca. Nên các 
buổi chiều GS Trần Đức Hòe, GS Trần 
Mạnh Chu thường lên lớp chuyên môn 
giảng dạy về chẩn đoán và điều trị các 
bệnh lý tiết niệu-sinh dục nam. Đây là 
các kiến thức cơ bản giúp các bác sĩ trẻ 
chúng tôi có nền tảng để phát triển sau 
này. Bí thư Chi bộ Khoa lúc đó là Bác sĩ 
Nguyễn Văn Bút tính tình hiền lành. Bác 
sĩ Bút phụ trách đơn vị lọc máu, chuyên 
điều trị các bệnh nhân suy thận mạn 
giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu bằng 
máy chạy thận nhân tạo. Sau này, đơn 
vị lọc máu tách về Khoa Hồi sức tích 
cực và cuối cùng trở thành Khoa Nội 
thận-Lọc máu như hiện nay với nhiều 
máy lọc máu hiện đại. Bác sĩ Lương Văn 
Luân là Phó Chủ nhiệm Khoa, sau này 
lên thay GS Hòe làm Chủ nhiệm Khoa 
từ 1979-1989. Bác sĩ Luân thực sự là 
một bác sĩ thực hành lâm sàng giỏi, kỹ 
thuật mổ xẻ rất khéo. Tôi học được rất 
nhiều kinh nghiệm thực hành lâm sàng 
từ Bác sĩ Luân. 

Những năm 1980, tôi cùng các bác sĩ 
trẻ trong Khoa chủ yếu là đi phụ mổ. 
Thỉnh thoảng mới được phân mổ chính 
các ca mổ tiểu và trung phẫu. Tôi nhớ 
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mãi ca mổ lớn đầu tiên được tiến hành, 
lại là một ca cấp cứu vào đêm trực cuối 
năm 1983. Bệnh nhân cấp cứu tên là 
L.V.Q, 18 tuổi, công nhân Quốc phòng 
của Xí nghiệp sửa chữa ô tô thuộc Bộ 
Quốc phòng, đóng tại Cổ Loa, Đông 
Anh, Hà Nội. Bệnh nhân bị tai nạn ô 
tô, đè vỡ xương chậu gãy ngành chậu 
- mu, ngồi - mu 2 bên và đứt niệu 
đạo sau. Bệnh nhân được chuyển đến 
Bệnh viện vào khoảng 22 giờ đêm với 
tình trạng choáng chấn thương, mất 
máu, bí đái cấp. Chụp niệu đạo ngược 
dòng ngay trên cáng, tôi phát hiện đứt 

niệu đạo màng. Đủ 
các xét nghiệm, tôi đã 
báo cáo trực ngoại là 
GS Nguyễn Văn Thọ 
(Nguyên Chủ nhiệm 
Khoa phẫu thuật Tim-
Phổi), cho mời bác sĩ 
Trần Đức Hòe sang mổ. 
Hai bác sĩ phụ mổ là tôi 
và bác sĩ Giáp (Khoa 
Chấn thương). Bác sĩ 
Hòe vừa đi công tác 
ở Liên Xô về mệt nên 
cử Bác sĩ Luân là Phó 
Chủ nhiệm Khoa vào 
mổ thay. Trong khi chờ 
đợi Bác sĩ Luân vào mổ, 
tôi chủ động rạch da 
mở phúc mạc kiểm tra 

xem nội tạng ổ bụng có bị tổn thương 
không. Không thấy tổn thương tạng 
trong ổ bụng, Bác sĩ Luân vẫn chưa vào 
viện, tôi xin phép được tiếp tục xử lý 
thắt 2 động mạch chậu trong, đặt nòng 
niệu đạo và dẫn lưu 2 hố chậu qua 2 lỗ 
bịt, đặt dẫn lưu bàng quang, đặt thêm 1 
ống dẫn lưu khoang trước bàng quang 
rồi đóng vết mổ. Mổ xong chuyển bệnh 
nhân về Khoa Hồi sức thì Bác sĩ Luân 
cũng vừa đến. Ca mổ diễn biến tốt. 
Bệnh nhân ra viện sau khi có can xương 
chậu, đi lại được và rút sông nòng, tự đi 
tiểu tốt. Năm 2015, tôi có gặp lại bệnh 

GS Trần Đức Hòe, GS Bửu Triều (Bệnh viện Việt Đức)  
cùng GS Nguyễn Thúc Tùng (Nguyên Viện phó Ngoại Bệnh viện TWQĐ 108 

và là nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngoại tiết niệu đầu tiên)  
chụp cùng các bác sĩ qua các thời kỳ trong ngày Kỷ niệm 50 năm  

thành lập Khoa Ngoại tiết niệu (20/12/1956 - 2006)
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nhân này với quân hàm trung tá quân 
nhân chuyên nghiệp, đã có vợ và 2 con. 

Sau khi, GS Trần Đức Hòe lên làm 
Chuyên viên chuyên ngành Tiết niệu, 
Bác sĩ Luân nghỉ hưu, các bác sĩ Nguyễn 
Hữu Hảo, bác sĩ Nguyễn Thụy Linh 
(2000-2007) lên thay, đảm nhận vị trí 
Chủ nhiệm Khoa. Lúc này, các phẫu 
thuật mổ truyền thống vẫn được duy trì 
và phát huy tốt để điều trị các bệnh lý 
tiết niệu-sinh dục nam. Số lượng bệnh 
nhân mổ tăng dần và lần đầu tiên Khoa 
đạt con số hơn 1000 ca/năm.

Từ 2007-2016, tôi được bổ nhiệm làm 
Chủ nhiệm Khoa. Được sự ủng hộ của 
Ban Giám đốc Bệnh viện, tôi cùng tập 
thể các bác sĩ, nhân viên trong Khoa 
triển khai các phẫu thuật nội soi thay 
thế dần cho các phẫu thuật mổ mở 
truyền thống để điều trị các bệnh lý 
tiết niệu như: Nội soi lấy 
sỏi thận qua da; Nội soi sau 
phúc mạc rạch bể thận, 
rạch niệu quản lấy sỏi; Nội 
soi tán sỏi niệu quản; Nội 
soi cắt thận, cắt u tuyến 
thượng thận; Nội soi cắt 
u tuyến tiền liệt, u bàng 
quang; Nội soi xẻ niệu đạo 
hẹp… Kết hợp với các bác 
sĩ có kinh nghiệm của Bệnh 
viện Bình Dân (Thành phố 
Hồ Chí Minh), Bệnh viện 

Việt-Đức (Hà Nội) triển khai phẫu thuật 
tạo hình bàng quang mới bằng quai 
ruột, cắt toàn bộ tuyến tiền liệt trong 
điều trị ung thư bàng quang và ung thư 
tuyến tiền liệt… Các bác sĩ trẻ trong 
Khoa làm chủ được nhiều kỹ thuật mổ 
nội soi. Chính vì vậy, vào các năm 2014-
2016, số bệnh nhân mổ nội soi tiết 
niệu chiếm khoảng 65-70% số ca mổ. 
Số lượng bệnh nhân được mổ tăng lên 
nhanh, trung bình mổ 15-20 ca/ngày và 
trên 2000 ca/năm. 

Tôi nghỉ hưu cuối năm 2016, thay tôi là 
PGS. TS Trần Đức đã duy trì và phát huy 
tốt các truyền thống của Khoa. Tập thể 
Khoa đoàn kết hết mình vì bệnh nhân, 
hăng say nghiên cứu khoa học, triển 
khai và làm chủ thêm nhiều kỹ thuật 
mới như ghép thận, tạo hình bàng 
quang bằng quai ruột, phát triển thêm 
lĩnh vực Nam học (Andrology )…

Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận mất chức năng do sỏi
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Với cương vị Chủ nhiệm Khoa, tôi luôn 
tạo điều kiện để các bác sĩ trẻ được 
mổ nhiều và luôn đảm nhận mổ các ca 
phức tạp, xử lý các tai biến, biến chứng 
liên quan đến các tạng tiết niệu khi các 
Khoa khác gặp phải. Khi các bác sĩ trong 

Khoa gặp khó khăn trong quá trình mổ, 
tôi đều có mặt chỉ đạo, trực tiếp vào xử 
lý hoặc mời các bác sĩ ở các Khoa khác 
trong Bệnh viện cùng điều trị để ca mổ 
đạt kết quả tốt nhất. 

Tập thể Khoa Ngoại tiết niệu (năm 2016)
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Mùa hạ nào cũng thế, bầu trời 
đang trong xanh với những 
áng mây trắng cuộn mình 

thì bất chợt kéo về những đám mây 
xám xịt. Lặng nhìn mưa rơi tí tách trên 
hiên nhà, nhâm nhi ly trà ấm, tôi tìm 
đến “hòm kho báu” của mình, thực ra 
là chiếc vali chứa đầy kỷ niệm bằng 
những bức ảnh, cuốn băng ghi dấu một 
thời. Tôi chợt nhớ về ngày ấy - ngày tôi 
mới nhận công tác tại Khoa Kiểm soát 
Nhiễm khuẩn Bệnh viện TWQĐ 108 
thân thương. 

Thuở ấy, tôi là một trong những người 
đầu tiên tham gia thành lập Khoa Kiểm 
soát Nhiễm khuẩn. Ngày 22 tháng 5 
năm 2002, theo nhu cầu phát triển 
của quân đội, Tổng Tham mưu Trưởng 
Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký 
quyết định số 443/QĐ-TM về tổ chức 
biên chế Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 gồm một số khoa như: Khoa 

Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Trung tâm Đột 
quỵ, Phòng Điều dưỡng, Khoa Nội thận-
Khớp, Khoa Lọc máu Nhân tạo, Khoa 
Ngoại tổng hợp và một số khoa khác. 
Đến ngày 1 tháng 1 năm 2003, Khoa 
Kiểm soát Nhiễm khuẩn chính thức đi 
vào hoạt động.

 Khoa học ngày càng phát triển, nhu 
cầu về ngành kiểm soát nhiễm khuẩn 
ngày càng cao. Trước đây việc chẩn 
đoán bệnh thường chỉ dựa vào “tứ 
chẩn” (nhìn, sờ, gõ, nghe), nhưng ngày 
nay ngành y tế đã có nhiều phương 
pháp khác nhau để chẩn đoán bệnh. 
Nhìn chung những kỹ thuật này có 
thể chia làm 2 loại: Những kỹ thuật 
không can thiệp (chụp X-quang, siêu 
âm…) và kỹ thuật có can thiệp (xâm 
nhập qua niêm mạc gây tổn thương, 
chảy máu như: sinh thiết, nội soi, chọc 
dò…). Những kỹ thuật có can thiệp cho 
ra chẩn đoán nhanh, chính xác, chi tiết 

KHOA KIểM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
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hơn nhưng mặt trái của nó lại gây ra 
những tác dụng phụ như nhiễm khuẩn, 
chảy máu... Để phòng ngừa những vấn 
đề đó thì việc thành lập khoa chuyên 
ngành kiểm soát nhiễm khuẩn là thực 
sự cần thiết. 

Chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn 
trên thế giới đã có từ lâu. Tại Việt Nam, 
từ năm 1998, Bộ Y tế đã quyết định 
thành lập khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 
ở các bệnh viện như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, 
Việt Đức và 4 năm sau (2002), Bộ Quốc 
Phòng và ngành Quân y cũng đã quyết 
định thành lập Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn tại Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108. Mặc dù, kiến thức và kỹ năng 
kiểm soát nhiễm khuẩn đã được trang 
bị cho cán bộ nhân viên y tế từ trước, 
song thường rải rác ở các ngành học 
khác nhau. Do vậy để quy tụ thành một 
chuyên ngành Kiểm soát nhiễm khuẩn 
tại một bệnh viện cũng không phải là vấn 
đề dễ dàng. Giai đoạn đầu khi mới thành 
lập, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại 
Bệnh viện TWQĐ 108 cũng là giai đoạn 
“sơ khai”, gặp rất nhiều khó khăn, có thể 
nói là bắt đầu từ con số 0.

Những cơn mưa đầu hạ…

Một vấn đề đặt ra khi ấy là trong các 
trường y bao gồm cả quân và dân y 
chưa hề có chương trình đào tạo riêng 
cho chuyên ngành kiểm soát nhiễm  

khuẩn. Vậy tài liệu chuyên môn, quy 
trình kỹ thuật, sơ đồ tổ chức, biên chế 
nhân lực… sẽ không có sẵn để bước đầu 
xây dựng một Khoa Kiểm soát Nhiễm  
khuẩn. Đứng trước tình hình đó, 
Bộ Y tế đưa ra tiêu chí chọn người 
về làm kiểm soát nhiễm khuẩn khi 
chưa có chương trình đào tạo là 
chọn cán bộ của các chuyên ngành 
có liên quan đến kiểm soát nhiễm  
khuẩn như truyền nhiễm, vi sinh vật, 
dịch tễ học. Lúc đó tôi đang làm ở Khoa 
Nội hô hấp điều trị bệnh phổi và lao, 
chưa biết gì về kiểm soát nhiễm khuẩn 
nhưng được lãnh đạo Bệnh viện (Viện 
trưởng TS Đinh Ngọc Duy và Đại tá, Bác 
sĩ Nguyễn Quang Phúc Phó Giám đốc 
Chính trị) tin tưởng, ủng hộ và trao trọng 
trách đi tiên phong, đó là một niềm 
vinh dự nhưng đồng thời là thử thách 
lớn đối với tôi. Khoa chúng tôi khi đó đã 
được sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả 
của các phòng khoa ban trong bệnh 
viện như: Phòng Chính trị, Ban Quân lực 
(về nhân lực, tổ chức đoàn, đảng), Khoa 
Dược (thuốc, hóa chất), Phòng Hậu cần 
(phòng làm việc, xưởng máy…), Khoa Vi 
sinh vật (giúp đỡ các kỹ thuật và làm xét  
nghiệm vi sinh), Khoa Trang bị (lắp 
đặt, sửa chữa hệ thống dây truyền  
rửa-tiệt khuẩn). Mặt khác, Giám đốc 
bệnh viện Đinh Ngọc Duy còn cho mời 
đội ngũ chuyên viên về hấp sấy dụng 
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cụ của hãng Getting (Thụy Điển) đến 
tận Khoa hướng dẫn cho chúng tôi 
cách vận hành dây truyền rửa-hấp sấy 
và sửa chữa những lỗi hay gặp trong 
hấp sấy dụng cụ y tế. Tất cả những điều 
đó là điều kiện tiên quyết giúp cho 
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn có điều 
kiện để phát triển như ngày nay. 

Khi mới thành lập 22/5/2002, Khoa mới 
có 4 người gồm tôi (Chủ nhiệm khoa) 
và 3 nhân viên - 2 kỹ thuật viên lò hơi 
(Quyết, Dũng) và 1 y tá (Nam). Với tinh 
thần “khó khăn khắc phục” của người 
chiến sĩ quân y Tây Nguyên năm nào, 
tôi đã chủ động đi học tích lũy những 
kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn 
(lý thuyết và thực hành). Từ việc liên hệ 
đi học tại các Bệnh viện lớn như Bệnh 
viện Bạch Mai đã có Khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn trước chúng tôi 4 năm 
(1998), Bệnh viện Giao thông vận tải, 
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 
II... Lúc đó, tôi (là Thượng tá, Tiến sĩ về 
Chất độc hóa học, BSCKII nội chung) 
đến các bệnh viện liên hệ học tập, họ 
rất ngạc nhiên vì Tiến sĩ vẫn phải đi học 
những kiến thức cơ bản (như kỹ thuật 
rửa tay, lau sàn nhà, đến biên chế, cơ 
cấu tổ chức, máy móc, thiết bị, nhiệm 
vụ, quá trình triển khai…). Khi đến lớp, 
họ luôn mời tôi lên hàng ghế đầu ngồi 
vì họ coi tôi là đại biểu danh dự, những 
lúc như vậy tôi đều từ chối và trả lời 

rằng “tôi cũng là học viên”. Tôi học hỏi 
tất cả thành viên từ cô y tá, cô công 
vụ đến bác sỹ kiểm soát nhiễm khuẩn 
với một tinh thần thực sự cầu thị, cầm 
tay chỉ việc. Sau khi tự học tập trong 
nước, tôi được Bệnh viện cử đi Thụy 
Điển tham quan, học hỏi về kiểm soát 
nhiễm khuẩn và dây truyền hấp sấy tiệt  
khuẩn dụng cụ y tế. Quá trình học của 
tôi diễn ra khá nhanh, vì kiến thức nền 
tôi đã có khi còn học ở Học viện Quân y 
và những năm tháng hành nghề. Ngoài 
ra, khi học tập, tham quan tôi đều xin 
tài liệu, chụp ảnh, ghi âm, quay phim 
các tài liệu, dây truyền máy móc, các 
bước thực hành.., sau đó nghiên cứu 
lại vào mỗi buổi tối. Cách làm này giúp 
ích rất nhiều cho tôi khi về triển khai, 
áp dụng tại khoa của mình một cách 
nhanh chóng và chính xác.

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn 
trương từ tháng 5/2002 đến hết 
tháng 12/2002: Về nhân lực được bổ 
sung đến thời điểm này có 20 người 
gồm 3 bác sĩ (Gia, Việt, Trường) và 17 
điều dưỡng trung cấp, dược sĩ trung 
cấp và kỹ thuật viên (Quyết, Dũng, 
Nam, Chung, Nghĩa, Hà, Bình) cùng 
10 điều dưỡng trung cấp trẻ khác; về 
cơ sở làm việc, dây truyền hấp sấy tiệt  
khuẩn dụng cụ đã lắp đặt xong; về 
chuyên môn, toàn bộ cán bộ nhân viên 
đã qua đào tạo nắm được nhiệm vụ và 
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những kỹ thuật cơ bản cần thiết cho 
công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh 
viện; về tổ chức chính trị tại khoa đã 
có Chi bộ Đảng, Chi đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh. Như vậy sau 
hơn 6 tháng tích cực chuẩn bị, ngày 
1/1/2003, Giám đốc Bệnh viện Đinh 
Ngọc Duy ký quyết định khai trương 
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện 
TWQĐ 108. Cùng với ngày thành lập 
khoa 22/5/2002 thì ngày khai trương 
1/1/2003 đó là những mốc son đáng 
nhớ đối với tôi và tất cả cán bộ nhân 
viên Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn. 

Có thể nói một trong những vấn đề 
gây trở ngại nhất với chúng tôi khi ấy 
là làm việc với các dụng cụ ngoại khoa. 

Tôi và các nhân viên 
khác trong khoa chủ yếu 
xuất thân từ các ngành 
nội khoa, đứng trước rất 
nhiều dụng cụ mổ, tính 
ra mỗi khoa đã có hàng 
trăm dụng cụ khác nhau, 
Bệnh viện có hơn 20 khoa 
ngoại khác nhau, con số 
dụng cụ nhân lên sẽ rất 
lớn gây ra không ít khó 
khăn cho chúng tôi. 

Hơn thế nữa, trong mỗi 
dụng cụ lại có nhiều loại 
khác nhau như cây kéo 
của Đức, Trung Quốc, 

Nga, Việt Nam là khác nhau nên chúng 
tôi phải phân loại để có chế độ hấp, 
tiệt khuẩn khác nhau. Vậy vấn đề đặt ra 
là tôi phải đào tạo thế nào để các bạn 
trong Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn 
học được, nhận biết được, sắp xếp cho 
đúng và có chỉ định hấp sấy chính xác, 
kịp thời cho các khoa. Giải pháp của tôi 
là đưa nhân viên tới từng phòng mổ để 
nhận biết dụng cụ cho từng ca mổ. Tôi 
đã chụp ảnh các bộ dụng cụ rồi mã hóa 
thành các con số, sau đó chú thích tên 
từng loại, in ra và phát cho nhân viên 
học và thực hành. Lúc đó là phương 
pháp tối ưu nhất, thậm chí đến bây giờ 
vẫn có thế áp dụng hiệu quả. 

Ngày đầu thành lập Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn 22/5/2002, 
 Khoa mới có 4 người (ảnh từ phải sang trái BS Gia  

và 3 nhân viên: Quyết, Dũng, Nam)
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Cầu vồng sau mưa…

Bước đầu gian truân là thế, đến những 
năm tiếp theo sau này, Khoa luôn nhận 
được sự giúp đỡ, tin tưởng của Ban 
Giám đốc, các phòng khoa ban trong 
Bệnh viện cũng như sự hỗ trợ của Cục 
Quân y, Bộ Y tế và các bệnh viện khác. 
Bên cạnh đó, mỗi nhân viên trong Khoa 
đã luôn yêu nghề, nỗ lực, kiên trì để 
dựng xây và phát triển Khoa ngày một 
vững mạnh. Nhờ vào những điều đó, có 
thể nói sau này, chúng tôi đã làm được 
một số việc mà bản thân khá tự hào, 
chúng tôi coi đó là “sắc cầu vồng” rực 
rỡ sau những “cơn mưa” thử thách mà 
Khoa đã trải qua. 

Sau từng ấy năm học hỏi từ 
các bệnh viện trong nước 
và quốc tế, Khoa đã sử dụng 
được các hệ thống thiết bị 
máy móc về kiểm soát nhiễm  
khuẩn tương đương với khu 
vực và thế giới một cách thành 
thạo như hệ thống rửa-hấp 
tiệt khuẩn dụng cụ tự động. 
Đi cùng với xu thế phát triển 
của Bệnh viện, các ca ghép 
tạng, ghép bộ phận cơ thể 
người hay các ca mổ kỹ thuật 
cao tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 được thực hiện 
ngày càng nhiều, điều đó đòi 
hỏi ngành kiểm soát nhiễm  

khuẩn phải đảm bảo cho các ca mổ 
diễn ra một cách an toàn, hiệu quả. Khi 
đó, Khoa chúng tôi cũng tham gia đảm 
bảo chọc và ghép tủy đầu tiên như: 
đóng góp ý kiến xây dựng phòng vô  
khuẩn từ vấn đề cửa ra vào như nắm 
cửa, kích thước cửa sao cho hợp lý, 
hợp vệ sinh, đến bồn rửa tay dành cho 
các kỹ thuật viên, khử trùng không 
khí, nước cho phòng bệnh nhân ghép 
tủy…. Bên cạnh công tác chuyên môn, 
Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn cũng chú 
trọng đến công tác đào tạo: Khoa liên 
tục cập nhật, đào tạo đội ngũ y, bác 
sĩ trong khoa để có các chỉ định hấp 
sấy chính xác, kịp thời; không chỉ vậy 

Ban Giám đốc Bệnh viện và các khoa phòng đến  
chúc mừng ngày thành lập Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn  

tại địa điểm ban đầu (22/ 5/2002)
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chúng tôi còn đào tạo cho các y bác sĩ 
của các khoa khác trong Bệnh viện. Sau 
gần 4 năm từ việc chúng tôi phải đi học 
hỏi tại Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh 
viện khác, Khoa đã vươn lên có thể nói 
ngang tầm với ngành kiểm soát nhiễm 
khuẩn của các bệnh viện bạn. 

ANOLYTE - Món quà từ trái tim người 
thầy thuốc 

Không biết đối với những Khoa “cận 
lâm sàng” khác thế nào nhưng đối với 
tôi và Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn 
thì ngay từ đầu đã xác định được tinh 
thần “Giỏi về y thuật, sáng về y đức” và 
lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng 
tôi quan niệm phục vụ bệnh nhân là 
phải đến tận giường bệnh chứ không 
là chỉ biết đến dụng cụ, máy móc 
và những hóa chất đơn thuần. Thực 
tế có những việc không cần có yêu 
cầu nhưng chúng tôi vẫn làm trong  
khuôn khổ chuyên môn của mình để 
giúp đỡ người bệnh. Tôi còn nhớ, ngày 
ấy, Khoa tôi có sản xuất ra một dung 
dịch sát khuẩn từ muối với kinh phí rất 
thấp có tên ANOLYTE (có nguồn gốc 
từ nước Nga), có thể khử trùng bề mặt, 
làm lành các vết thương và có hiệu quả 
rất lớn. Tác dụng của loại dung dịch này 
đã được kiểm chứng qua nhiều bề mặt, 
dụng cụ và một số bệnh nhân. Đơn 
cử như ca chấn thương của một bệnh 

nhân là thượng úy 32 tuổi làm công tác 
gỡ mìn ở biên giới. Trước đó, đồng chí 
thượng úy này tham gia dạy cách gỡ 
mìn cho các chiến sĩ ở địa bàn thuộc 
biên giới phía bắc, do quả mìn chôn sâu 
và đất quá cứng nên đã cố gắng dùng 
lực cắm mạnh “que thăm dò” xuống 
sâu vào lòng đất vô tình chạm vào quả 
mìn làm mìn phát nổ. Hậu quả là đồng 
chí đó bị thương nặng ở tay, chân và 
mắt. Khoa ngoại chấn thương sau khi 
cắt lọc, rửa sạch vết thương thì duy trì 
kháng sinh, thay băng, nhỏ thuốc tím 
hàng ngày cho người bệnh. Nhưng 
tình hình vết thương không được cải 
thiện nhiều. Người bệnh rất đau đớn 
và không đêm nào ngủ được. Thấy vậy, 
tôi có trao đổi với Khoa Chấn thương 
về việc chúng tôi có dung dịch sát  
khuẩn có thể điều trị tốt cho bệnh 
nhận. Khoa Chấn thương đồng ý cho 
dùng dung dịch để điều trị, chỉ sau 
một vài ngày bệnh nhân đỡ hẳn triệu 
chứng đau và chia sẻ có thể ngủ yên 
giấc ngay sau khi tay và chân được 
ngâm dung dịch này. Sau một tuần thì 
vết thương khô và Khoa Chấn thương 
có thể tổ chức cấy ghép da được. Sau 
2 tuần bệnh nhân lành vết thương và 
có thể ra viện. Một trường hợp khác, 
Bệnh viện có tiếp nhận cả hai vợ, chồng 
ở vùng núi Nghệ An vô tình bị rắn hổ 
mang trì cắn vào bàn chân gây ra hoại 
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tử (chồng nặng hơn vợ). Các bác sĩ 
ở Bệnh viện Việt Nam-Ba Lan đã tiến 
hành cắt lọc phần hoại tử và nhỏ thuốc 
tím nhưng không khỏi, sau đó chuyển 
đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108. Chúng tôi cũng trao đổi với Khoa 
Chấn thương cho dùng dung dịch sát  
khuẩn trên do chúng tôi tự sản xuất 
trên máy của bệnh viện. Vì đã có 1 ca 
thành công trước đó nên khoa đồng ý 
cho chúng tôi sử dụng dung dịch này 
cho hai vợ chồng người bệnh. Sau khi 
sử dụng khoảng 10 ngày các phần bị 
hoại tử đều được làm sạch và bắt đầu 
mọc các tổ chức tân sinh, vết thương 
thu nhỏ, khô… bệnh 
nhân ra viện về quê.

Có thể nói mỗi lần giúp 
đỡ được một người 
bệnh là chúng tôi 
như được tiếp thêm 
vô vàn động lực để 
nghiên cứu và làm 
việc. Đối với chúng 
tôi, Khoa Kiểm soát 
Nhiễm khuẩn không 
đơn thuần là làm việc 
với dụng cụ y tế, thiết 
bị máy móc hay luôn 
nhất nhất theo những 
nguyên tắc khô cằn. 
Hơn ai hết, chúng tôi 
thật sự cần một trái tim 

ấm nóng, một tinh thần vững chắc để 
kiên trì, bền bỉ với lý tưởng “bảo vệ” sự an 
toàn cho Bệnh viện và đặc biệt là người 
bệnh. Có lẽ vì điều ấy, Khoa đã phần nào 
giúp người bệnh có thêm niềm tin vào 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
cũng như đưa Khoa Kiểm soát Nhiễm 
khuẩn từ con số 0 trở thành một phần 
không thể thiếu của Bệnh viện. 

Kể từ khi thành lập khoa đến nay qua 
các thế hệ cán bộ, nhân viên và chủ 
nhiệm khoa (TS Nguyễn Quốc Gia; PGS.
TS Đinh Vạn Trung; TS Nguyễn Thị Kim 
Phương), chúng tôi luôn được sự lãnh 

Khoa KSNK- BVTWQĐ 108 gặp mặt tháng 12 / 2019  
(Hàng trên từ trái sang phải: CNK: Số 3-BS Phương,  

4-BS Trung, 5-BS Gia; Bí thư chi bộ-Phó CNK: số 6-BS Việt,  
7-BS Trường; Hành chính trưởng: số1-ThS.ĐD Hòa,  

2-ĐDTC Hà, 8-CNĐD Thắng)
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đạo sát sao, giúp đỡ tận tình có hiệu 
quả của Đảng ủy - Ban Giám đốc và các 
Giám đốc (Trung tướng TS Đinh Ngọc 
Duy, Trung tướng GS.TS Trần Duy Anh, 
Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng), 
đồng thời chúng tôi cũng nhận được sự 
hợp tác, giúp đỡ của các phòng khoa 
ban trong toàn Bệnh viện. Chính những 
nguyên nhân trên kết hợp với sự đoàn 
kết thống nhất, cố gắng không ngừng 
của tập thể cán bộ nhân viên nên chúng 
tôi đã thu được “mùa trái chín” đó là: Chi 
bộ hàng năm luôn đạt chi bộ trong sạch 
vững mạnh; đã kết nạp được 12 đảng 
viên mới; cán bộ, nhân viên có trình độ, 
học vị: 1 PGS, 5 TS, 2 Thạc sĩ, 1BSCK II, 10 
Cử nhân, 2 Thầy thuốc ưu tú; hàng năm 
từ cán bộ đến nhân viên đều có những 
đề tài được báo cáo ở các hội nghị khoa 
học, hội thảo và đăng trong các tạp chí 
cấp bệnh viện, ngành và bộ. Đồng thời, 
hàng năm đã mở nhiều lớp huấn luyện, 
đào tạo về công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn cho các bệnh viện quân y tuyến 
dưới và dân y….

Với những kết quả trên chúng tôi đã 
được Đảng, quân đội, ngành y quốc tế 

tặng thưởng nhiều phần thưởng cao 
quý (cờ thi đua 5 năm, bằng khen, giấy 
chứng nhận đơn vị rửa tay đạt chuẩn 
quốc tế…), xứng đáng là Khoa kiểm 
soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 tuyến cuối của 
toàn quân.

Trong thời gian qua, sở dĩ chúng tôi 
đạt được một số thành tích nhỏ bé 
trên đó là nhờ sự lãnh đạo tận tình 
của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108; sự đoàn kết, 
thống nhất, với ý thức trách nhiệm cao, 
phấn đấu không ngừng “giỏi về y thuật, 
sáng về y đức”. Khoa luôn nếu cao khẩu 
hiệu “học tập suốt đời”, học trong sách, 
thực tế, học từ đồng nghiệp và học ở 
quần chúng. Cuối cùng, chúng tôi luôn 
xác định “Công việc Kiểm soát nhiễm  
khuẩn là sự nghiệp của quần chúng”, 
mọi công việc về kiểm soát nhiễm  
khuẩn ở trong bệnh viện cũng như 
ngoài xã hội muốn thành công phải 
có sự đồng lòng, tham gia tích cực của 
các phòng khoa ban trong bệnh viện, 
của cộng đồng xã hội và sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị.
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Công việc của bác sĩ ngoại khoa 
thường vất vả, bất kể ngày, đêm. 
Nhiều lúc cấp cứu bệnh nhân, 

trong một thời gian rất ngắn bác sĩ 
ngoại khoa phải đưa ra quyết định liên 
quan đến tính mạng con người. Nhưng 
bằng sự nỗ lực, trí tuệ và bản lĩnh nghề 
nghiệp họ vẫn âm thầm vượt qua.. 

Bác sĩ Nguyễn Cường Thịnh sinh ra và 
lớn lên ở vùng quê nổi tiếng với địa 
danh chùa Hương, là con trai út của 
một gia đình nhà nông thuần túy, bằng 
sự nỗ lực và thực hiện theo lời dặn của 

“NẾU THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI,  
TÔI VẪN CHỌN TRỞ THÀNH 

BÁC SĨ NGOẠI KHOA”

Đại tá GS.TS Nguyễn Cường Thịnh 
Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật Tiêu hóa kể 

Lan Hương ghi

Đại tá GS.TS Nguyễn Cường Thịnh 

người cha trước lúc mất, anh đã lựa 
chọn đi theo nghề Y. 

Năm 1972, khi anh mới 17 tuổi đã được 
gọi nhập ngũ. Lúc đi, anh xác định khó 
có ngày quay trở lại quê hương vì lúc 
đó chiến tranh vô cùng khốc liệt. Bác 
sĩ Thịnh nhớ lại “Hôm tôi lên đường làm 
nhiệm vụ, trên con đường làng nhỏ bé, 
nhiều người trong họ và bạn bè vừa tiễn 
tôi vừa khóc”. 

Huấn luyện tân binh 3 tháng tại Quân 
khu Hữu Ngạn, đáng lẽ anh sẽ vào chiến 
trường Quảng Trị, nhưng do ít tuổi nhất 
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trung đoàn, lại thấp bé nhẹ cân nên 
đơn vị để  lại ở miền Bắc. Năm 1973, cấp 
trên cử một số tân binh đi ôn thi văn 
hóa, thi vào các trường đại học nhằm 
phục vụ quân đội lâu dài, anh may mắn 
trong số đó. Lúc đầu, anh thích ôn Khối 
A để thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự. 

Nhưng nhớ lời cha dặn “Trong các con, 
phải có ít nhất một đứa học nghề Y, y tá 
cũng được để giúp mọi người trong làng 
xóm”. Anh kể: Bố của anh mất vì bệnh 
sỏi bàng quang. Một bệnh không quá 
khó điều trị, nhưng ngày đó đang thời 
chiến, thiếu phương tiện, thuốc men, 
bệnh tình ông ngày càng nặng và 
không qua khỏi. Gần đến kỳ thi, anh xin 
chuyển sang ôn thi vào Học viện Quân 
y và đỗ với điểm số cao. 

Những ký ức vẹn nguyên

Anh Nguyễn Cường Thịnh vào Học viện 
Quân y (khóa 1975-1981), kết quả thi 
các môn đều đạt điểm khá, giỏi. Sau 
khi ra trường, anh được phân công làm 
Bệnh xá trưởng Sư đoàn, đóng quân 
tại Đắc Lắc. Đầu năm 1985, Bộ Quốc 
phòng có chủ trương tuyển một số bác 
sĩ tuyến cơ sở tăng cường cho Bệnh 
viện TWQĐ 108, anh được chọn. Ban 
đầu, tổ chức dự kiến đưa anh về Khoa 
Hồi sức cấp cứu. Ngày đó, GS.TS Vũ Duy 
Thanh - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật 
bụng (ngày nay là Viện Phẫu thuật Tiêu 

hóa) đang rất cần đào tạo trợ thủ kế ng-
hiệp và anh cũng muốn được thử sức.

Bác sĩ ngoại khoa không những phải 
chẩn đoán bệnh, chỉ định mổ đúng, mà 
còn cần có một đôi bàn tay khéo léo để 
thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. 
“Ngoại khoa chọn tôi. Nếu được quay trở 
lại, tôi vẫn chọn trở thành bác sĩ ngoại 
khoa”, Bác sĩ Nguyễn Cường Thịnh chia sẻ. 

Nhắc về các thế hệ đi trước của Bệnh 
viện TWQĐ 108, Bác sĩ Thịnh say sưa kể 
lại: “Tôi rất vinh dự và tự hào cùng một 
số đồng nghiệp được làm việc cùng các 
thầy, những cánh chim đầu đàn của nền 
y học Việt Nam, các thầy không chỉ dạy 
về chuyên môn mà còn truyền cho chúng 
tôi sự đam mê nghề nghiệp, chịu khó học 
hỏi, lối sống, cách cư xử với đồng nghiệp, 
bệnh nhân”.

GS.TS Nguyễn Thế Khánh, GS.TS Bùi Đại, 
GS.TS Nguyễn Ngọc Doãn, GS. TS Phạm 
Tử Dương, GS.TS Nguyễn Huy Phan, 
GS.TS Phạm Gia Triệu, GS.TS Vũ Duy 
Thanh… và nhiều thầy khác của Bệnh 
viện luôn là những tấm gương sáng cho 
các thế hệ bác sĩ noi theo và học tập. Bác 
sĩ Thịnh nhớ lại, khi hội chẩn Bệnh viện, 
anh là một bác sĩ trẻ tham gia cùng các 
thầy nhưng bao giờ thầy Bùi Đại cũng 
nói “Mời anh Thịnh cho ý kiến”. Điều này 
khiến anh thấy được tôn trọng và phải 
phấn đấu nhiều hơn. 



260

Nhắc về GS.TS Nguyễn Ngọc Doãn, 
Bác sĩ Thịnh ca ngợi thầy có kiến thức 
rất uyên thâm, nhưng lối sống vô cùng 
giản dị. Bác sĩ Thịnh kể “Có lần, tôi nghe 
thầy Doãn đang tâm sự với các chị nhân 
viên phòng mổ. Thầy nói giá của gạo, củ 
su hào, mớ rau, cân thịt mà nhiều chị còn 
không biết”. 

Kinh tế trước đây và hiện nay khác 
nhau nhiều. Những năm bao cấp, cuộc 
sống khó khăn, thiếu thốn. Dù biết 
không được nuôi lợn trong bệnh viện, 
nhưng nhân viên Khoa Phẫu thuật Tiêu 
hóa vẫn giấu nuôi một con trong nhà 
vệ sinh của Khoa để đến Tết làm thịt, 
chia nhau. Ngày cuối năm, thầy Phan 
đi kiểm tra vệ sinh các khoa. Mọi người 
trong Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa dặn 
nhau phải giữ kín. Thầy Phan kiểm tra 
Khoa xong, đang đi về. “Không hiểu vì 
sao, con lợn bị xổng ra. Thầy Phan đang 
khoan thai đi về, thì con lợn vừa khụt 
khịt, vừa ngoe nguẩy đuôi đi đằng sau. 
Thôi xong… Cả một năm cố gắng, thế là 
khoa bị trừ hết điểm thi đua vì làm mất vệ 
sinh bệnh viện”, Bác sĩ Thịnh chia sẻ về ký 
ức khó quên này. 

Sự trưởng thành của Bộ môn - Khoa 
Phẫu thuật Tiêu hóa  

Tháng 4/1955, Khoa Ngoại chung - tiền 
thân của Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa được 
thành lập với nhiệm vụ thu dung cấp 

cứu và điều trị các bệnh nhân bệnh lý 
Ngoại khoa: Tiêu hóa, Ngực, Tiết niệu, 
Sản. Sau đó, tháng 2/1962, Khoa Phẫu 
thuật Tiêu hóa được thành lập với chức 
năng là tuyến cuối của toàn quân về 
Ngoại Tiêu hóa. 

Với yêu cầu nhiệm vụ, từ năm 2007, 
Khoa đảm nhiệm thêm việc đào tạo 
tiến sĩ, được đổi tên thành Bộ môn-
Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa. Sự trưởng 
thành của Bộ môn-Khoa Phẫu thuật 
Tiêu hóa luôn gắn liền với sự phát triển 
của Bệnh viện TWQĐ 108. Bộ môn-
Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa luôn là một 
trong những Trung tâm hàng đầu về 
Phẫu thuật Tiêu hóa tại Việt Nam, thực 
hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến ngang 
tầm các Bệnh viện lớn trong nước, khu 
vực và quốc tế. Bộ môn-Khoa Phẫu 
thuật Tiêu hóa đã có trên 30 nghiên cứu 
sinh, từ khắp nơi trong cả nước về học 
(Bệnh viện Việt-Đức, Bệnh viện Việt-Xô, 
Bệnh viện Chợ Rẫy...), 15 người đã bảo 
vệ thành công luận án tiến sĩ, có học 
viên trở thành những cán bộ chủ chốt 
của ngành quân y Việt Nam, bệnh viện, 
trường đại học y của Việt Nam và Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Năm 2015, Viện Phẫu thuật Tiêu hóa 
được thành lập, gồm 3 khoa: Khoa 
Phẫu thuật Ống tiêu hóa (B3-A), Khoa 
Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy (B3-B) và Khoa 
Phẫu thuật Hậu môn-Trực tràng (B3-C). 
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GS.TS Nguyễn Cường Thịnh (đứng giữa),  
đang  cắt gan nội soi điều trị ung thư biểu mô  

tế bào gan

Giành lại sự sống cho nhiều người bệnh

Những người thầy thuốc vừa thầm 
lặng vừa khẩn trương cứu sống người 
bệnh. Âm thầm để tập trung cao nhất 
trí lực cho công việc, tránh những khoa 
trương, ồn ào; khẩn trương để chạy đua 
với thời gian giành lại từ tay tử thần sự 
sống cho người bệnh. Thử thách với 
người thầy thuốc bao giờ cũng đến từ 
những trường hợp bệnh nhân khó và 
phải đặt sinh mạng người bệnh lên trên 
hết. Một bệnh nhân nam, 50 tuổi, quê 
Hưng Yên, ôm bụng to như của người 
phụ nữ chửa chín tháng, da mắt vàng, 
sức khỏe đang kém dần mà bất lực, vì 
đã đi hầu hết các bệnh viện lớn, nhưng 
đều bị từ chối điều trị do khối u lớn như 
vậy, khi phẫu thuật sẽ rất nhiều nguy 
cơ. Nhìn ánh mắt đau khổ tuyệt vọng 
của người bệnh, các bác sĩ trong Khoa 

xem kỹ các xét nghiệm cùng phim 
chụp cắt lớp và quyết định mổ. Sau 4 
giờ liên tục, các bác sĩ lấy ra một khối u 
mỡ khổng lồ 15kg, còn giải quyết “giúp” 
người bệnh lấy sỏi mật lấp đầy trong 
ống mật chủ. Nay, người bệnh đã gần 
70 tuổi, “nhẹ nhõm”, khỏe mạnh, luôn 
nói các bác sĩ là ân nhân, đã hồi sinh sự 
sống cho mình. 

Một buổi tối, Đại tá Nguyễn Hữu C., Chính 
ủy Nhà máy Quân đội M, nhập viện do 
viêm tụy cấp nặng. Bác sĩ trực hôm ấy 
mở bụng thấy tụy hoại tử, máu ra nhiều, 
đã lấy bỏ tổ chức hoại tử, dẫn lưu ổ bụng 
rộng rãi. Sau 3 ngày, tình trạng chảy máu 
tiếp diễn, bệnh nhân tụt huyết áp, nguy 
cơ tử vong. Các bác sĩ trong Khoa quyết 
định mổ lại. Khâu cầm máu động mạch 
bị hoại tử, lấy bỏ tổ chức hoại tử, lau rửa 
và đặt dẫn lưu ổ bụng rộng rãi, một dẫn 
lưu được đặt trực tiếp vào ổ hoại tử để 
tưới rửa. Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa phối 
hợp cùng các bác sĩ Gây mê, Hồi sức và 
nhiều khoa trong bệnh viện đã cứu sống 
bệnh nhân.

Với bàn tay và khối óc, trí tuệ và tinh 
thần hết lòng vì người bệnh, những 
người thầy thuốc quân y luôn luôn 
cố gắng phấn đấu, không ngại khó, 
ngại khổ, không quản ngày đêm, âm 
thầm nỗ lực “chạy đua” cứu sống nhiều 
người bệnh. /.
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Đại tá TS Nguyễn Thị Minh

Tôi viết bài này nhân kỷ niệm 70 năm 
ngày thành lập Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 (1/4/1951-1/4/2021). 
Nhìn lên không bằng ai, bởi các bác, các 
chị lớp trước đã có quá nhiều gian khổ, 
thành tích để xây nên truyền thống của 
bệnh viện chúng ta, nhưng tôi rất tự 

hào được sống và làm việc ở Bệnh viện 
từ năm 1970 với 34 năm công tác và 
đã có những đóng góp nhỏ cũng như 
chứng kiến bao đổi thay, trưởng thành 
của Bệnh viện.

Bệnh viện TWQĐ 108 là Bệnh viện 
tuyến cuối của Quân đội Nhân dân Việt 
Nam. Như lời tựa của Giáo sư Bùi Đại 
- Nguyên Giám đốc Bệnh viện đã viết 
trong “Ký ức 108” nhân kỷ niệm 60 năm 
ngày thành lập: “Bệnh viện luôn phấn 
đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ ở từng giai đoạn cách mạng 
được trên giao, trong 2 cuộc kháng chiến 
bảo vệ độc lập chủ quyền tổ quốc”, và 
phấn đấu vươn lên qua từng giai đoạn 
tiếp theo để đến tháng 10/2010, Bệnh 
viện đã được công nhận là Bệnh viện 
hạng đặc biệt Quốc gia. Trung tướng 
GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng - Giám đốc 

 
TIẾP XÚC QUỐC TẾ VÀ PHẪU THUẬT NHÂN ĐẠO 

TẠI BỆNH VIỆN TWQĐ 108 THẬP KỶ 1990

Đại tá TS Nguyễn Thị Minh                                                                                                                     
Nguyên Phó CNK Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình                                                                                           

Ủy viên BCH Hội Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam                                                                                        
Trưởng ban Liên lạc hưu trí Bệnh viện TWQĐ 108
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Bệnh viện đã nhấn mạnh: “Với Bệnh 
viện TWQĐ 108, điều “đặc biệt” thể hiện 
ở chỗ là bệnh viện đa khoa, chuyên 
khoa sâu tuyến cuối toàn quân; Viện 
Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 
108; cơ sở đào tạo sau đại học tới bậc 
tiến sĩ. Bệnh viện là một trong những 
cơ sở y tế đi đầu trong nghiên cứu và 
áp dụng những kỹ thuật mới, kỹ thuật 
cao, chuyên sâu và chẩn đoán điều trị 
người bệnh”. 

Ngày hôm nay đã được bắt đầu từ ngày 
hôm qua. Tôi chỉ muốn nói riêng về 
Ngoại khoa và chuyên khoa. Năm 1991, 
thông qua hợp tác với Hội Phẫu thuật 
Nụ cười Quốc tế Mỹ và tiếp theo là với 
Hàn Quốc. Hội Phẫu thuật Nụ cười Việt 
Nam do Giáo sư Nguyễn Huy Phan - 
Nguyên Phó Giám đốc phụ 
trách ngoại khoa của Bệnh 
viện làm Chủ tịch Hội. Trụ sở 
Hội Phẫu thuật Nụ cười Việt 
Nam được đặt tại Bệnh viện 
TWQĐ 108. Hội Phẫu thuật 
Nụ cười Việt Nam được Bộ 
Y tế, Bộ Quốc Phòng, Bệnh 
viện TWQĐ 108 cho phép 
và tạo nhiều điều kiện. Là 
một tổ chức tự nguyện của 
những người làm công tác y 
tế, những nhà hoạt động xã 
hội, những cán bộ trong các 

tổ chức phụ nữ, thanh niên, sinh viên, 
thiếu niên sẵn sàng đóng góp theo khả 
năng vào việc chăm sóc, điều trị cho trẻ 
em mắc dị tật bẩm sinh hoặc di chứng 
chấn thương, vết thương, bệnh tật. Hội 
PTNC Việt Nam trực thuộc Tổng hội 
Y-Dược học Việt Nam, liên hệ mật thiết 
với Bộ Y tế. Định kỳ tổ chức những đoàn 
công tác với các địa phương để triển 
khai phẫu thuật cho trẻ em cần được 
điều trị. Hội thiết lập và duy trì quan hệ 
với Hội PTNC Quốc tế Mỹ, Hàn Quốc và 
nhiều nước khác, tranh thủ sự giúp đỡ  
của họ về chuyên môn kỹ thuật, thông 
tin, trang thiết bị, thuốc men. Nhiều 
bác sĩ, y tá, nhân viên của Bệnh viện là 
thành viên của Hội PTNC Việt Nam.

Lễ ra mắt - Thành lập Hội phẫu thuật Nụ cười Việt Nam  
được tổ chức tại hội trường lớn của Bệnh viện TWQĐ 108
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Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng  

Phát biểu tại lễ thành lập Hội PTNCVN       

Từ năm 1991 và sau đó định kỳ hàng 
năm, Đoàn PTNC Quốc tế Mỹ, Hàn 
Quốc… đến Bệnh viện TWQĐ 108. Nội 
dung của từng đợt là tiến hành phẫu 
thuật nhân đạo cho trẻ em, bệnh nhân 
mắc các dị tật bẩm sinh, các bệnh lý, di 
chứng chấn thương khác. Đây là sự kiện 
bắt đầu cho các hoạt động Phẫu thuật 
nhân đạo của Bệnh viện. Ban Giám 
đốc đã có chỉ đạo tiếp đón đoàn. Khoa 
Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình và 
Hội PTNC Việt Nam là đơn vị chủ quản, 
trực tiếp. Chúng tôi không thể làm 
được nếu không có sự đồng hành của 
các khoa, phòng, ban của Bệnh viện. 
Phòng Chính trị đã bảo đảm an ninh, 

chính trị, cử riêng một cán bộ là đồng 
chí Lê Quang Thắng trợ lý chính trị 
chuyên trách làm việc. Phòng Hậu cần 
kỹ thuật, đội xe bảo đảm các chuyến xe 
đưa đón đoàn, phục vụ ăn uống với các 
món ăn cho khách quốc tế và cán bộ, 
nhân viên của Bệnh viện làm việc cùng 
đoàn phẫu thuật. Có những cuộc mổ 
kéo dài, có những ngày mổ tới chiều 
tối, các món ăn ngon vẫn được phục 
vụ chu đáo bảo đảm sức khỏe cho 
những phẫu thuật viên và thành viên 
tham gia. Khoa Gây mê Hồi sức đã thu 
xếp ít nhất 2 phòng mổ rộng, cử các 
bác sĩ, y tá gây mê tham gia như Bác 
sĩ Nguyễn Văn Kim, Bác sĩ Nguyễn Thị 
Vinh, Bác sĩ Nguyễn Minh Lý (sau này 
là PGS.TS.CNK), Y tá Châm,… làm việc 
cùng với Đoàn Phẫu thuật.

Đúng như Đại tá PGS. TS. Nguyễn Minh 
Lý - Chủ nhiệm Khoa Gây mê Hồi sức 
của Bệnh viện đã viết trong Ký ức 108 
tập 2 “ Khoa Gây mê Hồi sức là điểm 
tựa niềm tin của thương bệnh binh và 
phẫu thuật viên”. “Đằng sau thành công 
của mỗi ca mổ, đều có sự góp công 
thầm lặng của các cán bộ, nhân viên 
Khoa Gây mê hồi sức”. Hàng ngàn bệnh 
nhân mổ được các anh chị gây mê tốt, 
phẫu thuật viên chúng tôi rất yên tâm 
để thực hiện kỹ thuật. Khoa Huyết học, 
Sinh hóa, X-quang,… đã làm nhiều xét 
nghiệm cho các bệnh nhân của các 
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đợt mổ. Khoa Nhi, Khoa Tai-Mũi-Họng 
cũng thăm khám, xử lý những bệnh 
nhân liên quan. Trong mỗi đợt phẫu 
thuật, các đoàn quốc tế họ thường 
mang theo dụng cụ, cả máy gây mê, 
thuốc men, kim chỉ khâu, vật liệu tiêu 
hao. Họ mang sang nhiều vì lúc đó 
Việt Nam còn rất khó khăn. Số còn dư 
đã được tặng lại cho Bệnh viện. Nhiều 
bệnh nhân đã được các giáo sư, bác sĩ 
giỏi của các đoàn phẫu thuật quốc tế 
mổ miễn phí. Nhiều kỹ thuật tiên tiến 
được áp dụng như kỹ thuật mổ vi phẫu, 
tạo hình các kiểu vạt da, phẫu thuật sọ 
mặt. Nền y học trên thế giới cũng như 
trong nước ngày càng phát triển, các kỹ 
thuật mới tiên tiến trong ngoại khoa, 

chuyên khoa cũng được các 
đoàn phẫu thuật mang tới 
Việt Nam. Phẫu thuật Sọ-Mặt 
kỹ thuật vi phẫu được ứng 
dụng thông dụng trong các 
đợt mổ. Kỹ thuật mới được 
chuyển giao, áp dụng tại 
Khoa Phẫu thuật Hàm mặt-
Tạo hình, chấn thương chỉnh 
hình và một số các khoa khác 
trong bệnh viện. GS.TSKH 
Nguyễn Văn Nhân, PGS.TS 
Nguyễn Ngọc Liêm cùng các 
lớp trẻ như BS Nguyễn Việt 
Tiến, BS Nguyễn Thế Hoàng, 
BS Nguyễn Tiến Bình, BS Phạm 

Hòa Bình, PGS.TS Nguyễn Bắc Hùng, TS 
Đỗ Duy Tính, BS Nguyễn Thị Minh, BS 
Nguyễn Huy Thọ, BS Nguyễn Tài Sơn, 
BS Lưu Ngọc An, BS Bạch Quang Tuyến, 
BS Vũ Ngọc Lâm,… đã từng nhiều đợt 
được làm việc với các đoàn phẫu thuật. 
Cũng chính thông qua hợp tác quốc 
tế, toàn bộ các bác sĩ trong Khoa Phẫu 
thuật Hàm mặt-Tạo hình lần lượt được 
cử đi học ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, học tập ở 
Úc (BS Phạm Hòa Bình, BS Bạch Quang 
Tuyến). Những năm của thập niên 1990, 
việc được cử đi học tập, tập huấn ở Mỹ 
còn khó khăn nhưng quân đội và Bệnh 
viện cũng đã bắt đầu cởi mở khi cơ hội 
đến. Nhiều bác sĩ trẻ được tiếp cận sau 
này được học tập, đào tạo thêm nữa đã 

GS Nguyễn Huy Phan - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện,  
Chủ tịch Hội PTNCVN, PGS.TS Phan Đình Kỷ - CNK Gây mê,  

cùng Dr. Maggec - Chủ tịch Hội PTNC Quốc tế Mỹ  
tại khu phòng mổ của Bệnh viện
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trở thành những cán bộ lãnh đạo của 
Bệnh viện, kế tục các lớp đàn anh, phụ 
trách các chuyên ngành của các khoa 
ban.

Mổ phẫu thuật nhân đạo

Thời gian mổ phẫu thuật nhân đạo 
thường từ 7 đến 10 ngày. Trong thời 
gian đó đoàn phẫu thuật thường tổ 
chức hội nghị khoa học, nhiều báo cáo 
khoa học do các giáo sư, bác sĩ đến từ 
Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc,… và có cả 
các báo cáo của các giáo sư, bác sĩ Việt 
Nam được trình bày trong hội nghị. 
Tham dự hội nghị là các giáo sư, bác 
sĩ trong bệnh viện, các bệnh viện ở Hà 
Nội, Thái Nguyên, Bệnh viện Việt-Tiệp 
Hải Phòng,… Mọi người tham dự đã 
tiếp thu được những vấn đề khoa học, 
kỹ thuật mới, ngay cả cách báo cáo, 
trình bày. Thời điểm đó, Việt Nam đang 
bị cấm vận, những đợt tiếp xúc quốc tế 
như vậy thật là quý giá. Và điều quý giá 

hơn nữa chính là qua những hoạt động 
chuyên môn phẫu thuật nhân đạo này 
của Bệnh viện TWQĐ 108 và Hội PTNC 
Việt Nam đã góp phần vào quá trình 
bình thường hóa Việt Nam-Hoa Kỳ. Nhà 
báo Trần Mai Hạnh đã viết bài “15 năm 
bình thường hóa quan hệ Việt Nam-
Mỹ: Dấu chân trên đại lộ đầy chông 
gai”, nhắc lại việc Giáo sư Nguyễn Huy 
Phan được Chủ tịch nước Lê Đức Anh 
tặng huân chương và ghi nhận sự đóng 
góp to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ 
ngoại giao Việt Nam-Mỹ. Trong lúc giữa 
Việt Nam-Hoa Kỳ không thể tiếp cận với 
nhau bằng chính trị, kinh tế, Nhà nước 
đã chọn hướng tiếp cận ở lĩnh vực khoa 
học kỹ thuật. Giáo sư Nguyễn Huy Phan 
là một trong những người được giao 
trọng trách đó. Song song với những 
đợt phẫu thuật nhân đạo tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 và nhiều tỉnh thành trong 
cả nước, tổ chức các hội nghị khoa học, 
xin các suất học tập, tập huấn ở Mỹ và 
các nước khác, Giáo sư Nguyễn Huy 
Phan đã làm việc thông qua Hội PTNC 
Quốc tế Mỹ mời các giáo viên tiếng 
Anh tình nguyện sang Việt Nam giảng 
dạy. Ông là người giỏi ngoại ngữ, đọc 
viết, nói thông thạo tiếng Nga, Anh, 
Pháp, Đức… và thấy được tầm quan 
trọng của ngoại ngữ đối với lớp trẻ. 
Ông đã mời được các giáo viên tiếng 
Anh tình nguyện sang Việt Nam giảng 
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dạy. Bệnh viện TWQĐ 108 đã dành một 
tầng nhà (tầng trên của Khoa Răng cũ) 
để tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã tổ 
chức hai lớp. Một lớp dành cho các bác 
sĩ, kỹ sư, nhân viên, y tá trong bệnh viện, 
và các bệnh viện khác ở Hà Nội. Tuần 
học hai buổi chiều, mọi người tham gia 
học tập nghiêm túc nhiệt tình. Đó là 
cơ sở thúc đẩy việc học tập ngoại ngữ, 
nhiều người sau đó đã có trình độ tiếng 
Anh giỏi như PGS.TS Phạm Hòa Bình,  
PGS.TS Nguyễn Việt Tiến, GS.TS Nguyễn 
Tài Sơn, TS Nguyễn Huy Thọ và nhiều các 
bác sĩ khác. Lớp học thứ hai là lớp giao 
tiếp nâng cao tiếng Anh. Chúng tôi đã 
mời các giáo sư, bác sĩ có trình độ tiếng 
anh tốt tham dự. Là một trong những 
người được giao tổ chức, duy trì các lớp 
học, tôi vô cùng cảm kích trước gương 
học tập không ngừng của mọi người. 
GS Nguyễn Thế Khánh, nguyên Giám 

đốc Bệnh viện, GS Nguyễn Văn Nhân, GS 
Đặng Hiếu Trưng, GS Nguyễn Huy Phan, 
GS Trương Xuân Đàn, GS Hà Văn Mạo, 
GS Nguyễn Khắc Giảng (Bệnh viện HN  
Việt-Đức) và nhiều các giáo sư, bác sĩ 
khác nữa đã đến tham gia lớp học.

Kết thúc các đợt học tiếng Anh là những 
buổi liên hoan chia tay. Kết thúc mỗi đợt 
phẫu thuật nhân đạo là những buổi liên 
hoan tổng kết, tri ân giữa Việt Nam và 
bạn bè quốc tế. Thời gian không ngừng 
trôi, ký ức được lưu lại sẽ vẫn còn mãi. 
Nhiều người trong giai đoạn của bài 
viết này sẽ được ôn lại những kỷ niệm. 
Sẽ thấy tự hào đã được sống, làm việc, 
được đóng góp vào thành tích chung, 
vào truyền thống của Bệnh viện. Những 
người hiện tại biết thêm về quá khứ. Hiện 
tại đang phát triển rất to lớn, vinh quang, 
chất lượng, “Thương hiệu 108” được hình 
thành và ngày càng phát triển.

Lớp học tiếng Anh tại Bệnh viện Các giáo viên tiếng Anh của Hoa Kỳ  
với lớp các giáo sư, bác sĩ của Bệnh viện
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Tôi “bén duyên” với Y học hạt nhân 
trong hoàn cảnh hết sức bình 
thường. Đó là một lần thực hiện 

xét nghiệm sinh hóa, khi tôi được giao 
nhiệm vụ định lượng microglobulin, 
nhận thấy phương pháp bình thường 
của sinh hóa không thể định lượng 
được những chất ở miền nồng độ thấp 
mà chỉ có phương pháp sử dụng đồng 
vị phóng xạ miễn dịch mới làm được. 
Tôi đã quyết định xin GS Bùi Đại - Viện 
trưởng lúc bấy giờ cho cơ hội tìm hiểu 
và chuyển sang Khoa sử dụng đồng vị 
phóng xạ (nay là Khoa Y học hạt nhân) 
để làm việc. 

Đến với Y học hạt nhân, gần như tôi 
chỉ có hai bàn tay trắng. Dành 18 năm 
công tác tại Khoa Sinh hóa nhưng chỉ 
sau một khoảng thời gian ngắn biết 
đến Y học hạt nhân, biết đến việc Bệnh 
viện được nhận một gói hỗ trợ của Liên 

Xô có máy xạ hình vạch thẳng có thể 
giải quyết được những khúc mắc tôi 
gặp phải trước đây mà tôi quyết theo 
chuyên ngành “lạ lẫm” này. 

Những chiếc máy “biết nói”

Ban đầu, chỉ có mình tôi cùng một vài 
chiếc máy còn nằm trong kho. Đây là 
con đường mới chưa hề có lối mòn, 
những khó khăn, bỡ ngỡ là không thể 
tránh khỏi. May mắn thời gian ngắn 
sau đó tôi xin được một kỹ sư và một 
điều dưỡng đồng hành cùng mình. 
Cũng như các khoa khác, khi mới bắt 
tay vào đặt nền móng cho một đơn vị, 
chúng tôi đã đi học hỏi ở rất nhiều nơi. 
Đầu tiên tôi đi học ở Bệnh viện Bạch 
Mai một năm chuyên khoa sơ bộ định 
hướng y học hạt nhân, thực tình lúc này 
tôi mới thực sự thấy đây là một chuyên 
ngành thú vị, nó không chỉ dừng lại ở 

 
BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN TRÊN HÀNH TRÌNH 

PHÁT TRIểN Y HỌC HẠT NHÂN  
CỦA BỆNH VIỆN

Đại tá BS Phạm Thị Minh Bảo  
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học hạt nhân kể 

Mai Hằng ghi 
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phóng xạ miễn dịch có thể định lượng 
các chất ở miền nồng độ thấp như tôi 
nghĩ. Tháng 8 năm 1990, sau khi học 
ở Nga về, chúng tôi xin triển khai toàn 
bộ máy móc trong đó có 1 máy xạ hình 
vạch thẳng lỗi một đầu do quá trình 
vận chuyển qua biển và lưu giữ trong 
kho thời gian dài làm máy hoen ố, rỉ 
sét. May mắn khi ấy Khoa được biên 
chế một anh bạn kỹ sư rất giỏi, bạn ấy 
đã dạy tôi và điều dưỡng của Khoa vặn 
từng chiếc ốc vít nhỏ, sửa chữa, đánh 
bóng lại máy. Cuối năm 1990, lần đầu 
Bệnh viện chụp được xạ hình tuyến 
giáp bằng máy xạ hình vạch thẳng. 
Chiếc máy đánh dấu sự khởi đầu của 

Khoa Y học hạt nhân và cũng là ký ức 
đầu khi tôi đến với chuyên ngành này. 

Khoa vận hành một thời gian, tôi và các 
thành viên trong Khoa đã thảo luận với 
nhau và nhận định nếu Y học hạt nhân 
chỉ dừng lại ở việc chụp xạ hình tuyến 
giáp mà không bổ sung thêm thiết bị 
thì sẽ rất vô nghĩa. Vì vậy, chúng tôi đã 
nghĩ ra nhiều cách để làm phong phú 
thêm máy móc cho Khoa. Có một kỷ 
niệm vẫn khiến tôi xúc động đến tận 
bây giờ về Thượng tướng Đào Đình 
Luyện - Tổng Tham mưu trưởng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam. Khi ấy, Khoa 
tôi được bố trí 3 phòng nhỏ nằm ở đầu 
Khoa Sinh hóa, một lần Tổng Tham 

mưu trưởng đến Khoa 
Sinh hóa để khám sức 
khỏe, tôi tình cờ gặp thủ 
trưởng, mặc dù trước 
đó tôi chưa từng được 
gặp mặt và tiếp xúc với 
thủ trưởng nhưng tôi đã 
mạnh dạn chạy tới xin 
phép được nói chuyện 
riêng với Tổng Tham 
mưu trưởng. Thượng 
tướng Đào Đình Luyện 
là một vị lãnh đạo hết 
sức giản dị, ông trả lời 
tôi với giọng thân mật 
“Cậu cần gì tớ?”. Nghe 
vậy tôi yên tâm hơn 

Bác sĩ Phạm Thị Minh Bảo  
hướng dẫn tại lớp Tập huấn an toàn bức xạ  

do  Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức



270

nhiều và quyết định báo cáo về tình 
hình trang thiết bị được Liên Xô hỗ trợ 
bị thiếu cản trở đến việc thực hiện các 
kỹ thuật của Khoa nên chúng tôi muốn 
xin ý kiến về hướng giải quyết từ thủ 
trưởng. Sau khi nghe trình bày, ông trả 
lời ngay: “Phải gặp lại bên phía Liên Xô 
để hỏi lại rõ về tình trạng này, tuần sau 
họp ngay lập tức!” và đúng thực như 
lời ông, một tuần sau đoàn chuyên gia 
Liên Xô và các lãnh đạo Bộ đến Bệnh 
viện họp bàn. Phía bên Liên Xô giải 
thích do tình hình ở nước họ lúc bấy giờ 
đang gặp khó khăn, không thể cung 
cấp thêm máy được, chỉ có phương án 
là bên mình phải mua các thiết bị đó 
với giá cao. Buổi họp kết thúc, tôi và 
một anh kỹ sư đến nhà gặp Tổng Tham 
mưu trưởng Đào Đình Luyện để xin ý 
kiến. Tôi thoải mái chia sẻ tình hình với 
ông và hỏi: “Thưa thủ trưởng, nếu được 
mua một chiếc áo đẹp, bền và chiếc 
áo bình thường thì thủ trưởng sẽ chọn 
cái nào ạ?”, Thủ trưởng trả lời rất quyết 
đoán “Phải mua cái áo đẹp và bền!”, đối 
với tôi câu trả lời của ông vào thời điểm 
những năm 1990 như vậy là rất tân tiến. 

Sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ 
trưởng Luyện, tôi từ chối nhận mua 
thiết bị của Liên Xô và tiếp tục tìm hiểu 
các thiết bị thực sự chất lượng. Tôi và 
anh kỹ sư trong Khoa đã tìm hiểu rất 

nhiều và thấy máy Gamma Camera 
SPECT đang rất được ưa chuộng, nhiều 
nước trên thế giới có Gamma Camera 
nhưng không gắn SPECT, nếu Việt 
Nam sở hữu một chiếc máy như vậy rất 
có giá trị. Trong một lần tôi cùng Viện 
trưởng Bùi Đại tới Viện Năng lượng 
Nguyên tử Việt Nam làm việc đã gặp 
GS Nguyễn Đình Tứ (Viện trưởng Viện 
Năng lượng Nguyên tử Việt Nam), Giáo 
sư tư vấn Bệnh viện nên mua Gamma 
Camera SPECT đúng như dự định của 
chúng tôi. Việc này như lóe lên một tia 
sáng trong công cuộc hoàn thiện trang 
thiết bị cho Khoa. Ngày đó để xin một 
chiếc máy như vậy phải trải qua muôn 
vàn khó khăn. Tuy nhiên, vào một buổi 
chiều chủ nhật năm 1993, Thủ trưởng 
Luyện trực tiếp đến Khoa phóng xạ tìm 
tôi, cũng may mặc dù hôm đó không 
phải ngày làm việc nhưng tôi vẫn tới 
Khoa đọc sách vì mải mê nghiên cứu 
nhiều thứ. Thủ trưởng tới đặt trước mặt 
tôi quyết định cho 300 ngàn USD để 
mua Gamma Camera SPECT và nói “Bảo 
ơi, đây là xương máu của nhân dân, lấy 
từ tiền bán vũ khí sau chiến tranh”. Tôi 
nhận tờ quyết định và rưng rưng nước 
mắt. Tôi gọi ngay cho Thủ trưởng Bùi 
Đại nhưng thật không may hội đồng 
tướng lĩnh quyết định sử dụng số tiền 
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được cấp để mua máy CT (máy CT đầu 
tiên của Bệnh viện, máy thứ 2 ở miền 
Bắc) vì máy CT cứu sống được nhiều 
người ngay lúc bấy giờ. Thực sự lúc đó 
tôi rất buồn nhưng tôi hiểu quyết định 
đó vào thời điểm ấy là đúng. Vậy là thay 
vì máy Gamma Camera SPECT, Bệnh 
viện được trang bị thêm máy CT kịp 
thời điều trị cho người bệnh. Đến năm 
1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho Bệnh 
viện 2 triệu USD để mua thiết bị trong 
đó có Gamma Camera SPECT hãng GE 
(Mỹ) do Kỹ sư Nguyễn Viễn Đàn, Kỹ sư 
Nguyễn Hữu Văng và tôi đề xuất. 

Tháng 10/1993, Khoa chính thức thành 
lập, khi đó khoa được bố trí 1 khu 
riêng biệt. Năm 1995, Khoa được lắp 

đặt máy Gamma Camera SPECT, đó là 
máy SPECT đầu tiên ở Việt Nam. Sau khi 
lắp xong máy SPECT, chuyên gia trở về 
nước của họ, tôi đã khóc ròng 2 tuần 
liền vì “sợ quá”, không biết phải làm thế 
nào, không có người hướng dẫn. Tôi và 
anh Văng kỹ sư đặt mục tiêu là từ nay 
trở đi chỉ dùng tiếng Anh, không dùng 
tiếng Việt để làm quen với máy và bắt 
đầu vận hành thử. Máy Gamma Camera 
SPECT thật lý tưởng và là niềm tự hào 
của chúng tôi.  

Năm 2001 - 2003, Khoa đã có 5 bác sĩ, 
4 kỹ thuật viên, 4 điều dưỡng, 1 người 
công vụ. Khi đó, Khoa cũng ngồi bàn 
bạc với nhau Gamma Camera SPECT 
(xạ hình tưới máu cơ tim, chức năng 

thận, xạ hình xương, xạ 
hình thận…) chắc chỉ đến 
đó thôi, chúng tôi nghĩ 
đến PET và Cyclotron. Năm 
2006, bắt đầu khởi công 
dự án do Giám đốc Bệnh 
viện Đinh Ngọc Duy, bác 
sĩ Lê Ngọc Hà và tôi thực 
hiện, kèm theo dự án này 
Khoa đã có máy SPECT 2 
đầu lập tức phát triển rất 
mạnh về mảng tim mạch. 
Năm 2009, hoàn thành PET 
và Cyclotron, thành lập 

Nhân viên Khoa Y học hạt nhân thực hiện chụp xạ hình  
trên máy Gamma Camera SPECT đầu tiên ở Việt Nam
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trung tâm Cyclotron. Đây là sự quyết 
đoán, quyết tâm cao của Thủ trưởng 
Đinh Ngọc Duy cùng đội ngũ Khoa Y 
học hạt nhân.

“Muốn đi nhanh thì đi một mình, 
muốn đi xa thì đi cùng nhau”

Khi đi huấn luyện đào tạo tại quốc gia 
khác, các chuyên gia khuyên chúng tôi 
phải có bạn ở các khoa vì chúng tôi có 
kỹ thuật nhưng các khoa khác không 
sử dụng thì cũng không có nghĩa lý gì. 
Muốn có bạn ở các khoa phải để cho 
họ hiểu được và muốn hiểu được phải 
tổ chức các lớp huấn luyện, xin các suất 
học bổng đi học nước ngoài. 

Tháng 4/1995, tôi gửi một dự án xin 
hỗ trợ kỹ thuật (TC Project) đến Cơ 
quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế 
(IAEA). Về nguyên tắc ban đầu chúng 
tôi sẽ gửi dự án đến Viện Năng lượng 
Nguyên tử Việt Nam, Viện sẽ giúp đỡ 
mình gửi dự án này đến Cơ quan Năng 
lượng Nguyên tử Quốc tế. Lúc đầu Việt 
Nam đưa lên 7 dự án, dự án của tôi 
xếp hạng 7, tuy nhiên đến lúc thông 
qua hội đồng, dự án của tôi lại được 
lựa chọn đầu tiên. Tên dự án là “Tăng 
cường năng lực y học hạt nhân của Việt 
Nam” với tổng giá trị là 250 ngàn USD 
bao gồm chuyên gia đào tạo, học bổng, 
trang thiết bị. Năm 1997, đợt công tác 
đầu tiên của chuyên gia đào tạo tại chỗ 

3 tuần. Trong 3 tuần đó chuyên gia từ 
Malaysia dạy tất cả kỹ thuật trên máy 
SPECT, nhờ vậy chúng tôi đã làm việc 
tốt với máy. Xuất phát từ mong muốn 
để chuyên ngành Y học hạt nhân phát 
triển trong cả nước, chúng tôi cố gắng 
tập hợp các chuyên ngành lẻ ở từng 
Bệnh viện và các khoa khác trong Bệnh 
viện. Khoa mở lớp tập huấn cho cả nước 
về kỹ thuật Gamma Camera SPECT, có 
khoảng hơn 20 người tham gia lớp. 
Vấn đề lớn nhất khi mở lớp là kinh phí, 
tôi đã suy nghĩ và gửi thư cho CEO của 
công ty cung cấp máy hãng GE đề nghị 
hỗ trợ với ý tưởng đây là máy GE đầu 
tiên ở Việt Nam, chúng tôi lần đầu được 
tiếp cận nên chúng tôi tổ chức lớp tập 
huấn gồm hơn 20 người khắp cả nước 
từ Nam ra Bắc, chúng tôi không có kinh 
phí nên cần ông hỗ trợ một phần. Đề 
nghị của tôi được chấp thuận, ông ấy 
gửi cho chúng tôi 3.000 USD để tổ chức 
lớp, anh em ở xa tới chúng tôi hỗ trợ 
tiền ăn, nơi ở. 

Khoa Y học hạt nhân đã thực hiện rất 
nhiều dự án quốc tế, hội nghị quốc 
tế thường có sự tham gia của hơn 20 
quốc gia. Hoạt động hợp tác quốc tế 
của Khoa được chú trọng và phát triển 
mạnh mẽ. Khi tôi đi họp cùng Cơ quan 
Năng lượng Nguyên tử Quốc tế để bàn 
việc tổ chức họp hợp tác vùng trong  
nghiên cứu phát triển kỹ thuật PET, 5 
năm sẽ có 2 cuộc họp như vậy. Có một 
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lần tôi xin Cơ quan Năng 
lượng Nguyên tử Quốc tế 
tổ chức họp tại Việt Nam. 
Ngài Chủ tịch Cơ quan 
Năng lượng Nguyên tử 
Quốc tế có chia sẻ việc 
tổ chức một cuộc họp 
như vậy rất khó khăn, 
tuy nhiên tôi vẫn quyết 
tâm thực hiện. Tôi nghĩ 
nếu tổ chức ở nước ngoài 
thì cơ hội để các đồng   
nghiệp người Việt tham 
dự và tiếp cận sẽ rất ít, 
nếu tổ chức họp ở Việt 
Nam sẽ giúp các y bác sĩ trong nước tới 
giao lưu học hỏi, từ đó mở mang thêm 
kiến thức và nâng cao khả năng phát 
triển cho ngành y học hạt nhân nước 
nhà. Đúng như chia sẻ của những đơn 
vị đi trước, ở giai đoạn đầu, chúng tôi 
gặp muôn vàn thử thách từ sắp xếp, 
đón tiếp khách mời tới chuẩn bị tài liệu 
tiếng Anh, tiếng Việt. Nhưng rồi bằng sự 
nỗ lực của từng thành viên trong Khoa, 
sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự 
hỗ trợ của các đồng nghiệp trong Bệnh 
viện, đến nay chúng tôi đã thực hiện 
thành công rất nhiều hội nghị quốc tế, 
mở ra những hướng đi mới cho chuyên 
ngành y học hạt nhân nước nhà. 

Chúng tôi luôn quan niệm “Muốn đi 
nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì 
đi cùng nhau” hay nói cách khác nếu 

chỉ chúng tôi phát triển sẽ không thể 
bền vững, muốn bền vững chúng tôi 
phải có những người bạn đồng hành, 
có như vậy ngành y học hạt nhân Việt 
Nam mới vươn lên sánh vai với các 
nước tiên tiến trên thế giới. 

Năm 1999, Khoa triển khai điều trị I131 
lần đầu, bệnh nhân đầu tiên của chúng 
tôi là hiệu trưởng của một trường tiểu 
học ở Hà Nội, đến nay điều trị đã được 
23 năm nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. 
Ban đầu điều trị I131 chủ yếu là ngoại 
trú, nhưng sau 1, 2 ca bệnh nhẹ có thể 
điều trị bằng liều thấp, chúng tôi tiếp 
nhận những ca đã di căn buộc phải 
điều trị bằng liều cao. Tôi đã xin Giám 
đốc Bệnh viện bố trí một số phòng điều 
trị riêng biệt, lúc đó Bệnh viện cũng 
không có nhiều kinh phí nhưng vẫn 

Hội nghị đánh giá giữa kỳ dự án RCA/IAEA 
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cố gắng sắp xếp cho chúng tôi. Phòng 
tuy hơi chật hẹp nhưng chúng tôi vẫn 
cố gắng làm. Khoa từng tiếp nhận 
những bệnh nhân ung thư di căn đầy 
hai phổi và điều trị khỏi hoàn toàn sau 
10 lần điều trị. Đến bây giờ 23 năm sau 
bệnh nhân vẫn sống, sinh con. Sau khi 
được đầu tư máy SPECT/CT và rất nhiều 
trang thiết bị khác, Khoa gần như đã 
làm chủ được tất cả kỹ thuật được thực 
hiện tại các LABO hiện đại trên thế giới, 
Singapore đã chấp nhận kết quả PET 
của Khoa. Hình ảnh của Khoa Y học hạt 
nhân - Bệnh viện TWQĐ 108 dần xuất 
hiện trên trường quốc tế.

Hướng đi bền vững với khâu lựa chọn 
đội ngũ kế nhiệm

Tôi nghĩ thành công của chúng tôi là do 
may mắn có sự hỗ trợ của Cơ quan Năng 

lượng Nguyên tử Quốc tế, Viện Năng 
lượng Nguyên tử Việt Nam, các thủ 
trưởng và bạn bè đồng nghiệp. Đồng 
thời, cũng do có định hướng phát triển 
đúng đắn của Khoa và đặc biệt là việc 
lựa chọn, đào tạo đội ngũ y bác sĩ chắc 
chuyên môn, vững y đức, tâm huyết 
với nghề. Hành trình của Khoa Y học 
hạt nhân trên con đường “Phát triển 
bền vững” không phải chỉ cần sự đầu tư 
về trang thiết bị máy móc hay sự đồng 
hành của bạn bè trong nước và quốc 
tế, mà hơn hết là chuẩn bị về nhân lực. 
Với những gì mà Khoa Y học hạt nhân 
đã và đang làm được, tôi có thể khẳng 
định việc lựa chọn đội ngũ kế nhiệm của 
mình là hoàn toàn đúng đắn. Đây chính 
là điều khiến tôi tự hào nhất trong suốt 
quá trình làm nghề của mình!
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Câu chuyện của tôi với Thầy thuốc 
nhân dân - Đại tá, Phó Giáo sư 
Vũ Điện Biên - Viện trưởng Viện 

Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 bắt đầu bằng việc nhắc lại 
người cha của ông. Đại tá, Phó Giáo sư 
Vũ Điện Biên sinh đúng ngày mở màn 
chiến dịch Điện Biên Phủ (13-3-1954), 
khi ấy người cha - Đại tá Vũ Văn Cẩn 
đảm đương trọng trách Cục trưởng Cục 
Quân y luôn có mặt ở chiến trường Điện 
Biên nóng bỏng. Từ trước đó, trong các 
chiến dịch Biên Giới, Tây Bắc, bộ đội ta 
khi vận động bao vây đánh địch trên 
chiến trường Tây Bắc, Việt Bắc bị thương 
và bị bệnh khá nhiều. Vấn đề sức khỏe 
của bộ đội được Bác Hồ và Trung ương 
Đảng đặc biệt quan tâm. Bác sĩ Vũ Văn 
cẩn, người ngay sau ngày 2 tháng 9 
năm 1945 được Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Y tế Vệ 
quốc đoàn Trung ương. Đến đầu năm 
1946, cũng chính Bác Hồ chỉ định bổ 
nhiệm ông làm Cục trưởng Cục Quân y. 

Khi ấy, vị bác sĩ chuyên khoa về mắt Vũ 
Văn Cẩn mới tròn 31 tuổi. Cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp những 
ngày đầu khó khăn thiếu thốn trăm bề. 
Ngành quân y non trẻ đã phải vượt qua 
nhiều thử thách. Bám sát đời sống bộ 
đội, nhân dân trong cuộc kháng chiến 
trường kỳ, tất cả những gì có thể làm, 
lực lượng quân y đều làm bằng tất cả 
khả năng và sức lực. Toàn bộ thuôc 
men, máy móc ở phòng mạch của Bác 
sĩ Vũ Văn Cẩn đã được ông cùng các 
đồng nghiệp chuyển lên chiến khu cho 
kháng chiến. Ông còn vận động đồng 
nghiệp ủng hộ mua thuốc từ các hiệu 
thuốc lớn ở Hà Nội chuyển lên chiến 
khu. Năm 1946, cuộc kháng chiến bùng 
nổ, việc cứu chữa thương bệnh binh trở 
nên cấp bách.

Theo đề xuất của Dược sĩ Hoàng Xuân 
Hà, Bác sĩ Vũ Văn Cẩn đã bàn với những 
cộng sự và cử Dược sĩ Hà đi Hồng 
Kông tìm mua những loại thuốc mà ở 
ta không có. Ông đã bàn bạc và huy 

 
THẦY THUỐC NHÂN DÂN VŨ ĐIỆN BIÊN

Nhà văn Phùng Văn Khai
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội
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động toàn bộ nữ trang quý của vợ là 
bà Từ Thị Giốc, kể cả chiếc nhẫn cưới 
thiêng liêng giao cho Dược sĩ Hà mang 
đi Hồng Kông. Trái tim yêu nước đánh 
thức những trái tim yêu nước. Tại Hồng 
Kông, khi biết được tấm lòng vàng của 
vợ chồng ông, đông đảo Việt kiều đồng 
lòng hướng về Tổ quốc đã quyên góp 
ủng hộ nhiều nguyên liệu, thuốc sát 
trùng, đặc biệt là thuốc sốt rét chuyển 
về cho cuộc kháng chiến mà không cần 
phải tiêu đến số tư trang của vợ chồng 
ông. Khi Dược sĩ Hoàng Xuân Hà đưa 
lại túi vàng cho vị Cục trưởng, Bác sĩ Vũ 
Văn Cẩn đã cảm động rơi nước mắt, chỉ 
lấy lại chiếc nhẫn cưới đưa cho vợ còn 
toàn bộ tư trang ông bảo Dược sĩ Hà 
chuyển lên nộp vào Văn phòng Chính 
phủ để sử dụng cho công cuộc kháng 
chiến còn đang bộn bề thiếu thốn.

Nhắc lại những ngày kháng chiến, tôi 
thấy Viện trưởng Vũ Điện Biên dường 
như rất xúc động. Trong vô vàn khó 
khăn thử thách, tấm lòng vàng của 
những trí thức đi theo Đảng, theo Bác 
Hồ càng ngời sáng mà không một chút 
tư lợi, vân vi... Hỡi đồng bào! Chúng ta 
phải đứng lển! Ai có súng dùng súng, ai 
có gươm dùng gươm, không có gươm 
thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc... Lời 
Bác Hồ như lời hịch. Toàn dân theo Cụ 
Hồ kháng chiến. Những đóng góp của 
giới trí thức trong đó có Bác sĩ Vũ Văn 

Cẩn là rất lớn. Ông được phong hàm 
Đại tá năm 1948 do chính Bác Hồ ký. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn am tường và 
trân trọng trí thức ở mức độ thấu hiểu 
nhất. Bác Hồ hiểu trí thức là nguồn lực 
vô cùng quý báu của cuộc kháng chiến 
trường kỳ. Và các vị trí thức đã theo Cụ 
Hồ không một mảy may nghĩ đến lợi 
ích riêng mà luôn một dạ một lòng hy 
sinh vì Tổ quốc.

Bác sĩ Vũ Văn Cẩn là người chiến sĩ cộng 
sản kiên cường, vị Bộ trưởng Bộ Y tế cả 
đời cống hiến cho Tổ quốc. Ông cũng là 
đại biểu Quốc hội các khóa IV, V, VI, VII 
với những đóng góp sâu sắc để vị thế của 
y tế ngày càng phát triển bền vững. Ông 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng 
Lực lượng Vũ trang Nhân dân với những 
đóng góp xuất sắc ở chiến trường. Cuộc 
đời ông gắn liền với sự nghiệp bảo vệ 
sức khỏe của bộ đội và nhân dân trong 
những khoảng thời gian khó khăn, bước 
ngoặt nhất của cách mạng. Cao hơn mọi 
danh xưng, mọi thành tích, mọi huân huy 
chương, tôi luôn thấy ông thật gần gũi và 
bình dị từ những công việc cụ thể hàng 
ngày mà người đời kể lại. Ông đã về với 
thế giới của người hiền và chính ông 
luôn mang dáng dấp của người hiền, 
luôn hy sinh và dâng hiến tất cả cuộc đời 
mình cho Tổ quốc.

Người con - nay đã là Đại tá - Thầy thuốc 
nhân dân Vũ Điện Biên đã được thừa 
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hưởng từ cha những tố chất tốt lành và 
sự giáo dục nghiêm khắc vốn là truyền 
thống của gia đình họ Vũ. Vũ Điện Biên 
ra đời tại chiến khu khi tiếng súng đang 
rộ lên của một chiến dịch lịch sử. Người 
mẹ hiền Từ Thị Giốc đã thay chồng chăm 
sóc các con bằng tất cả tấm lòng yêu 
thương của người mẹ và cao hơn là tấm 
lòng với sự nghiệp lớn của chồng. Như 
những người con khác, Vũ Điện Biên 
chăm chỉ học hành và luôn có ý thức 
tự lập từ rất sớm. Một trong những ứng 
xử sâu sắc của các trí thức, tướng lĩnh, 
những cán bộ cấp cao, thậm chí rất cao 
trong Chính phủ là luôn đế con cái tự 
học tự rèn, rèn luyện ở chiến trường, rèn 
luyện trong cuộc chiến đấu giữa bom 
đạn, thậm chí nhiều người đã hy sinh. 
Với suy nghĩ ấy, tháng 6 năm 1971, Vũ 
Điện Biên nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Thủ 
đô khi mới tròn 17 tuổi. Mười bảy tuổi, 
cái tuổi còn hồn nhiên nhưng đã sớm 
ý thức phải học hành và phải học thật 
giỏi đã luôn ăn sâu bám rễ trong tâm 
trí cậu thanh niên Vũ Điện Biên. Anh thi 
đỗ điểm cao vào Đại học Kỹ thuật Quân 
sự và sớm vào mái trường quân đội. Khi 
ấy, cậu học viên Vũ Điện Biên gầy ốm, 
chỉ đôi mắt luôn sáng rực niềm tin. Sau 
4 tháng theo học, một hôm, người cha 
lên thăm con đang ốm tại bệnh xá nhà 
trường. Ông lắng nghe tâm sự của con 
và khuyên nên chuyển sang Đại học 

Quân y để vừa tự nâng cao sức khỏe 
cho mình vừa có thể chăm sóc và chữa 
bệnh cho đồng chí đồng đội, cho nhân 
dân và tiếp tục sự nghiệp của ông. Lắng 
nghe lời cha, Vũ Điện Biên chuyển sang 
Đại học Quân y vừa học vừa tham gia 
đào hầm hào chống chiến tranh phá 
hoại, cứu chữa thương bệnh binh trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 
tại Hà Đông năm 1972. Chính từ thực 
tiễn khói lửa của những ngày tham gia 
cứu chữa thương bệnh binh trong cuộc 
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ 
đã tôi rèn thêm bản lĩnh người chiến 
sĩ của học viên trẻ Vũ Điện Biên. Năm 
1978, Vũ Điện Biên ra trường về công 
tác ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 cho tới tận bây giờ. Không ít người 
hỏi anh sao học những 7 năm (1971-
1978) mới ra trường? Hay là bị đúp? 
Thời gian đó anh cùng khóa học vừa 
học tập vừa tham gia đào hầm hào, cứu 
chữa thương bệnh binh, chống lụt vỡ 
đê, còn đi tăng gia chăn nuôi ở đỉnh núi 
Ba Vì, rồi tham gia luyện tập duyệt binh 
năm 1973, vì thế kéo dài mất khoảng 1 
năm. Chiến tranh có những điều không 
thể diễn biến như bình thường. Cuộc 
kháng chiến cần gì, người chiến sĩ sẵn 
sàng đáp ứng. Mệnh lệnh là như thế. 
Những nguyên tắc thông thường bị 
phá vỡ để đất nước nhanh được hòa 
bình, thông nhất mới là công cuộc lớn 
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lao mà mỗi người chiến sĩ luôn ý thức 
sâu sắc trong trái tim mình.

Những ngày đầu công tác ở Khoa 
Tim-Thận-Khớp-Nội tiết (A2) là những 
ngày tự học, tự rèn của Bác sĩ trẻ Vũ 
Điện Biên. Giáo sư Nguyễn Ngọc 
Doãn (Phó Giám đốc Bệnh viện), Bác 
sĩ Phạm Văn Cự (Chủ nhiệm Khoa) 
luôn hướng dẫn, truyền đạt kinh  
nghiệm cho các bác sĩ trẻ trong đó có 
anh. Những năm 1980, đầu 1990 khó 
khăn thiếu thốn trăm bề. Thóc gạo lúa 
khoai còn khan hiếm nói gì đến thuốc 
men chữa bệnh. Đất nước hai đầu vẫn 
còn khói thuốc súng. Người chiến sĩ 
phải chắn bão tố ở phía Bắc, phía Nam, 
ngoài biển đảo liên miên. Người chiến 
sĩ quân y cũng phải vật lộn với vô vàn 
thử thách. Ngày ấy, nhiều bác sĩ trẻ 
trong Bệnh viện, trong đó có Vũ Điện 
Biên rất “sợ” phải đi trực. Kinh nghiệm 
còn thiếu, nỗi lo lắng đi trực gặp ca cấp 
cứu khi thuốc men thiếu thốn không 
biết sẽ ra sao. Tài liệu sách vở hiếm, 
trang thiết bị đều chưa đầy đủ. Các bác 
sĩ ở Khoa tìm mua mãi mới được cuốn 
cẩm nang “Cấp cứu nội khoa” luôn để 
ở phòng trực rất cẩn thận. Nhiều hôm 
gặp ca cấp cứu, các anh vừa khám đến 
đâu vừa chạy vào buồng trực mở sách 
ra xem. Bây giờ nghĩ lại không khỏi bật 
cười. Nhiều khi bệnh nhân đau đớn các 
nữ y tá đến ngồi bên chăm sóc vừa quạt 

vừa hát, rồi đọc truyện, kể chuyện cho 
bệnh nhân nghe. Câu chuyện miên man 
từ cuộc sống, ước mơ, đến gia đình, 
quê hương bản quán để người bệnh 
được an ủi nhiều hơn, vượt lên đớn đau 
khi thiếu thốn thuốc men. Thế là càng 
thêm nghĩa tình keo sơn bền chặt. Ai 
cũng hết lòng thương yêu bệnh nhân, 
đồng đội, nhân dân của mình. Bệnh 
nhân cởi mở tâm tình với người chữa 
bệnh. Vũ Điện Biên bảo chữa bệnh còn 
là chữa tâm bệnh chứ đâu chỉ dựa duy 
nhất vào thuốc men. Cái tố chất thần kỳ 
của người thầy thuốc mặc áo lính sao 
quá đỗi giản dị đời thường đến vậy.

Thầy thuốc nhân dân Vũ Điện Biên luôn 
cho rằng bệnh nhân là trung tâm trong 
hoạt động phục vụ của Bệnh viện, của 
Khoa. Bệnh nhân và người thầy thuốc 
phải cởi lòng, phải san sẻ, cùng nhau 
hợp lực thì hiệu quả chữa bệnh mới 
cao. Những ngày chiến tranh biên giới 
phía Bắc xảy ra, thương binh về nhiều, 
lãnh đạo Bệnh viện đã điều Vũ Điện 
Biên sang Khoa Phẫu thuật lồng ngực 
tham gia cứu chữa bệnh nhân gần 
một năm. Trước những người lính trận 
mang trên mình vết thương từ chiến  
tranh nơi địa đầu Tổ quốc, Vũ Điện Biên 
vô cùng xúc động. Khi ấy thuốc men 
của ta còn rất thiếu. Có những ca nặng, 
mọi người không cầm được nước mắt 
khi cứu chữa anh em. Anh cùng các 
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đồng nghiệp mang hết khả năng của 
mình, không kể ngày đêm cứu chữa 
đồng đội, vừa nghĩ suy, trăn trở để có 
được những phương pháp chữa bệnh 
tốt nhất.

Sau khi đi học ở Hungary về nước năm 
1988, Vũ Điện Biên công tác tại Khoa A1 
sau đó năm 1992 trở về Khoa Nội Tim 
mạch. Vũ Điện Biên là một trong những 
bác sĩ nòng cốt, sau này anh trưởng 
thành và trở thành lãnh đạo của Khoa. 
Tiếp nối truyền thống cha anh, anh đã 
cùng tập thể bác sĩ, y tá, công vụ nỗ lực 
phấn đấu xây dựng Khoa A2 trở thành 
một trong những đơn vị vững mạnh 
toàn diện của Bệnh viện. Khoa A2 - 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là 
một trong những khoa nội quan trọng 
của Bệnh viện với nhiệm vụ đảm bảo 
cấp cứu, thu dung điều trị các mặt bệnh 
tim mạch, thận, khớp và nội tiết cho đối 
tượng bộ đội, bảo hiểm y tế quân, đối 
tượng chính sách với chức năng chuyên 
khoa tuyến cuối của toàn quân. Tham 
gia huấn luyện, đào tạo các bác sĩ thuộc 
chuyên ngành nội chung cho ngành 
quân y và dân y bao gồm bác sĩ chuyên 
khoa I, bác sĩ chuyên khoa II và chuyên 
khoa định hướng. Tham gia công tác 
nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến 
theo phân công của Bệnh viện.

Từ đầu những năm 1990, cùng với 
những quyết định đột phá của Bộ Quốc 
phòng về việc các bệnh viện quân đội 
tham gia khám chữa bệnh cho nhân 
dân, nhờ được trang bị nhiều thiết bị 
mới hiện đại và lực lượng cán bộ của 
Khoa được đào tạo từ nước ngoài trở 
về, Khoa đã có những tiến bộ vượt bậc 
về trình độ chuyên môn, nhiều kỹ thuật 
mới và kỹ thuật hiện đại đã được triển 
khai rộng rãi để phục vụ điều trị cho bộ 
đội, trong đó có những kỹ thuật được 
triển khai lần đầu tiên tại Bệnh viện và 
ở trong nước. Tiêu biểu là các kỹ thuật 
điện tim gắng sức, siêu âm Doppler tim, 
siêu âm tim qua đường thực quản, siêu 
âm tim gắng sức bằng thuốc, siêu âm 
tim cản âm, chọc hút dịch màng ngoài 
tim dưới hướng dẫn của siêu âm, cấy 
máy tạo nhịp tim các loại. Khoa A2 đã 
xây dựng đội ngũ bác sĩ được phong 
hàm Giáo sư, Phó giáo sư, tiến sĩ trên cơ 
sở tham gia công tác giảng dạy, đào tạo 
chuyên khoa, tham gia nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học. Dựa trên đề nghị 
của Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược 
lâm sàng 108, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Bộ Quốc phòng đã ra quyết định thành 
lập Bộ môn Nội Tim mạch năm 2005. Từ 
đây Khoa A2 có thêm chức năng đào tạo 
huấn luyện, góp phần nâng cao thêm 
chất lượng phục vụ người bệnh.
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Bước vào thế kỷ XXI, do nhu cầu phát 
triển của các chuyên ngành để phục vụ 
người bệnh ngày càng chất lượng hơn, 
chuyên sâu hơn, được sự phê chuẩn của 
Bộ Quốc phòng, ngày 15 tháng 12 năm 
2007, Viện Tim mạch trực thuộc Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 được 
thành lập. Bác sĩ Vũ Điện Biên được 
bổ nhiệm làm Viện trưởng. Khoa Nội 
Tim mạch (A2-A) được tách ra từ Khoa 
A2 trở thành một trong ba khoa thuộc 
biên chế của Viện Tim mạch, đảm nhận 
nhiệm vụ tuyến cuối của toàn quân về 
bệnh lý nội tim mạch. Từ đây một cột 
mốc mới của thời kỳ phát triển nhanh 
chóng chuyên khoa nội tim mạch. 
Hàng loạt các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao 
được áp dụng có hiệu quả như chụp và 
can thiệp động mạch vành, nong van 
bằng bóng qua da, bít dù lỗ thông liên 
nhĩ, cấy máy phá rung tự động (ICD), 
cấy máy tạo nhịp điều trị suy tim mạn 
tính (CRT), thăm dò điện sinh lý tim và 
triệt đốt các rối loạn nhịp bằng sóng RF, 
điều trị rung nhĩ mạn tính bằng sóng 
RF có sử dụng hệ thống bản đồ 3D, 
điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ 
bằng sóng xung kích (shockwave), điều 
trị suy tĩnh mạch bằng sóng RF... Chính 
nhờ có những tiến bộ này mà đã chẩn 
đoán và cấp cứu thành công nhiều 
tình trạng bệnh lý tim mạch nặng ảnh 
hưởng đến tính mạng người bệnh. Từ 

những thành tích và cố gắng vượt bậc 
đó, danh tiếng của Khoa Nội Tim mạch 
ngày càng được khẳng định là địa chỉ 
tin cậy của người bệnh, uy tín Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 ngày 
một nâng cao. Bên cạnh đó Khoa Phẫu 
thuật Tim mạch (A2-B) trong thời gian 
qua đã triển khai kỹ thuật phẫu thuật 
tim mở, đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó 
và phức tạp như sửa hoặc thay van tim 
kết hợp bắc cầu nối chủ vành, phẫu 
thuật Maze điều trị rung nhĩ kết hợp, 
phẫu thuật thay động mạch chủ ngực 
hoặc động mạch chủ bụng. Khoa Chẩn 
đoán và Can thiệp tim mạch (A2-C) đã 
thực hiện hàng trăm ca can thiệp qua 
da cấp cứu nhồi máu cơ tim phức tạp, 
phát triển kỹ thuật can thiệp mạch 
ngoại vi như kỹ thuật TOCE trong điều 
trị ung thư gan, TIPS - phân lưu cửa chủ 
trong điều trị chảy máu do xơ gan, nút 
thông động tĩnh mạch não hoặc phình 
động mạch não, bệnh động mạch chi 
dưới, u xơ tử cung, đặc biệt là hút huyết 
khối trong nhồi máu não cấp... Trong số 
các kỹ thuật mới thực hiện tại Viện Tim 
mạch, có nhiều kỹ thuật được thực hiện 
lần đầu tại bệnh viện cũng như trong 
cả nước.

Từ những nền tảng thuận lợi có được, 
được cấp trên quan tâm, Viện Tim mạch 
luôn chủ động hợp tác quốc tế để phát 
triển sâu chuyên khoa tim mạch, theo 
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kịp và hội nhập được với trình độ tiên 
tiến của khu vực và thế giới, vươn lên 
khẳng định vị trí trong hệ thống tim 
mạch quốc gia. Viện trưởng Vũ Điện 
Biên đã được bầu làm Phó Chủ tịch 
Hội Tim mạch học Việt Nam năm 2014, 
thành viên Trường môn Tim mạch học 
Đông Nam Á năm 2010.

Là ủy viên Hội đồng Chuyên môn Ban 
Bảo vệ sức khỏe Trung ương, Bác sĩ Vũ 
Điện Biên đã có nhiều đóng góp, nhất 
là chăm sóc tim mạch trong bảo vệ 
sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ 
và các tướng lĩnh trong quân đội. Anh 
có nhiều kỷ niệm trong việc chăm sóc 
sức khỏe các nhà lãnh đạo: Phạm Văn 
Đồng, Tố Hữu, Lê Đức Thọ, Nguyễn 
Hữu Thọ, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, 
Hoàng Anh... Cách đây ít năm, chính 
anh là người tiếp xúc và cấp cứu đầu 
tiên Phó Thủ tướng Hoàng Anh, đóng 
góp một phần nhỏ trong chăm sóc sức 
khỏe và kéo dài tuổi thọ đến 104 cho 
vị Phó Thủ tướng vốn cũng từng là một 
trí thức.

Từ kinh nghiệm khi tiếp xúc với các 
nhà lãnh đạo cấp cao, Đại tá, Phó Giáo 
sư Vũ Điện Biên thấy mở mang ra rất 
nhiều điều. Những cán bộ lão thành có 
công với nước luôn thật bình dị, chân 
thành, sẵn sàng hợp tác với các y bác sĩ 
trong việc điều trị bệnh. Trong ứng xử 

đời thường, nhiều người như một tấm 
gương lớn về đạo làm người. Hầu hết 
các vị đã từng làm việc và quen biết 
cha anh - Bộ trưởng Vũ Văn cẩn trong 
hoạt động cách mạng. Đối với anh, các 
bác, các cô, các chú cũng như là những 
người ruột thịt của mình, như chính mẹ 
cha mình. Cái nết thảo thơm ấy luôn 
biểu hiện thật tự nhiên, nhuần nhụy 
từ những việc làm nhỏ nhất mà mọi 
người, nhất là lớp cán bộ, bác sĩ, y tá trẻ 
thấy ở  anh.

Đại tá, Phó Giáo sư Vũ Điện Biên là 
người luôn say mê nghiên cứu khoa 
học. Đối với anh, nghiên cứu khoa học 
là phương pháp tự học, tự nâng cao 
kiến thức toàn diện, tiếp cận và áp dụng 
hiệu quả nhất những thành tựu phát 
triển của y học hiện đại. Anh đã tham 
gia và làm chủ nhiều công trình khoa 
học. Tiêu biểu như Đề tài cấp Bộ Quốc 
phòng: Tình hình quản lý và điều trị 
bệnh tăng huyết áp tại các đơn vị năm 
1996; Nghiên cứu ứng dụng các tiến 
bộ kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị 
bệnh động mạch vành năm 2003; ứng 
dụng phương pháp nong van 2 lá bằng 
bóng qua da trong bệnh hẹp van hai lá 
do thấp năm 2005; Đề tài nhánh trong 
Đề tài cấp Nhà nước KC10-04: Đánh giá 
tổn thương động mạch vành ngực qua 
siêu âm thực quản năm 2005; Đề tài 
cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng 
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kỹ thuật tiền tiến trong chẩn đoán và 
điều trị các bệnh tim mạch (KC10-04) 
năm 2005; Đề tài đa trung tâm Quốc 
tế: Nghiên cứu đa trung tâm quốc tế về 
đánh giá đau ngực cấp tại Phòng Cấp 
cứu bằng xạ hình tưới máu cơ tim ở các 
nước đang phát triển năm 2008-2010;  
Nghiên cứu đa trung tâm quốc tế điều 
trị đau thắt ngực ổn định không có suy 
tim bằng Ivabradin năm 2011-2013...

Phó Giáo sư Vũ Điện Biên cũng đã công 
bố khoảng 50 bài báo khoa học trên 
nhiều tạp chí khoa học có uy tín, trong 
đó có chuyên ngành nội tim mạch được 
đồng nghiệp, nhất là các sinh viên y học 
tìm đọc, coi đó là những tư liệu phong 
phú và thiết thực trong học tập và ứng 
dụng. Các bài báo khoa học đi sâu vào 
các ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn 
đoán và điều trị một số bệnh phổ biến 
trong tim mạch như bệnh tăng huyết 
áp, suy tim, bệnh van tim, bệnh động 
mạch vành.

Trong công tác đào tạo, Thầy thuốc nhân 
dân Vũ Điện Biên từ lâu đã được biết đến 
với những đóng góp tâm huyết, tham gia 
giảng dạy cho học viên, sinh viên, hướng 
dẫn luận án cho nhiều nghiên cứu sinh 
của quân và dân y của nhiều bệnh viện 
trên cả nước, tham gia đào tạo và chấm 
thi cho nhiều khóa thạc sĩ, chuyên khoa I 
và II của Học viện Quân y; Đại học Y khoa 
Hà Nội; Đại học Dược Hà Nội. Nhiều học 

trò của thầy đã trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, 
bác sĩ có uy tín và năng lực chuyên môn 
được đánh giá cao. Từng làm học trò 
rồi làm thầy, từng chập chững, mầy mò 
trong những ngày khó khăn thiếu thốn 
mọi mặt đến làm chủ những loại máy 
móc thiết bị hiện đại, người thầy thuốc 
nhân dân luôn thấm thía một điều rằng 
đạo trị bệnh cứu người ngoài tay nghề, 
máy móc hiện đại, thuốc men đủ đầy thì 
điều vô cùng quan trọng chính là trái 
tim của người thầy thuốc. Trái tim của 
người thầy thuốc trong đó có các thầy 
thuốc quân y luôn ấm nóng, rộng mở và 
chung một nhịp đập với những người 
bệnh, với nhân dân và Tổ quốc mình. 
Những chặng đường đã đi qua, những 
chặng đường sắp tới của Khoa Nội Tim 
mạch, Viện Tim mạch, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 luôn là chặng đường 
đầy khó khăn thử thách nhưng cũng hết 
sức vẻ vang. Là người chiến sĩ trong ngôi 
nhà lớn ấy, Thầy thuốc nhân dân Vũ Điện 
Biên - người cả đời gắn với chuyên môn 
tim mạch luôn cảm nhận thật rõ từng 
nhịp đập nhỏ nhất, thầm thì, háo hức, 
miên man hòa đồng cùng nhịp đập lớn 
của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ.

Ngôi nhà nhỏ của anh cũng là một ngôi 
nhà rất đỗi hạnh phúc. Hạnh phúc bình 
dị đời thường của người chiến sĩ luôn 
đến từ đôi bàn tay khối óc của mình. 
Trong một gia đình nền nếp gia phong, 
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Bác sĩ Vũ Điện Biên sớm hiểu rằng tổ 
ấm gia đình không chỉ là bến đậu bình 
yên, chốn đi về mà còn là nơi nuôi 
dưỡng, chắp cánh những ước mơ, khát 
vọng cho mọi thành viên ở trong ấy. 
Người vợ thảo hiền của anh bao năm 
lặng thầm chăm sóc gia đình, chồng 
con, lo việc bên nội bên ngoại, họ mạc 
xa gần cũng là người luôn truyền lửa 
cho anh, cho các con trên bước đường 
đời. Thật là hậu phương vững chắc cho 
anh. Chị là một cán bộ có chuyên môn 
vững vàng, luôn ăn ở đầy đặn với đồng  
nghiệp ở Viện Kiểm nghiệm Thuốc 
Trung ương - Bộ Y tế. Anh chị có hai 
cô con gái đều đã vào đại học, khi học 
gần lúc du học ở xa hai cô gái rượu luôn 
biết làm ấm thêm ngôi nhà vốn bình dị, 
luôn đầy ắp tiếng cười. Anh chị đã qua 
những lúc khó khăn càng hiểu thêm 
cuộc sống đời thường ngày hôm nay là 
cái lớn nhất, còn lại mãi không phải là 
vật chất mà là những gì đôi bàn tay, trí 
tuệ, niềm tin chúng ta đã và đang làm 
tỏa sáng cho đời. Vợ chồng anh cùng 
các con thường về nơi quê cha đất tổ. 
Vùng đất Bạch Sam - Mỹ Hào - Hưng 
Yên nơi có những ngôi đình, chùa cổ, 

nơi những rặng nhãn cổ thụ soi bóng 
xuống ao sen cũng là nơi vẫy gọi bàn 
chân mọi người con trở về thắp nén 
nhang thơm hiếu kính tổ tiên, về đó để 
gần hơn với mạch ngầm nguồn cội, về 
đó để hòa cùng những thanh âm trong 
trẻo, ấm sáng, miên man của đất đai 
cây cỏ hoa trái sinh sôi. Và cũng để tâm 
hồn lắng sâu hơn trong cuộc sống vốn 
ồn ào, sôi động. Trò chuyện với anh, tôi 
luôn thấy rõ chất quê hương tỏa ra từ 
lời nói, ánh mắt, nụ cười. Bác sĩ Vũ Điện 
Biên luôn thong dong từ suy nghĩ nhỏ 
đến những quyết định lớn trong cuộc 
đời. Hẳn nhiên, ngoài tố chất gia truyền, 
sự tự học không ngừng nghỉ, sự trải  
nghiệm sâu sắc từ thực tiễn thì chắc 
chắn anh đã có cái duyên riêng, khác 
biệt để định hình ra cái chất điềm tĩnh 
thong dong ấy.

Lứa các anh, những người thầy thuốc 
quân y đã đi qua những chặng đường 
đầy thử thách nhưng cũng rất tự hào. 
Hẳn với anh, nếu được chọn, chắc 
chắn vẫn sẽ là chặng đường mình đã 
và đang bước.
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Kỷ niệm lần đầu được đến Bệnh viện 
TWQĐ 108

Tôi không nhớ chính xác lần đầu tiên 
được đến Bệnh viện TWQĐ 108 là khi 
nào. Chỉ nhớ là hồi đó tôi còn bé, đi qua 
cổng tại 1B Trần Hưng Đạo bây giờ là 
con đường thẳng tắp có hai hàng cây 
cao vút. Đi 1 đoạn có 1 dãy nhà bắc 
ngang qua con đường (Khoa Khám 
bệnh và Cấp cứu). Bệnh viện lúc đó rất 
vắng vẻ, yên tĩnh, sạch sẽ. Ở cuối con 
đường có một ngôi nhà 1 tầng bằng 
gỗ làm Hội trường hội họp. Đối với tôi 
lúc đó, đây là một nơi rất tôn nghiêm và 
nên… tránh xa vì không muốn bị bệnh 
phải điều trị.

Vào ngành y

Tôi vốn ưa thích các môn khoa học 
tự nhiên. Những năm cấp 3, tôi học 

lớp năng khiếu toán của Hà Nội đặt ở 
Trường Cấp 3 Chu Văn An. Năm 1973, 
thi đại học khối A xong là tôi đi bộ đội, 
sau đó có giấy gọi vào Đại học Bách 
khoa Hà Nội do thầy Hiệu trưởng Phạm 
Đồng Điện ký. Đúng là niềm mơ ước 
của bao thanh niên, học sinh thời đó 
khi muốn chinh phục cổng Parabol của 
trường Đại học Bách khoa, giống như 
lời ví von: “Cổng trường đại học cao vời 
vợi, 10 thằng leo 9 thằng rơi”. Sau một 
thời gian ở đơn vị quân đội, Bộ Quốc 
phòng triệu tập một số quân nhân về 
học tại Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự 
và một nhóm về Đại học Quân y, trong 
đó có tôi. Tôi đã tìm cách xin chuyển 
sang nhóm đại học kỹ thuật quân sự vì 
nghĩ sẽ thuận lợi hơn do tôi học và thi 
khối A. Nguyện vọng này không được 
cấp trên giải quyết. Có lẽ đấy là cái lý 
“nghề chọn người” như các cụ vẫn bảo. 

CÓ NẰM MƠ TÔI  
CŨNG KHÔNG NGHĨ SẼ ĐƯỢC VỀ  
BỆNH VIỆN TWQĐ 108 LÀM VIỆC

Đại tá TS Đỗ Hòa Bình 
 Nguyên Trưởng phòng KHTH (2003-2012) 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Những năm tháng công tác ở đơn vị 
và Cục Quân y

Sau khi tốt nghiệp vào tháng 7 năm 
1979, tôi được ở lại trường cùng với 
8 bạn (trong đó có anh Nguyễn Văn 
Thông, Trung tâm Đột quỵ não). Tuy 
nhiên do tình hình chiến sự lúc đó rất 
nóng, nhiều đơn vị mới được thành 
lập nên đến cuối năm 1979, chúng tôi 
cũng được tung nốt về Quân đoàn 7, 
đóng quân tại Phú Bài, Bình-Trị-Thiên. 
Tôi được phân công làm Đại đội trưởng 
Quân y, rồi tiểu đoàn trưởng quân y Sư 
đoàn 342. Sau này, tôi chuyển vùng về 
làm việc tại Phòng Điều trị, Cục Quân 
y. Nhiều lần được đến Bệnh viện TWQĐ 

108 dự thông qua mổ sáng thứ Bảy (hồi 
đó làm việc cả thứ Bảy), nắm tình hình 
phẫu thuật và cán bộ cao cấp điều trị 
tại A1 về làm báo cáo cho Chỉ huy Cục 
Quân y và Bộ Quốc phòng. 

Rồi sau đó tôi làm thư ký tiểu ban nội 
khoa của Hội đồng Y học quân sự do 
Giáo sư Phạm Tử Dương làm Trưởng 
tiểu ban, nên cũng hay đến xin ý kiến 
thầy giải quyết các công việc liên quan. 
Ấy vậy mà tôi cũng không hề nghĩ có 
ngày mình sẽ là thành viên chính thức 
của Bệnh viện TWQĐ 108. Năm 1985-
1986 tôi đã bỏ lỡ dịp khi Bộ Quốc 
Phòng có chủ trương gọi một số bác sĩ 
trẻ về bệnh viện thử việc để tăng cường 
lực lượng bác sĩ trẻ theo đề nghị của 

Giáo sư Bùi Đại. Nhiều 
lần đi theo các thầy 
trong các đoàn kiểm 
tra chuyên môn của 
Bệnh viện, trong suốt 
quá trình học đại học 
và khi ở đơn vị và Cục 
Quân y, tôi cũng chưa 
bao giờ nghĩ sẽ có 
ngày được về làm việc 
tại Bệnh viện TWQĐ 
108… Đối với tôi, đó là 
một nơi rất cao và rất 
xa với khả năng thực tế 
của mình.

9 bác sĩ quân y khóa 8 ở lại trường sau khi tốt nghiệp  
(BS Bình ngồi ngoài cùng bên trái, BS Thông (A21) đứng thứ 2 bên phải), 

ảnh chụp tháng 8 năm 1979
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Về Bệnh viện TWQĐ 108 như một sự 
tình cờ

Khoảng năm 1999, nhân hôm học 
chính trị tại Hội trường C38, Tổng cục 
Hầu cần, anh Đinh Ngọc Duy, Giám 
đốc Bệnh viện có gặp tôi và nói: Về 
Bệnh viện TWQĐ 108 làm việc với anh 
đi, bệnh viện đang cần một người có 
chuyên môn phù hợp như chú. Lúc đó 
tôi đang là Phó Trưởng phòng điều trị 
Cục Quân y và đang đi làm nghiên cứu 
sinh tại Học viện Quân y. Thực sự mà 
nói, tôi đã rất bất ngờ trước lời gợi ý 
của Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108. 
Bất ngờ hơn nữa bởi tôi chưa bao giờ 
nghĩ mình sẽ được về làm việc ở một 
bệnh viện lớn nhất của Quân đội. Tuy 
nhiên, lúc đó tôi không thể quyết định 
được vì cũng còn đang dang dở một 
số kế hoạch cá nhân. Liên tiếp các lần 
gặp sau, Giám đốc Duy đều nhắc lại 
lời đề nghị. Cho đến năm 2002, trong 
lần đi tham dự diễn tập chuyển trạng 
thái sẵn sàng chiến đấu của Bệnh viện 
7, Quân khu 3 tại Khả Phong, Nam Hà. 
Anh Duy vẫy tôi sang ngồi cùng xe và 
nói luôn: “...Bệnh viện cần chú về Phòng 
Kế hoạch tổng hợp, anh không thể đợi 
thêm nữa vì sang năm bệnh viện sẽ về 
trực thuộc Bộ”. Thế là chỉ trên đường 
từ Hà Nội về Phủ Lý, mọi việc đã được 
quyết định xong. Tôi trở thành thành 
viên của Bệnh viện TWQĐ 108 chỉ sau 

đó ít ngày. Nhưng kể từ lời gợi ý đầu 
tiên của Giám đốc Đinh Ngọc Duy, tôi 
cũng chậm mất 3 năm mà lẽ ra tôi phải 
chớp ngay cơ hội.

Đầu năm 2003, tôi đến bệnh viện 
nhận công tác với quyết định của Bộ 
là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp 
(KHTH). Không gặp Giám đốc Đinh 
Ngọc Duy, lúc đó anh đang dẫn đoàn 
của Bệnh viện công tác dã ngoại trên 
Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Và thế là tôi 
đã trở thành thành viên của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 tính từ ngày 
18 tháng 12 năm 2002 theo quyết định 
của Bộ.

Công việc của phòng KHTH thì có nhiều, 
nhưng trong 10 năm công tác, tôi thấy 
có những công việc sau mà tôi cùng 
tập thể cán bộ nhân viên phòng KHTH 
đã hoàn thành, để lại những ấn tượng 
và là kỷ niệm sâu sắc với tôi trong suốt 
10 năm là thành viên chính thức của 
bệnh viện, đó là:

1. Góp phần tổ chức xây dựng bộ hồ sơ 
Bệnh viện hạng đặc biệt năm 2010.

2. Đề xuất và triển khai thực hiện đăng 
ký, nhận dạng, bảo vệ thương hiệu 
bệnh viện qua logo của bệnh viện.

3. Củng cố và tổ chức lại các phân đội 
sẵn sàng chiến đấu của bệnh viện, 
góp phần cùng Đội phẫu thuật cứu 
chữa cơ bản của Bệnh viện đạt giải 
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nhất Hội thao khối bệnh viện toàn 
quân năm 2005.

4. Triển khai, tham mưu và duy trì hoạt 
động kết nghĩa với Bệnh viện 103 
Quân đội nhân dân Lào từ năm 2005 
đến 2012.

5. Xây dựng mô hình và triển khai Bệnh 
xá quân dân y Chà Cang. Bệnh xá này 
nằm trong tổng thể chương trình hoạt 
động dã ngoại Tây Bắc của Bệnh viện. 
Lực lượng do Quân y đoàn 379/Quân 
khu 2, y tế tỉnh Điện Biên và y tế huyện 
Mường Nhé đảm nhiệm. Tuy rằng đến 
bây giờ, bệnh xá không còn hoạt động, 
nhưng những đóng góp của Bệnh xá 

quân dân y Chà Cang trong việc khám 
bệnh, chưa bệnh cho đồng bào dân tộc 
trên địa bàn giai đoạn 2005-2012 là rất 
hiệu quả.

Trong 10 năm công tác tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 (2003-2012), với vị trí 
Trưởng phòng KHTH, không được làm 
lâm sàng như mơ ước khi học đại học 
và các năm tháng công tác ở tuyến sư 
đoàn. Tuy nhiên, thế cũng là vui và rất 
tự hào rồi. Tôi đã được công tác ở một 
Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu, 
hạng đặc biệt Quốc gia trong một thời 
gian cũng khá dài và đã được coi như 1 
thành viên chính thức của Bệnh viện./.
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Tháng 9-1967, tôi nhập ngũ làm 
hộ lý, công vụ tại Khoa Nội cán 
bộ A1 Viện Quân y 108. Một năm 

sau tôi được đi học Đại học Quân y.

Năm 1986, tốt nghiệp Chuyên khoa 
cấp II Nội chung hệ chính quy Học viện 
Quân y, tôi trở lại công tác tại Khoa A1 
rồi trưởng thành từ Bác sĩ điều trị lên 
Phó Chủ nhiệm Khoa A1. Quá trình 
công tác ở Khoa, tôi trải qua các nhiệm 
vụ ở Khu Cấp cứu (Khu I), Khu Điều trị 
cấp tướng (Khu II) và một thời gian dài 
ở Phòng khám A1. Sau khi được bổ 

nhiệm Phó Chủ nhiệm Khoa, tôi được 
phân công phụ trách Phòng khám A1.

Năm 1986 khi tôi về khoa, Phòng khám 
A1 lúc đó gồm 2 phòng đầu dãy tầng 1 
của Khoa Nội cán bộ, nửa ngoài dành 
cho 2 bác sĩ khám bệnh, nửa sau là nơi 
lưu trữ hồ sơ bệnh án nội, ngoại trú của 
bệnh nhân A1. Bàn tiếp đón đăng ký 
khám kê ngoài hành lang, có 1 y tá điều 
hành thứ tự khám. Bệnh nhân ngồi chờ 
trên mấy cái ghế băng có tựa, kê dọc 
hành lang nơi mọi người qua lại. Nơi 
khám bệnh không có công trình vệ 

KHOA KHÁM BỆNH 
VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ CAO CẤP 

NGUỒN CỘI VÀ PHÁT TRIểN

Đại tá BSCKII Trần Lê Hương 
Nguyên Chủ nhiệm khoa C1-2 

Bệnh viện TWQĐ 108

Đại tá BSCKII Trần Lê Hương 
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sinh khép kín. Bệnh nhân đến khám 
bệnh, xét nghiệm, X- quang, điện tim, 
siêu âm hoặc khám chuyên khoa, lĩnh 
thuốc điều trị ngoại trú phải đi vệ sinh 
ở các nhà vệ sinh nằm rải rác trong viện 
rất vất vả, nhất là đối với các bệnh nhân 
cao tuổi, mắc nhiều bệnh. Nhiều bệnh 
nhân nặng, hoặc không có người nhà 
đi cùng, khoa phải điều công vụ hoặc 
y tá trong khoa phòng ra hỗ trợ đưa 
bệnh nhân đi vệ sinh. Lúc đó chưa có 
biên chế riêng nhân viên cho phòng 
khám. Bác sĩ và y tá ngoài giờ làm việc 
ở phòng khám vẫn phải tham gia trực 
theo quy định của khoa và bệnh viện, 
nên rất căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài 
công tác chuyên môn, các bác sĩ, nhân 
viên phòng khám còn phải rèn luyện 
thái độ giao tiếp, tâm lý tiếp xúc với 
bệnh nhân vì đối tượng phục vụ là cán 
bộ cao cấp trong Quân đội, đã từng 
hoặc đang chỉ huy ở các đơn vị trong 
toàn quân, là các đồng chí tướng lĩnh 
đã kinh qua trận mạc có nhiều công 
lao với đất nước. Nếu có sơ suất trong 
thái độ, lời ăn tiếng nói thì rất khó có cơ 
hội sửa chữa và được thông cảm vì thời 
gian tiếp xúc ngắn ngủi. Nếu để xảy ra 
ấn tượng hoặc cảm xúc không tốt của 
cán bộ cao cấp sau khi khám bênh thì 
sẽ là áp lực đối với cán bộ nhân viên 
của Khoa. Vào mỗi sáng giao ban, Chủ 
nhiệm Khoa luôn nhắc nhở mọi cán bộ 

nhân viên, đặc biệt là các đồng chí ở 
Phòng khám A1 để tránh sơ suất. Vì vậy 
toàn khoa nói chung và Phòng khám A1 
nói riêng đã thực sự trở thành địa chỉ tin 
cậy và là ngôi nhà thứ hai khi đau yếu 
của cán bộ cao cấp trong toàn quân. 
Mặc dù cơ sở vật chất lúc đó còn hạn 
chế do bệnh viện còn đang trong quá 
trình xây dựng, việc thực hiện quy trình 
khám chuyên khoa, xét nghiệm còn 
gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Phòng 
khám A1 vẫn nhận được sự thông cảm, 
động viên của cán bộ, bệnh nhân đến 
khám và kiểm tra sức khỏe.

Phòng khám A1 trong đội hình của 
Khoa Nội cán bộ A1 đã góp phần cùng 
khoa liên tục đạt danh hiệu Đơn vị 
Quyết thắng, Cờ thưởng luân lưu, đơn 
vị dẫn đầu phong trào thi đua, đã được 
tặng thưởng Huân chương Chiến công, 
được Bộ Y tế tặng Bằng khen và năm 
1994 được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ 
trang Nhân dân.

Càng về những năm sau này, số lượng 
bệnh nhân cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu 
tới khám càng đông, các đồng chí cán 
bộ cao cấp đương chức đến kiểm tra sức 
khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe 
cũng tăng cao. Buổi chiều, bác sĩ phải 
hoàn tất kết luận sổ sức khỏe để tập hợp 
trả cho quân y đơn vị, bệnh nhân thường 
phải đến sáng hôm sau mới lấy được kết 
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quả và lĩnh thuốc, vì kết quả xét nghiệm và 
X-quang thời gian đó được trả về các khoa 
và phòng khám vào buổi chiều trong 
ngày, không trả ngay như hiện nay. 

Năm 1994, Phòng khám A1 thực hiện 
khám 8.700 lượt (hưu 5.122, đương 
chức 3.578).

Năm 1995, Phòng khám A1 thực hiện 
khám 8.439 lượt (hưu 4.928, đương 
chức 3.150).

Năm 1996, Phòng khám A1 thực hiện 
khám 9.801 lượt (hưu 6.220, đương 
chức 3.581).

Năm 1997, Phòng khám A1 thực hiện 
khám 10.694 lượt (hưu 6.102, đương 
chức 4.592).

Năm 1998, Phòng khám A1 thực hiện 
khám 12.454 lượt (hưu 7.185, đương 
chức 5.269).

Năm 1998, có sự thay đổi lớn: Thủ 
trưởng Đinh Ngọc Duy về nhận nhiệm 
vụ Giám đốc Bệnh viện và Thủ trưởng 
Nguyễn Quang Phúc là Phó Giám đốc 
Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện kế 
tục sự nghiệp các Thủ trưởng Vũ Bằng 
Đình và Lê Thi. Từ đó, bắt đầu có những 
thay đổi về khoa, phòng và nhân sự để 
đáp ứng với yêu cầu từng bước tiến 
lên chính quy hiện đại của quân đội 
và Bệnh viện. Tại Hội nghị Quân chính 

năm 1999, Đảng ủy và Ban Giám đốc đã 
quán triệt tinh thần quyết tâm đổi mới 
và đề ra biện pháp cụ thể cho toàn thể 
cán bộ, nhân viên Bệnh viện. 

Đến đầu năm 2000, tôi được giao 
nhiệm vụ cùng một số đồng chí thành 
lập Khoa Khám bệnh A1, trên cơ sở tách 
phòng Khám A1 từ Khoa Nội cán bộ A1. 

Ngày 20/6/2000, Khoa Khám bệnh và 
Quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp (gọi 
tắt là Khoa Khám bệnh A1) chính thức 
được thành lập, trực thuộc Bệnh viện.

Ngày đó tôi được bổ nhiệm Chủ nhiệm 
Khoa kiêm Bí thư Chi bộ, Bác sĩ Trọng, y 
tá Phạm Vân Anh làm hành chính. Bệnh 
viện điều động về Khoa: Bác sĩ Vũ Thúy 
Nga ở Khoa Nội Nhân dân và 4 đồng chí 
y tá: Hằng, Danh Anh, Vân từ Khoa Hồi 
sức và Xuân từ Khoa Đông y.

Vị trí khoa mới ở tầng 2, tòa nhà 4 tầng 
do Nga thiết kế và xây dựng, cạnh sảnh 
hội trường Bệnh viện. Đang từ nơi làm 
việc còn hạn chế về cơ sở vật chất, được 
về nơi mới đối với chúng tôi là cả một 
“cơ ngơi” có đủ phòng giao ban, sảnh 
chờ kê đủ ghế dựa riêng cho bệnh 
nhân, có 3-4 phòng khám, có phòng 
nghỉ trưa cho nhân viên, phòng quản 
lý hồ sơ mới, còn số hồ sơ nội trú vẫn 
phải để lại ở chỗ cũ vì quá nhiều, có khu 
vệ sinh khép kín. Đặc biệt là hệ thống 
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điều hòa không khí trung tâm, điều 
hòa không khí từng phòng và hệ thống 
cửa tự động. Bệnh nhân rất phấn khởi, 
nhiều bệnh nhân có nhà ở gần bệnh 
viện khi buổi sáng đi tập thể dục còn 
rủ bạn bè đến để “khoe” Khoa Khám 
bệnh hiện đại của mình. Những ngày 
đầu chưa quen, có người còn bị đập 
đầu vào cửa kính vì cửa chưa kịp mở đã 
bước vào, về sau khoa phải in chữ “Cửa 
tự động” dán lên cửa kính để nhắc nhở 
mọi người.

Sau này nhờ sự giúp đỡ của các đơn vị 
kỹ thuật, khoa được lắp thêm bảng điện 
tử để hiển thị thứ tự bệnh nhân vào các 
phòng để khám. Khoa cũng được trang 
bị máy tính nối mạng giữa các phòng 
khám của Khoa với máy hành chính 
Khoa. Nhờ có máy tính nên việc thống 

kê số liệu, viết báo cáo của Khoa thuận 
lợi rất nhiều.

Ngày 01/7/2000, Khoa Khám bệnh A1 
bắt đầu hoạt động theo tính chất một 
Khoa độc lập. Quy trình một cửa, một 
chiều khép kín, xét nghiệm, điện tim, 
siêu âm cũng làm tại Khoa, bệnh nhân 
không phải đi đến các nơi như trước, 
sau đó, y tá sẽ mang bệnh phẩm đi xét 
nghiệm, đến chiều các khoa cận lâm 
sàng sẽ trả kết quả tận nơi. Bệnh nhân 
chỉ phải đi chụp X-quang và khám bệnh 
tại các chuyên khoa Mắt, Tai, Mũi, Họng, 
Răng v.v…, nhưng các khoa này lại ở 
ngay tầng trên và tầng dưới của khoa. 
Bệnh nhân cao tuổi hoặc mệt có y tá 
đẩy xe đưa đi. Đơn thuốc do các y tá tập 
trung vài đơn một đợt đi lĩnh về phát, 
bệnh nhân không phải tự đi lĩnh nữa. 

Với số nhân sự ít ỏi của Khoa ở 
thời kỳ đầu, chúng tôi vừa làm 
vừa điều chỉnh cho phù hợp với 
tính chất, chức năng, nhiệm vụ 
của Khoa và đáp ứng yêu cầu và 
đặc điểm khám bệnh của bệnh 
nhân. Ra khoa mới, y tá không 
phải trực đêm, nhưng cả ngày 
phải kiêm nhiệm nhiều vị trí của 
công vụ. Các đồng chí phải bảo 
đảm từ việc lấy máu, điện tim, 
phụ ghi siêu âm, phụ nội soi 
đại tràng, ghi chép kết quả xét  
nghiệm vào sổ của bệnh nhân, Tập thể Khoa Khám bệnh A1 giai đoạn năm 2001-2003
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đưa bệnh nhân đi khám chuyên khoa, 
Xquang, đưa bệnh nhân vào viện điều 
trị nội trú, dọn dẹp vệ sinh. Để bệnh 
nhân đi sớm lấy số thứ tự không phải 
đứng chờ ngoài cửa, chúng tôi phân 
công y tá đi sớm, mở cửa ổn định chỗ 
ngồi chu đáo cho bệnh nhân. Đã quen 
hơn hai chục năm với nếp làm việc ở cơ 
sở của Phòng Khám A1 cũ, vào những 
ngày tháng đầu ở Khoa mới, cả nhân 
viên và bệnh nhân đều bỡ ngỡ, nhân 
viên y tế phải hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, 
giải thích cho bệnh nhân. Có bệnh 
nhân còn đi thẳng vào Khoa Nội A1 
nơi Phòng khám A1 làm việc trước đây, 
phải một thời gian sau mới quen dần.

Hơn một năm sau Khoa được Bệnh 
viện bổ sung thêm công vụ. Sau hai 
năm, cùng với một số khoa mới thành 
lập của Bệnh viện, Khoa Khám bệnh 
đã định hình và khẳng định sự đổi mới 
phù hợp với quá trình hiện đại, chính 
quy của Quân đội.

Khoa Khám bệnh và Quản lý Sức khỏe 
Cán bộ Cao cấp (C1-2) đã viết tiếp lịch 
sử của Phòng khám A1 trước đây và 
phát triển về mọi mặt trong đội hình 
của Bệnh viện. Từ năm 2002 đến 2005, 
Khoa C1-2 luôn vượt các chỉ tiêu khám 
bệnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao:

1. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc điều 
trị ngoại trú, thu dung bệnh nhân có 

bảo hiểm y tế và tại ngũ vào điều trị 
nội trú tại Khoa Nội cán bộ A1 và các 
chuyên khoa trong Bệnh viện. 

2. Chẩn đoán nhanh và xử lý kịp thời 
các ca bệnh cấp cứu, cấp tính, đảm 
bảo an toàn, không để xảy ra sơ xuất 
chuyên môn. 

3. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, lập và quản 
lý hồ sơ sức khỏe cán bộ từ Thượng tá 
đương chức của các đơn vị. Kết hợp với 
Quân y đơn vị quản lý, phát hiện bệnh 
sớm, điều trị dự phòng tăng huyết áp, 
tiểu đường, rối loạn chuyển hóa. Báo 
cáo Giám đốc Bệnh viện tình hình sức 
khỏe cán bộ cao cấp của Quân đội. 

4. Chỉ đạo tuyến về công tác bảo vệ sức 
khỏe cán bộ cao cấp và tham dự Hội 
nghị tuyến toàn quân hàng năm. 

5. Tham gia thực hiện các đề tài  
nghiên cứu khoa học cùng với các khoa 
lâm sàng và cận lâm sàng.

Truyền thống mà khoa luôn giữ gìn và 
phát huy là thái độ phục vụ tận tình, 
tâm lý tiếp xúc niềm nở chân thành đối 
với bệnh nhân cán bộ cao cấp quân đội 
là đối tượng phục vụ của khoa. Trước 
đây khi còn là Phòng khám A1, chúng 
tôi luôn được các Chủ nhiệm khoa là Cố 
Giáo sư Phạm Tử Dương, Đại tá Nguyễn 
Đăng Gia, Đại tá, Tiến sỹ Phạm Thị Ngọc 
Bích nhắc nhở, sau này ra khoa mới, 



293

tôi cũng giữ nền nếp là luôn lưu ý cán 
bộ nhân viên trong khoa hết sức chú ý 
thái độ, lời ăn tiếng nói, tác phong phải 
tỉ mỉ, chu đáo, vì thế không để xảy ra sự  
cố đáng tiếc nào để bệnh nhân có ý 
kiến chê trách. Được sự ủng hộ, yêu 
mến và tín nhiệm của bệnh nhân, cán 
bộ cao cấp, nên khi bệnh viện phát 
phiếu thăm dò ý kiến bệnh nhân sau 
gần 2 năm hoạt động để xem việc tách 
thành lập Khoa Khám bệnh Cán bộ Cao 
cấp A1 có hợp lý không thì đều được 
nhất trí cao và được bệnh nhân ca ngợi. 

Năm 2002, cùng với một số Khoa mới 
trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108, Khoa Khám bệnh và Quản lý sức 
khỏe cán bộ cao cấp có Phiên hiệu C1-2 
chính thức được định hình và được bổ 
sung thêm biên chế. Danh chính ngôn 
thuận nên công việc vững vàng phát 
triển. Cá nhân tôi được thăng quân hàm 
Đại tá. Bác sĩ Chuyên khoa II Vũ Thị Nga 
được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Khoa. 
Khoa thực hiện kiện toàn các tổ chức, 
tiến hành Đại hội Chi bộ, Đại hội Chi 
đoàn, Đại hội Quân nhân. Khoa tham 
gia đầy đủ mọi hoạt động của Bệnh 
viện như ra quân huấn luyện, hoạt động 
văn hóa, thể thao, hội thao kỹ thuật. Chi 
bộ phát triển kết nạp được 3 đồng chí 
đảng viên. Khoa được tặng Giấy khen 
hoàn thành nhiệm vụ các năm và được 
nhận Giải thưởng văn nghệ, Hội thao 

chuyên môn. Tất cả đều khởi sắc thật 
sự. Tập thể cán bộ nhân viên đã đoàn 
kết, khắc phục mọi khó khăn, luôn cầu 
thị, lắng nghe để hoàn thiện bản thân, 
xây dựng Khoa phát triển về mọi mặt và 
ngày càng ổn định.

Năm 2008, tôi nhận quyết định nghỉ 
hưu, bàn giao cho đồng chí Vũ Thúy 
Nga làm Chủ nhiệm khoa. Sau 7 năm 
gắn bó với Khoa C1- 2, mỗi lúc nhớ về 
khoa, mọi việc, mọi người lại hiện về 
trong tâm trí tôi, như một cuốn phim 
quay chậm. Lúc nhận Quyết định nghỉ 
hưu, đồng chí Giám đốc hỏi có nguyện 
vọng, ý kiến gì không, tôi chỉ biết nói 
lời cảm ơn Đảng ủy và Ban Giám đốc, 
các cơ quan chức năng của Bệnh viện 
đã tạo điều kiện để tôi hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong thời gian làm Chủ 
nhiệm Khoa và mong các đồng chí tiếp 
tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện 
cho Khoa C1-2 hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trong thời gian tới.

Sau khi nghỉ hưu, mỗi lần đến khoa để 
kiểm tra sức khỏe, tôi rất vui mừng thấy 
Bệnh viện và Khoa C1-2 có nhiều đổi 
mới, đạt được nhiều thành công trong 
khám và điều trị bệnh. Cơ sở vật chất, 
kỹ thuật, quy trình phục vụ ngày càng 
hoàn thiện và thuận tiện cho bệnh 
nhân. Biên chế của khoa cũng tăng gấp 
4-5 lần khi mới thành lập. 
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Ngày 20/06/2020, Kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập Khoa Khám bệnh Cán 
bộ Cao cấp C1- 2. Tôi vô cùng xúc động 
nhớ lại những ngày xa xưa, vạn sự khởi 
đầu nan, nhưng cũng có nhiều thuận 
lợi, niềm vui và đầy ắp kỷ niệm. 

Nhân dịp này, tôi xin được bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ đến cố 
Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, 
Thầy thuốc Nhân dân Phạm Tử Dương, 
nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện, người 
Thầy đáng kính, người chỉ huy đầu tiên 
của tôi, người đã dạy kiến thức, đã dẫn 
dắt chỉ bảo cho tôi trong công tác phục 
vụ bệnh nhân. Đặc biệt Thầy là người 
đã đặt viên gạch đầu tiên tạo nên 
Phòng khám A1 để trên cơ sở đó phát 

triển thành Khoa Khám bệnh và Quản 
lý Sức khỏe Cán bộ Cao cấp sau này.

Tôi cũng chân thành cảm ơn Đại tá, Phó 
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quýnh, Chủ 
nhiệm Khoa, Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Đức 
Hải, Phó Chủ nhiệm Khoa, Đại tá Tiến 
sĩ Nguyễn Đức Hoan Phó Chủ nhiệm 
Khoa và tập thể cán bộ nhân viên Khoa 
Nội cán bộ A1 nơi tôi đã gắn bó 15 năm. 
Nơi đây cũng là hậu phương vững chắc 
tạo điều kiện cho tôi khi tôi được cử ra 
làm Chủ nhiệm Khoa C1-2 trong những 
năm 2000, luôn sẵn sàng điều động bác 
sĩ ra hỗ trợ Khoa Khám bệnh A1, thu xếp 
giường bệnh để thu dung bệnh nhân 
thuận lợi. Cho đến nay đã 20 năm, Khoa 
Nội cán bộ vẫn tiếp tục cử bác sĩ thay 

phiên hỗ trợ Khoa C1-2.

Nhân dịp này, tôi xin cảm ơn 
các đồng chí quân y đơn vị 
trong toàn quân, đã và đang 
cộng tác chặt chẽ với Khoa 
C1-2 trong công tác kiểm 
tra sức khỏe định kỳ, chăm 
sóc sức khỏe các đồng chí 
cán bộ cao cấp, đương chức 
trong các đơn vị quân đội, 
giữ vững quân số chiến đấu 
và công tác.

Cuối cùng, những người tôi 
luôn biết ơn, là các đồng chí 
bệnh nhân, đối tượng phục 

Tập thể khoa chụp ảnh lưu niệm cùng Thiếu tướng Giáo sư, 
Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Phạm Tử Dương,  

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108
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vụ của tôi, của toàn Khoa, trong suốt cuộc 
đời làm thày thuốc quân y. Đối tượng đó 
rất đặc biệt. Các đồng chí đều là những 
cán bộ quân đội cao cấp, tướng lĩnh, chỉ 
huy các đơn vị, kinh qua và chuyên sâu 
nhiều lĩnh vực, nhiều kinh nghiệm trong 
công tác lãnh đạo và chỉ huy. Chúng tôi 
không chỉ khám bệnh, điều trị, chăm sóc 
sức khỏe cho các đồng chí, mà ngược lại, 
chúng tôi học được nhiều tấm gương 
anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, 
trong chiến thắng bệnh tật, thiện chí 
góp ý cho chúng tôi trong chuyên môn, 
thái độ, phong cách phục vụ, động viên 
và hỗ trợ Khoa Khám bệnh C1- 2. 

Tôi rất vui mừng và tự 
hào, ngày nay, Khoa 
C1-2 dưới sự lãnh đạo 
của Đại tá, Bác sỹ chuyên 
khoa II Lê Diệu Hồng - 
Chủ nhiệm Khoa và Đại 
tá, Tiến sỹ Nguyễn Đức 
Ngọ - Phó Chủ nhiệm 
Khoa, cùng các đồng chí 
trong cấp ủy và cán bộ, 
nhân viên toàn khoa đã 
và đang tiếp tục phát 
huy truyền thống, góp 
phần xây dựng Bệnh 
viện và quân đội chính 
quy hiện đại.

Nhân dịp này, tôi xin 
trân trọng gửi lời kính 

chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe 
và hạnh phúc. Kính chúc Khoa C1-2 
của chúng ta đạt nhiều thành tích và 
luôn là bông hoa tươi đẹp, ngát hương, 
trong vườn hoa Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108, Bệnh viện hạng đặc biệt 
Quốc gia.

Tôi luôn hướng về Khoa C1-2 với tất cả 
tình cảm trân trọng!

Hà Nội, tháng 4 năm 2020

Tập thể khoa C1-2 chụp ảnh lưu niệm  
cùng Đại tá Nguyễn Quang Phúc, Phó Giám đốc Chính trị,  
Bí thư Đảng ủy nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống  

Bệnh viện TWQĐ 108
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Công tác trong ngành quân y gần 
50 năm, tốt nghiệp bác sĩ nội 
trú 1978, đúng lúc xảy ra chiến 

tranh biên giới phía Nam, tôi được về 
công tác tại Quân đoàn 3 (Binh đoàn 
Tây Nguyên) tham gia phục vụ chiến 
đấu tại chiến trường Campuchia. Sau 8 
năm ở chiến trường Campuchia và biên 
giới phía Bắc, ngày 18/6/1986 tôi 
được về công tác tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 và làm 
việc tại Khoa Da liễu-Dị ứng cho 
đến bây giờ. Đối với tôi được về 
công tác tại Bệnh viện TWQĐ 
108 là một cơ hội rất tốt để phấn 
đấu, tu dưỡng và học tập nâng 
cao năng lực mọi mặt, đặc biệt 
là chuyên môn về chuyên ngành 
da liễu-dị ứng. Mặc dù, ban đầu 
được phân vào Khoa Da liễu, 
tôi có chút buồn vì không phải 
chuyên ngành mình thích. Tuy 

nhiên, sau một thời gian gắn bó tôi 
nhận thấy chuyên ngành da liễu là một 
chuyên ngành rất lý thú, có rất nhiều 
mặt bệnh vừa ngoại khoa vừa nội khoa 
và đa số bệnh sinh, bệnh học đều chưa 
rõ ràng. Đây là một chuyên ngành còn 
nhiều điều để tìm hiểu, nghiên cứu 
phát triển.

DA LIỄU DỊ ỨNG MẢNH ĐẤT VÀNG 
CẦN ĐÀO SÂU NGHIÊN CỨU 

Đại tá PGS.TS.TTND Đặng Văn Em 
Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu-Dị ứng 

Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 kể
Mai Hằng ghi

Tập thể CBNV Khoa Da liễu với CNK Đặng Văn Em
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Qua những tài liệu và lời kể của các 
thầy cô đi trước, đặc biệt là GS. Nguyễn 
Xuân Hiền - Chủ nhiệm Khoa Da liễu 
đầu tiên, tôi được biết Khoa được thành 
lập ngày 20 tháng 3 năm 1957, lúc đó 
cán bộ nhân viên chỉ có 01 BS Nguyễn 
Xuân Hiền (sau này là GS) cùng 3 y sĩ 
và 2 y công, khả năng thu dung từ 10-
15 bệnh nhân nội trú. Cũng giống như 
những khoa khác, mới đầu, Khoa Da 
liễu chưa phát triển được mạnh mẽ, sau 
này theo xu thế phát triển chung của 
Bệnh viện cũng như sự động viên, giúp 
đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh 
viện qua các thời kỳ, ngành da liễu cũng 
được đầu tư và dần phát triển.  

Khi các mặt bệnh xã hội càng nhiều 
thì các bệnh da liễu có xu hướng tăng 
theo. Tổng kết 10 năm của Khoa Da liễu-
Dị ứng (2000-2010), có 78 mặt bệnh 
điều trị tại Khoa. Đó cũng là tiền đề để 
chuyên ngành Da liễu-Dị ứng phát triển 
về mọi mặt. Số lượng thu dung điều 
trị từ những năm đầu thành lập Khoa 
chỉ 250-300 bệnh nhân/năm, đã tăng 
dần lên 600-800 bệnh nhân/năm (của 
những năm 1990) và hiện nay là 1300-
1500 bệnh nhân/năm. Chất lượng điều 
trị ngày một nâng cao, đặc biệt là các 
bệnh khó, nặng và hiện nay là địa chỉ 
tin cậy cho người bệnh trong và ngoài 
quân đội về bệnh vảy nến, lupus ban 
đỏ hệ thống, bệnh trứng cá, rụng tóc...

Khoa đã tích cực nghiên cứu khoa học 
với 03 đề tài cấp Bộ Quốc phòng: 

- Ứng dụng quang hóa trị liệu bằng 
dược học dân tộc (hạt đậu miêu) phối 
hợp với chiếu tia cực tím điều trị bệnh 
vảy nến, bạch biến và trụi tóc - Chủ 
nhiệm là BSCKII Nguyễn Thái Điềm.

- Nghiên cứu tác dụng điều trị của kem 
Lô Hội (AL-04) đối với bệnh vảy nến 
thông thường do PGS.TS Đặng Văn Em 
là Chủ nhiệm đề tài, nghiệm thu tháng 
4/2006 đạt xuất sắc. 

- Hoàn thiện quy trình bào chế, đánh 
giá độ an toàn và hiệu lực của kem Lô 
Hội AL-04 đối với bệnh vảy nến thông 
thường do PGS.TS Đặng Văn Em - Chủ 
nhiệm đề tài, nghiệm thu tháng 12/2009 
đạt loại khá. Sản phẩm kem Lô hội được 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng 
độc quyền sáng chế.

Đã thực hiện nghiên cứu rất nhiều đề tài 
cấp cơ sở, đã công bố hơn 300 bài báo trên 
các tạp chí trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, được sự quan tâm và tạo điều 
kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh 
viện và sự cố gắng phấn đấu của đội 
ngũ bác sĩ trong Khoa, ngày 4 tháng 
6 năm 2014, Bộ Giáo dục và đào tạo 
đã quyết định đào tạo Tiến sĩ chuyên 
ngành Da liễu tại Viện NCKH Y Dược 
lâm sàng 108 và ngày 24/6/2014 Bộ 
môn Da liễu được thành lập là địa chỉ 
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thứ 2 toàn quốc được đào tạo bậc Tiến 
sĩ chuyên ngành Da liễu. 

Từ ngày thành lập đến nay, Bộ môn 
đã có 5 khóa NCS với 16 NCS khắp cả 
3 miền về học cả trong và ngoài quân 
đội. Đến nay đã có 2 NCS bảo vệ thành 
công luận án tiến sĩ, 2 NCS đã bảo vệ 
cấp bộ môn và năm 2020 dự kiến có 5 
NCS sẽ bảo vệ. Đó là sự cố gắng rất lớn 
của các bác sĩ vừa làm bác sĩ điều trị vừa 
làm thầy giáo góp phần đào tạo các 
nòng cốt cho chuyên ngành Da liễu. 

Bản thân tôi đã gần 50 năm tuổi quân, 
với 42 năm tuổi nghề và 34 năm làm 
trong ngành da liễu-dị ứng, tôi tâm đắc 
rằng đã là bác sĩ thì phấn đấu trở thành 
bác sĩ giỏi, muốn trở thành bác sĩ giỏi 
đầu tiên phải yêu nghề và say mê. Một 

đơn thuốc tốt thì phải đặt bệnh nhân 
là người thân của mình, và đơn thuốc 
phải đạt 3 nhất: hiệu quả nhất, liều thấp 
nhất, an toàn nhất. 

Hiện nay, chuyên ngành Da liễu-Dị ứng 
của Bệnh viện TWQĐ 108 đã có một 
bước phát triển lớn, Khoa có đội ngũ 
bác sĩ chuyên ngành giàu kinh nghiệm, 
có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa 
2, chuyên khoa 1 và một đội ngũ điều 
dưỡng được đào tạo đại học, cao đẳng. 
Tôi tin rằng chuyên ngành này sẽ còn 
phát triển hơn nữa trong tương lai nhờ 
vào sự nỗ lực của mỗi cán bộ, nhân viên 
của Khoa, Bộ môn, đồng thời nhờ vào 
sự tạo điều kiện, giúp đỡ của Đảng ủy, 
Ban Giám đốc Bệnh viện. 
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Trước khi viết bài này, tôi xin bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc tới:
- Trung tướng, TS Đinh Ngọc Duy, nguyên 
Giám đốc Bệnh viện
- Trung tướng, PGS.TS Trần Duy Anh, 
nguyên Giám đốc Bệnh viện
- Trung tướng, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, 
Giám đốc Bệnh viện

Các Thủ trưởng đã đặt nền móng và hết 
lòng vun đắp cho chuyên ngành Kiểm 
soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện TWQĐ 
108 phát triển, có nhiều chỉ đạo sát thực 
và luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất 
để Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho đến 
nay đã là một trong những đơn vị vững 
mạnh nhất trong toàn quốc về Kiểm soát 
nhiễm khuẩn bệnh viện.

Có những vấn đề tưởng như bình 
thường, vô hình không ai nhìn thấy 
nhưng hàng năm trên toàn thế giới 
nó đã làm hơn 2 triệu người mắc với 
90.000 người tử vong, còn hơn cả một 
cuộc chiến tranh. Đó là nhiễm khuẩn 

liên quan đến chăm sóc y tế tại các 
bệnh viện hay gọi tắt là nhiễm khuẩn 
bệnh viện, thuật ngữ quốc tế là HAIs 
(Health-care-Associated Infections). 
Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong 
các nguyên nhân hàng đầu đe dọa sự 
an toàn của người bệnh và là một vấn 
đề ngày càng được mọi hệ thống y tế 
trên thế giới cũng như ở Việt Nam quan 
tâm. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện hiện 
nay ở nước ta khoảng 7% (nghĩa là cứ 
100 người vào nằm viện có 7 người bị 
nhiễm khuẩn bệnh viện). Điều trị kháng 
sinh kéo dài 7-10 ngày sau phẫu thuật 
vẫn là tình trạng phổ biến ở nhiều cơ 
sở y tế gây tốn kém cho người bệnh 
nhưng nguy hiểm nhất là gây nên hiện 
tượng “nhờn” kháng sinh của vi khuẩn 
(trong đoàn của Bộ Y tế đi kiểm tra một 
số bệnh viện, khi mở bệnh án, tôi giật 
mình vì thấy có bệnh án kê tới hơn 10 
loại kháng sinh trong thời gian 15 ngày 
bệnh nhân nằm viện, tôi đã rất buồn 
vì không biết bệnh nhân sẽ tử vong vì 

KHOA KIểM SOÁT NHIỄM KHUẨN  
MỘT THỜI Để NHỚ

Đại tá PGS.TS Đinh Vạn Trung 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn  

Bệnh viện TWQĐ 108
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bệnh của mình hay tử vong vì nhiều 
kháng sinh quá).

Tại bất cứ bệnh viện nào, tỷ lệ nhiễm 
khuẩn bệnh viện cao hay thấp phụ 
thuộc chính vào hệ thống kiểm soát 
nhiễm khuẩn của bệnh viện đó, thế 
nhưng điều kiện để thực hiện tốt công 
tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh 
viện là không đơn giản, không dễ dàng, 
mọi vấn đề phải được triển khai đồng 
bộ, thích hợp với hoàn cảnh bệnh viện 
và trên hết phải có sự quyết tâm, đồng 
thuận của cả một hệ thống từ lãnh đạo 
cao nhất của bệnh viện đến các bác sĩ, 
điều dưỡng, hộ lý, bệnh nhân và kể cả 
người nhà của bệnh nhân.

Có rất nhiều yếu tố liên quan đến nhiễm 
khuẩn bệnh viện, can thiệp vào những 
yếu tố đó sẽ làm giảm tỷ lệ này. Năm 
2003, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 
của Bệnh viện TWQĐ 108 được thành 
lập, có nhiệm vụ kiểm soát, ngăn ngừa 
những nguy cơ liên quan đến nhiễm 
khuẩn trong Bệnh viện.

 Từ khi mới thành lập cho đến suốt quá 
trình phát triển, khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn đã gặp nhiều khó khăn và thách 
thức nhưng có lẽ khó nhất đối với chúng 
tôi đó là hai vấn đề, một là: sự hiểu biết 
của cộng đồng đối với NKBV còn rất 
thấp, bệnh nhân, người thân của bệnh 
nhân đều thiếu kiến thức về đường lây 

nhiễm, cách phòng chống (Ví dụ: người 
nhà vào chăm sóc bệnh nhân sử dụng 
áo choàng Bệnh viện cho mượn trải 
xuống nền nhà ngồi, nằm, tự tay sờ vào 
vết mổ, vứt rác bừa bãi…). Hai là: nhận 
thức của đa số bác sĩ, điều dưỡng và các 
nhân viên khác trong Bệnh viện về kiểm 
soát nhiễm khuẩn cũng rất hạn chế (Ví 
dụ: đối với bác sĩ, rửa tay phẫu thuật và 
mang dụng cụ bảo hộ không đúng quy 
trình. Đối với điều dưỡng, sau mỗi lần 
chăm sóc bệnh nhân, không vệ sinh tay 
mà chuyển sang chăm sóc ngay bệnh 
nhân khác, hoặc dùng 1 đôi găng thay 
băng cho rất nhiều bệnh nhân, không 
phân loại chất thải sau khi phát sinh… 
Phần lớn các nhân viên y tế trong Bệnh 
viện chưa nắm được khử khuẩn, tiệt  
khuẩn là như thế nào, dụng cụ gì cần khử 
khuẩn, dụng cụ gì phải tiệt khuẩn….).

Trước tình hình như vậy, năm 2011 
khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bắt đầu 
bằng các kế hoạch hành động cụ thể, 
tập thể lãnh đạo khoa xác định trước 
hết phải đổi mới ngay từ chính nội bộ 
khoa, các biện pháp nhằm tăng hiệu 
quả của trang thiết bị, chuyên môn 
hóa con người được triển khai, các tiêu 
chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới được áp 
dụng như các bộ dụng cụ phẫu thuật 
phải được kiểm soát vô khuẩn, mỗi 
bệnh nhân thay băng phải có túi dụng 
cụ đã được tiệt khuẩn cho riêng mình, 
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chất thải y tế phải được phân loại ngay 
từ lúc phát sinh ban đầu. 

Khâu đột phá đầu tiên là phải tạo được 
sự chuyển biến nhận thức của cán 
bộ, nhân viên về phòng ngừa nhiễm  
khuẩn bệnh viện, chúng tôi đã tham 
mưu với Ban Giám đốc Bệnh viện về vấn 
đề này, Đảng ủy Bệnh viện cụ thể hóa vấn 
đề bằng việc ra Nghị quyết chuyên đề 
“Tăng cường công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn trong Bệnh viện”. Giám đốc Bệnh 
viện ban hành “Quy định thực hành kiểm 
soát nhiễm khuẩn bệnh viện”. Có được 
sự ủng hộ tuyệt đối của Ban Giám đốc, 
bên cạnh việc phân công lực lượng bám 
sát các khoa để hướng dẫn thực hiện 
nghiêm ngặt các quy trình về Kiểm soát 
nhiễm khuẩn, chúng tôi đã kiên trì thực 
hiện tuyên truyền, giáo dục bằng các 
đợt tập huấn, hội thao, kiểm tra chuyên 
môn. Công tác tuyên truyền được thực 
hiện sáng tạo, phong phú bằng nhiều 
hình thức như các tranh ảnh cổ động, 
các video clip, bài hát, điệu nhảy. “Bài ca 
kiểm soát nhiễm khuẩn” do chúng tôi 
sáng tác đã được chọn làm nhạc nền 
cho rất nhiều các Hội nghị Kiểm soát 
nhiễm khuẩn trong toàn quốc.

Chúng tôi thường xuyên phối hợp với 
các cơ sở đào tạo về y tế trong và ngoài 
nước để cán bộ, nhân viên của khoa có 
điều kiện học tập nâng cao trình độ, 
kiến thức chuyên môn. 

Kiểm soát nhiễm khuẩn đã là sự vào 
cuộc của toàn Bệnh viện TWQĐ 108, là 
tiêu chí bắt buộc của tất cả các phòng, 
ban, các khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 
tất cả đều đã có sự thay đổi, có sự nhìn 
nhận một cách nghiêm túc và đổi mới. 
Một việc tưởng rất nhỏ như đeo khẩu 
trang, các cán bộ, nhân viên y tế ở Bệnh 
viện bây giờ trước khi đeo cũng phải cẩn 
thận kiểm tra xem mình đã đeo đúng 
chưa. Các điều dưỡng để móng tay dài, 
đeo móng tay giả, đồ trang sức ở tay sẽ 
không được phép chăm sóc bệnh nhân.

 Chính vì thực hiện đồng bộ, quyết liệt 
các giải pháp trên, nên chúng tôi đã 
thành công. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh 
viện ngày càng giảm, năm 2010 là 6,3%, 
sau 4 năm, đến năm 2014 giảm xuống 
còn 4,2%. Năm 2015, tổ chức DoD PEP-
FAR của Mỹ, Hội Điều dưỡng Việt Nam 
kết hợp với Cục Quân y điều tra tại 
Bệnh viện, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện 
giảm còn 3,8%. Năm 2016, tỷ lệ nhiễm  
khuẩn vết mổ trên những bệnh nhân 
phẫu thuật sạch và sạch nhiễm có sử 
dụng kháng sinh dự phòng chỉ còn 
0,9%. Các tỷ lệ này tương đương với 
những bệnh viện tiên tiến trên thế giới.

Một trong những thành công quan 
trọng bậc nhất trong kiểm soát nhiễm 
khuẩn bệnh viện là sử dụng phác đồ 
kháng sinh dự phòng trong phẫu 
thuật, đây là một trong các biện pháp 
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hàng đầu để phòng ngừa nhiễm  
khuẩn vết mổ, một loại của nhiễm  
khuẩn bệnh viện. Tất cả các bệnh nhân 
phẫu thuật sạch và 80% bệnh nhân 
phẫu thuật sạch nhiễm hiện nay được 
sử dụng phác đồ kháng sinh dự phòng, 
chi phí thuốc kháng sinh giảm xuống 
14,8 lần, số ngày nằm điều trị giảm 
xuống trung bình 7 ngày, hiệu quả 
này đã mang lại lợi ích thiết thực cho 
chính người bệnh và gia đình họ. Đây là 
niềm tự hào của Bệnh viện TWQĐ 108 
- Bệnh viện đầu tiên trong cả nước áp 
dụng thành công phác đồ kháng sinh 
dự phòng trong phẫu thuật với một 
phạm vi rộng, có chiều sâu ở tất cả các 
khoa ngoại mà không có bệnh viện nào 
trong cả nước thực hiện được. 

Có lẽ khó khăn nhất và yêu cầu cao 
nhất, khắt khe nhất của công tác Kiểm 
soát nhiễm khuẩn đó là kiểm soát nhiễm 
khuẩn trong GHÉP TẠNG. Tuy nhiên, với 
từng bước phát triển vững chắc, khoa 
Kiểm soát nhiễm khuẩn đã làm chủ được 
các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn 
trong ghép Tủy, ghép Thận, ghép Gan, 
thay Khớp và đỉnh cao khó khăn nhất 
là ca ghép phổi từ người cho chết não 
đầu tiên tại Việt Nam được thực hiện vào 
tháng 2 năm 2018 tại Bệnh viện. Các ca 
ghép tạng đều thành công đã chứng tỏ 
trình độ chuyên môn cao của các khoa 
trong Bệnh viện đồng thời cũng đã ghi 

nhận sự vững vàng của khoa Kiểm soát 
nhiễm khuẩn trước các thử thách mới.

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã góp 
sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển 
chung của Bệnh viện. Số lượng bệnh 
nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện TWQĐ 108 ngày một đông hơn, 
điều đó đã nói lên uy tín của Bệnh viện 
ngày càng lớn. Khoa Kiểm soát nhiễm 
khuẩn đã không ngừng vươn lên, hoàn 
thiện mình, xứng đáng là một Trái tim 
khỏe khoắn của Bệnh viện, đảm bảo 
cho các hoạt động khám, chữa bệnh 
luôn được an toàn và hiệu quả. Khoa 
đã được Cục Quân y đánh giá dẫn đầu 
toàn quân về công tác kiểm soát nhiễm 
khuẩn. Bệnh viện cũng được Bộ Y tế 
công nhận là một trong những đơn 
vị vững mạnh nhất trong toàn quốc 
về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. 
Đặc biệt, tháng 10/2014, Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) tới thanh sát, Bệnh 
viện TWQĐ 108 được đánh giá là một 
trong những Bệnh viện khu vực châu 
Á- Thái Bình dương có tỷ lệ vệ sinh tay 
cao và môi trường xanh, sạch, lọt vào 
tốp 3 Bệnh viện được WHO xét trao giải 
thưởng. Năm 2015, WHO đã trao tặng 
Bệnh viện TWQĐ 108 CERTIFICATE OF  
RICOGNITION, một Bản công nhận 
Bệnh viện đã thực hiện Vệ sinh tay 
trong chăm sóc bệnh nhân an toàn./.
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Kháng chiến chống thực dân 
Pháp kết thúc thắng lợi, tháng 
11/1954 Phân viện 8 chuyển về 

Hà Nội và được đổi tên là Quân y Viện 
108. Đây là bệnh viện đa khoa tuyến 
cuối toàn quân, khám chữa bệnh cho 
các thương bệnh binh (nội, ngoại, các 
chuyên khoa) vượt quá khả năng của 
các bệnh viện tuyến dưới, đồng thời là 
nơi bồi dưỡng đào tạo cán bộ chuyên 
môn, nghiên cứu khoa học. Bệnh viện 
cũng được giao nhiệm vụ khám chữa 
bệnh cho các đối tượng thuộc diện 
chính sách là bố, mẹ, vợ, con của bộ đội 
ở Hà Nội và một số vùng lân cận. Với 
nhiệm vụ trên, bệnh viện nhanh chóng 
triển khai một bộ phận chuyên thu 
dung các cháu bệnh nhân là con cán bộ 
quân đội ở Hà Nội. Bộ phận này nằm ở 
khoa A2, ban đầu chỉ có 5-6 giường do 
Bác sĩ Đỗ Hoài Nam và Y tá Hoàng Thị 
Lan phụ trách. Tiền thân của khoa Nhi 
ra đời từ đó.

Tháng 5/1955, khoa Nhi chính thức 
được thành lập với quy mô 25-30 
giường, do Bác sĩ Huỳnh Vọng phụ 
trách, năm 1956 Bác sĩ Vọng được bổ 
nhiệm làm Chủ nhiệm khoa.

Thời điểm từ năm 1956-1965, khoa Nhi 
đã được xây dựng quy mô với 1 phòng 
cấp cứu, 8 phòng bệnh, mỗi phòng 4 
giường. Các bà mẹ không được ở cùng 
các cháu, có bếp nấu ăn riêng với nhiều 
chế độ ăn khác nhau, rất phong phú, 
phù hợp với từng lứa tuổi và theo từng 
chế độ bệnh lý. Các cháu được ăn 4 bữa/
ngày (sáng, trưa, chiều, tối), có riêng 1 y 
sỹ dinh dưỡng phụ trách. Buổi chiều sau 
giờ tiêm, uống thuốc, các cháu được các 
cô y tá dạy thêu thùa, vui chơi, ca hát… 
Lúc này khoa có 19 người gồm 3 bác 
sĩ, 12 y tá, y sĩ và 3 công vụ. Năm 1957, 
Bác sĩ Vọng chuyển ra ngoài, Bác sĩ Thái 
Duy Bích làm Chủ nhiệm khoa (1957-
1961) và sau đó là Bác sĩ Phạm Văn Cự 
(1961-1965). Thời kỳ này có sự kiện 

KHOA NHI - NHỮNG NĂM THÁNG 
KHÔNG THể NÀO QUÊN!

                                                  Đại tá TS.BS Đinh Thị Bình 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Nhi  

Bệnh viện TWQĐ 108
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đáng ghi nhớ là theo đề nghị của Cục 
Quân y, Bộ Y tế đã mời chuyên gia y tế  
Bungari sang công tác tại Viện Quân 
y 108. Đoàn chuyên gia đầu tiên cho 
Khoa Nhi gồm Bác sĩ Popov và Y tá 
Zakharieva. Đoàn chuyên gia tiếp theo 
là nữ Bác sĩ Kanova và chị Annie làm 
phiên dịch. Các bạn chuyên gia làm 
việc rất nhiệt tình và tâm huyết, đã giúp 
cho trình độ chuyên môn, trình độ tổ 
chức quản lý của khoa được nâng lên 
rõ rệt. Thời gian này nhiều trường hợp 
cấp cứu thành công và bắt đầu có đề tài 
nghiên cứu khoa học.

Từ tháng 3/1965, Bác sĩ Đỗ Hoài Nam 
được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Khoa 
Nhi. Lúc này chiến sự trên chiến trường 
miền Nam diễn biến ngày càng ác liệt, 
đế quốc Mỹ đưa hơn 50 vạn quân để 
tiến hành chiến tranh cục bộ và ném 
bom phá hoại miền Bắc. Với tinh thần 
“Tất cả cho tiền tuyến”, Bệnh viện đã 
liên tục cử các đoàn quân y vào tăng 
cường cho quân y chiến trường, trong 
đó có Y tá Phương Thị Như vừa về khoa 
năm 1966 đã được cử đi chiến trường 
và đã hy sinh năm 1967 tại mặt trận 
phía Nam, hiện chị đang yên nghỉ tại 
nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ở Nhổn; Bác 
sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu, sau này là Chủ 
nhiệm khoa Nhi, rồi Phó Giám đốc Bệnh 
viện (lúc đó là bác sĩ Khoa Truyền nhiễm) 
cũng xung phong đi phục vụ chiến 

trường, có mặt ở chiến trường Trường 
Sơn trong 6 tháng. Thời gian này, Khoa 
Nhi vẫn ở lại Hà Nội và rút xuống chỉ 
còn 8-10 giường, cán bộ nhân viên của 
khoa cũng thay đổi nhiều, ngoài một 
số vẫn ở lại khoa làm việc, còn lại người 
ra chiến trường, người tăng cường cho 
các khoa khác nhưng tất cả đều hăng 
hái thi đua, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và 
tham gia tích cực vào mọi hoạt động 
của Bệnh viện.

Năm 1969, Bác Hồ kính yêu qua đời, 
Khoa đã hưởng ứng rất nhiệt tình đợt 
thi đua “Biến đau thương thành hành 
động cách mạng”: Khoa tổ chức các 
lớp học ngoại ngữ, chuyên môn, văn 
hóa… mọi đối tượng từ bác sĩ đến công 
vụ đều nhiệt tình tham gia, thực hiện 
tốt cuộc vận động “Đảm bảo an toàn 
điều trị và dân chủ kỹ thuật”, tham gia 
các cuộc hội thao kỹ thuật, các đợt thi 
đua đột kích như: Chăm sóc bệnh nhân 
nặng, an toàn trong cấp cứu, điều trị, 
quản lý bệnh án…

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, đất 
nước thống nhất. Khoa Nhi được củng 
cố lại với biên chế 20 rồi 30 giường. 
Nhiều bác sĩ, y tá, hộ lý được điều về 
khoa nhưng cũng nhiều người chuyển 
ra ngoài, khoa có sự điều chuyển liên 
tục. Lúc này khoa đã có Chi bộ Đảng 
riêng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã 
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trưởng thành từ môi trường Khoa đã 
được điều đi công tác ở các khoa khác 
trong bệnh viện hoặc đi làm nhiệm vụ 
quốc tế. Điển hình như Bác sĩ Hoàng 
Thị Lan, từ 1 y tá đã phấn đấu trở thành 
một bác sĩ, nhiều năm liền là Bí thư Chi 
bộ, Đảng ủy viên Đảng ủy Bệnh viện, 
Y tá Trần Lệ Thúy và Y tá Nguyễn Thị 
Thu Hương năm 1979 sang nước bạn 
Cămpuchia làm nhiệm vụ quốc tế; Bác 
sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu sau này là Phó 
Giám đốc Bệnh viện, Đảng ủy viên, 
thường vụ Đảng ủy, Phó Giáo sư, Tiến 
sĩ, thầy thuốc nhân dân. Năm 1981, Bác 
sĩ Đỗ Hoài Nam chuyển ngành ra ngoài, 
Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu từ Khoa 
Truyền nhiễm về làm Quyền Chủ nhiệm 
khoa từ tháng 02/1981.

Từ những năm 1984-1988, khoa có 
18-20 nhân viên, trong đó bác sĩ là 6-7 
người (Bác sĩ Đinh Thị Bình về khoa 
tháng 11/1984, tiếp sau đó là Bác sĩ 
Nguyễn Quảng Xuyên). Biên chế của 
khoa rút xuống 25 rồi 20 giường do có 
quy định mới: Khoa Nhi chỉ nhận điều 
trị cho con cán bộ quân đội cấp tá trở 
lên, sống ở địa bàn Hà Nội. Chủ nhiệm 
khoa lúc này là Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ 
Hiếu (7/1984-11/1988). Bí thư chi bộ là 
Bác sĩ Nguyễn Minh Phương, Phó Bí thư 
là Bác sĩ Nguyễn Quảng Xuyên.

Tháng 11/1988, Bác sĩ Hiếu lên làm Chủ 
nhiệm Y vụ, Bác sĩ Bình được chỉ định 

phụ trách khoa (11/1988-5/1989). Sau 
đó, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn từ Cục 
Quân y về làm Chủ nhiệm khoa (5/1989-
3/1999), Bác sĩ Bình làm Phó Chủ nhiệm 
khoa (5/1989-3/1999). Kể từ khi thành 
lập, Khoa Nhi lần đầu tiên có Phó Chủ 
nhiệm khoa. 

Tháng 3/1999, Bác sĩ Sơn chuyển ra 
Phòng Khám bệnh, Bác sĩ Đinh Thị Bình 
làm Chủ nhiệm khoa, Bác sĩ Nguyễn 
Hoàng Yến làm Phó Chủ nhiệm khoa, 
Bí thư chi bộ là Bác sĩ Nguyễn Quảng 
Xuyên. Khoa rút xuống còn 15 giường, 
cán bộ nhân viên còn 14 người gồm 
4 bác sĩ, 8 y tá và 2 hộ lý (sau đó Bác sĩ 
Nguyễn Hồng Lê chuyển sang Khoa 
Chẩn đoán hình ảnh, Bác sĩ Thân Hồng 
Anh chuyển vào Bệnh viện 175). Khoa đã 
có 1 tiến sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 1 thạc 
sĩ và 1 bác sĩ chuyên khoa I. Năm 2003, 
Bác sĩ Nguyễn Anh Đào và sau đó Bác sĩ 
Nguyễn Văn Tùng rồi Bác sĩ Nguyễn Thị 
Thuận về khoa. Mặc dù vậy nhưng nhiều 
thời điểm khoa chỉ có 2 bác sĩ, kể cả Chủ 
nhiệm khoa, do các bác sĩ thay phiên 
nhau đi học (lúc này khoa lại được biên 
chế 20 giường). Năm 2009, dịch sốt xuất 
huyết bùng phát, có thời điểm bệnh 
nhân nằm điều trị tăng lên 70-80 người/
ngày, nhiều trường hợp sốt xuất huyết 
độ III, độ IV đã được tập thể y, bác sĩ của 
khoa cấp cứu, điều trị thành công, đảm 
bảo an toàn tuyệt đối…
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Để đáp ứng với nhu cầu thực tế, năm 
2010, Khoa Nhi được biên chế lên 25 
giường, cán bộ nhân viên cũng được 
bổ sung thêm. Khoa có 8 bác sĩ, 8 y tá 
và 2 hộ lý. Bác sĩ Tống Thị Hiếu Tâm từ 
Khoa Hô hấp về làm Phó Chủ nhiệm 
khoa thay Bác sĩ Yến chuẩn bị nghỉ hưu, 
hai nữ bác sĩ Bùi Thu Phương và Đặng 
Minh Thu vừa ra trường năm 2009 cũng 
được điều về khoa. Lúc này lực lượng 
cán bộ, nhân viên của khoa đã hùng 
hậu hơn, được đào tạo chính quy, phần 
nhiều còn rất trẻ, nhiệt huyết tràn đầy.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ khám 
chữa bệnh, khoa cũng rất quan tâm 
đến công tác đào tạo, huấn luyện. Hàng 
năm, ngoài việc đào tạo tại chỗ, khoa 
liên tục gửi các bác sĩ, y tá ra Bệnh viện 
Nhi Trung ương, Bệnh viện Xanh Pôn, 
Bệnh viện Bạch Mai để học tập, nâng 
cao nghiệp vụ. Chính vì vậy các 
cán bộ nhân viên của khoa đều 
có trình độ chuyên môn, trình 
độ tay nghề cao, trong các cuộc 
hội thao, kiểm tra chuyên môn 
đều đạt thành tích tốt. Các bác 
sĩ của khoa còn tham gia giảng 
dạy, hướng dẫn thực tập cho các 
lớp y tá, bác sĩ đến khoa, đến 
bệnh viện học tập, chấm thi tốt  
nghiệp đại học tại Học viện Quân 
y…; tham gia tích cực các hoạt 
động của bệnh viện: Bác sĩ Tùng 

tham gia đoàn khám chữa bệnh cho bà 
con các dân tộc ở Nà Hỳ (Lai Châu); Y tá 
Đại, Y tá Giang, Bác sĩ Tùng đi công tác 
ở đảo Trường Sa (các bác sĩ, y tá này dù 
hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đang 
ốm nặng, vợ đang mang  thai, mới xây 
dựng gia đình,…, nhưng vẫn sẵn sàng 
lên đường nhận nhiệm vụ).

Trong thời gian này, khoa cũng 
có nhiều đề tài nghiên cứu có ý  
nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao, 
góp phần không nhỏ vào công tác 
cấp cứu, điều trị và phòng bệnh cho 
các cháu. Khoa cũng có nhiều hoạt 
động thuộc lĩnh vực hợp tác quốc tế: 
Y tá Thúy tham gia quân tình nguyện 
Campuchia, Y tá Hương, Bác sĩ Sơn, 
Y tá Tâm, Y tá Phương đi học tập trao 
đổi nghiệp vụ chuyên môn ở Thái Lan. 
Năm 2006, khi Bệnh viện Quân y 103 

Ảnh chụp kỷ niệm 35 năm  
ngày thành lập Bệnh viện TWQĐ 108 (1986)
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Quân đội nhân dân Lào cần giúp đỡ 
thêm về chuyên môn, Bác sĩ Bình - lúc 
đó là Chủ nhiệm khoa - đã tình nguyện 
sang làm chuyên gia giúp bạn. Ngoài 
ra, khoa còn khám chữa bệnh cho các 
cháu các nước Lào, Campuchia, Đông 
Âu, Mỹ,…, theo bố mẹ sang Việt Nam 
công tác bị ốm, các cháu là con, cháu 
của các cán bộ lãnh đạo cao cấp của 
Đảng và Nhà Nước. Năm 1992, Tổ chức 
Nhân đạo Hoa kỳ đã đến thăm và viện 
trợ cho Khoa Nhi một số trang thiết bị y 
tế, giường, tủ, đồ chơi,…, cho các cháu 
bệnh nhân của khoa.

Tháng 12/2011, Bác sĩ Bình nghỉ chế độ 
để chuẩn bị nghỉ hưu, Bác sĩ Tâm lên 
làm Chủ nhiệm khoa, Bác sĩ Nguyễn 
Anh Đào làm Phó Chủ nhiệm khoa, 

đồng thời là Bí thư chi bộ. Khoa 
Nhi bước sang một thời kỳ mới.

Sau khi Bác sĩ Bình nghỉ hưu, Hội 
Hưu trí khoa Nhi được thành lập. 
Đây là nơi để anh chị em hưu trí 
thỉnh thoảng gặp nhau, thăm hỏi 
chia sẻ với nhau những vui buồn, 
nói chuyện thế sự,…, hoặc cùng 
nhau đi thăm hỏi khi ốm đau 
bệnh tật và thỉnh thoảng lại cùng 
nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, ai 
còn, ai mất...

Tháng 05/2020, Khoa Nhi thân 
yêu của chúng tôi tròn 65 tuổi 

và chỉ còn vài tháng nữa đến ngày 
01/04/2021 Bệnh viên TWQĐ 108 sẽ kỷ 
niêm 70 năm ngày thành lập Bệnh viện. 
Trong không khí sôi nổi chuẩn bị kỷ 
niêm 70 năm của bệnh viện, chúng tôi 
lại cùng nhau ôn lại những năm tháng 
qua, những năm tháng gian khó, vất vả, 
thiếu thốn nhưng hào hùng và rất đáng 
tự hào!

Cùng với sự đi lên của đất nước và sự 
tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật 
hiện đại, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo ưu 
tú và cán bộ nhân viên của bệnh viện 
hiện nay, chúng tôi tin rằng Bệnh viện 
TWQĐ 108 với truyền thống vẻ vang 
của mình sẽ có những bước phát triển 
mới, đột phá hơn nữa, trở thành bệnh 
viện ngang tầm khu vực và thế giới./.

Ảnh kỷ niệm nhân dịp 45 năm  
thành lập Bệnh viện TWQĐ 108 (1996)
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Năm 1984, tốt nghiệp Học viện 
Quân y tôi lên đường nhận 
nhiệm vụ tại Căn cứ Hậu cần 

30, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần 
đóng quân ở thị trấn Điện Biên Phủ, 
tỉnh Lai Châu.

Ba năm “trấn thủ lưu đồn” ở miền Tây 
Bắc Tổ quốc, tôi được cấp trên điều 
động về Viện Quân y 108 công tác. 

Ngày còn trẻ hoài bão nhiều lắm, tôi 
ước mơ trở thành một bác sĩ ngoại 
khoa để được thể hiện tài khéo léo của 
đôi bàn tay trong những cuộc mổ xẻ 
cứu sống tính mạng người bệnh. Khi 
còn ở đơn vị trên Tây Bắc, tôi cũng đã 
từng tham gia nhiều cuộc mổ cả lớn 
và nhỏ. Bệnh nhân là những chiến sĩ 
và những người dân sống ở các miền 
Tây Bắc hoặc từ mặt trận 379 Bắc Lào 
chuyển về. Hầu hết họ đều là những 
người bệnh nặng mà tuyến trước 

không xử lý được như viêm phúc mạc 
toàn thể do vỡ ruột thừa, vỡ chửa 
ngoài tử cung, vết thương do đạn bắn, 
do mìn nổ, do tai nạn đổ xe gãy xương, 
vỡ tạng… Tuy nhiên, khi về Viện Quân 
y 108 tôi thấy phân vân vì biết rằng đây 
là một bệnh viện lớn, các cuộc mổ sẽ 
phức tạp hơn nhiều, có thể kéo dài tới 
nhiều giờ hoặc thậm chí suốt cả một 
ngày, cần phải có một sức khỏe tốt, mà 
sức khỏe của tôi khi đó không được tốt 
lắm, người gầy yếu sợ rằng không đáp 
ứng được yêu cầu, vì vậy tôi chuyển 
hướng sang nội khoa, một lĩnh vực mà 
tôi cũng khá yêu thích. 

Còn nhớ, trước khi được về Viện Quân y 
108 tôi đã phải trải qua một kỳ thi “sát 
hạch” về nội khoa, mà hội đồng chấm 
thi là các thầy nổi tiếng của bệnh viện 
như Giáo sư Bùi Đại, Giáo sư Phạm Tử 
Dương, Giáo sư Hà Văn Mạo… Vì vậy, 

 
KỶ NIỆM NGÀY ĐẦU VỀ KHOA

Đại tá PGS.TS Nguyễn Trọng Lưu 
Chủ nhiệm Khoa Vật lý Trị liệu-Phục hồi Chức năng 

Bệnh viện TWQĐ 108
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tôi nghĩ mình về nội khoa cũng là xứng 
đáng! Nghĩ vậy, tôi đến Khoa A1 gặp 
Giáo sư Phạm Tử Dương để xin ý kiến, 
khi đó Thầy đang là chủ nhiệm khoa 
này. Thầy ngồi nói chuyện với tôi, nhẹ 
nhàng phân tích và gợi ý. Thầy bảo nội 
khoa “đất chật, người đông” hay là về 
Khoa Lý liệu, ở đó là mảnh đất mới còn 
chưa được khai phá, lại có anh Đạm (Bác 
sĩ Dương Xuân Đạm phụ trách khoa) là 
người rất say mê tìm tòi, nghiên cứu sẽ 
có nhiều điều kiện để phát triển hơn.

Thế là tôi theo đồng chí Trần Tiến Thôn 
phụ trách cán bộ bệnh viện đến với 
Khoa Lý liệu. 

Thực ra, khi đó tôi chưa hề có một khái 
niệm nào về môn lý liệu cả, bởi vì hồi 
còn học trong trường 6 năm mà chỉ có 
khoảng hơn một tuần được đi thực tập 
qua qua tại Khoa Lý liệu Viện Quân y 
103 theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa”. Đây 
là một khoa rất nhỏ, chỉ có vài cái đèn 
hồng ngoại và một vài cái máy gì đó mà 
chúng tôi không biết rõ và cũng không 
hề có ấn tượng gì cả. Sau này ra công 
tác, công việc cuốn hút chúng tôi cũng 
gần như quên hẳn “cái môn” lý liệu này 
rồi. Vì vậy, trước sự gợi ý của giáo sư 
Phạm Tử Dương, tôi thấy hơi bất ngờ, 
nhưng tôi nghĩ thôi thì cứ thử xem sao!

Khoa Lý liệu của chúng ta khi đó là một 
khu nhà nhỏ lợp mái tôn, nằm độc lập 
ở phía sau khu nhà viện bộ (khu nhà 
của Ban Quản lý Dự án bây giờ) và ở 
phía trước Khoa Quốc tế A10 (bây giờ 
là Khoa Mắt). Sau này khoa chuyển đi 
nơi khác thì vị trí này được sử dụng làm 
nơi trông giữ xe đạp, xe máy của cán bộ 
nhân viên bệnh viện.

Khi tôi đến khoa, thầy Đạm đưa tôi đi 
“xem” khoa một vòng. Cảm tưởng ban 
đầu: thầy nhỏ, khoa cũng nhỏ! 

Thầy Đạm là một người nhỏ nhắn, 
giọng nói nhẹ nhàng phảng phất âm 
điệu Nghệ An. Thầy giới thiệu với tôi 
các bộ phận của khoa và cán bộ nhân 
viên trong khoa. 

Khoa ta khi đó là một khu nhà chung, 
không có phòng riêng mà các bộ phận 
chỉ được ngăn cách với nhau bằng các 
tấm ri đô mỏng để đảm bảo sự riêng 
tư trong quá trình điều trị của người 
bệnh. Thấy cũng có nhiều máy móc và 
dụng cụ tập luyện. Đi đến bộ phận nào 
cũng thấy mọi người nhìn tôi với ánh 
mắt vừa có phần dò la, vừa động viên 
thân thiện. Nhân viên trong khoa cũng 
có nhiều lứa lớp. Già thì có cô Minh, chú 
Viên. Vừa vừa thì có anh Tuyên, chị Nga, 
chị Hoàn, chị Lợi, chị Phương, chị Ngọc, 
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chị Tuyết. Trẻ thì có chị Ngân, chị Yến, 
anh Hùng, em Chiến, em Nga. Bác sĩ thì 
có chú Đạm, chị Hà. Chú Vinh khi đó 
đang đi công tác ở Cămpuchia, còn cô 
Thu Liên thì đang nghỉ chờ hưu ở nhà.

Trước khi ra về, thầy Đạm hỏi tôi: “Thế 
nào? Có thích không? Về khoa nhé!”. 
Thú thực, khi đó tôi chưa có ấn tượng gì 
cả, nhưng trong thâm tâm tôi cũng đã 
thầm quyết định rồi, tuy nhiên tôi vẫn 

nói với thầy: “Chú cho phép cháu suy 
nghĩ ba ngày để quyết định ạ!”, rồi chào 
thầy ra về.

Ba ngày sau, theo hẹn tôi đến khoa 
nhận quyết định công tác. Và thế là tôi 
đã trở thành bác sĩ Khoa Lý liệu - Khoa 
Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng 
hôm nay./.

Hà Nội, một ngày 
cuối Xuân Bính Thân 2016
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Chị là người phụ nữ cao, gầy, không 
đẹp nhưng hiền hậu, tính tình xởi lởi, 
dễ mến.

Ngày đầu tiên đi làm, thầy Đạm phân 
công tôi về bộ phận điện xung do 
chị phụ trách. Bộ phận điện xung khi 
đó (năm 1987) chỉ có 2-3 chiếc máy  
Xơ-nhim (СНИМ-1) của Liên Xô (cũ). 
Bây giờ thì những chiếc máy này đã 
trở thành “cổ điển” rồi, nhưng thời đó 
thì đây là những chiếc máy rất hiện 
đại vì cũng vừa mới được viện trợ vào 
cuối những năm 1970 mà thôi. Máy 
chỉ có một loại dòng điện xung hình 
sin điều biến nhịp, tần số thấp, gọi 
là dòng diadynamic, nhưng lại có rất 
nhiều tính năng điều trị khác nhau như 
giảm đau, kích thích cơ-thần kinh bại 
liệt, cải thiện tuần hoàn máu… Thực ra, 
khoa còn có 2 chiếc máy Amplipuls-3T 
(АМПЛИПУЛЬЩ-3Т) nữa đặt tại một 
phòng riêng ở đầu Khoa Quốc tế A10 để 
điều trị cho các đồng chí lãnh đạo cấp 

cao và các đồng chí chuyên gia Liên Xô. 
Khi có bệnh nhân “đặc biệt” thì đưa lên 
đó và cử bác sĩ lên làm cho bệnh nhân 
với chế độ “đặc biệt” không giống với 
các bệnh nhân ở dưới khoa.

Chị đã chỉ bảo cho tôi rất cặn kẽ, tận 
tình từ cách chuẩn bị máy, chuẩn bị 
điện cực, chuẩn bị bệnh nhân và tiến 
hành điều trị ra sao đều được chị hướng 
dẫn một cách tỉ mỉ, chi tiết và chính xác. 

Phải nói điện xung là một kỹ thuật điều 
trị khó, bởi vì thời gian điều trị rất ngắn. 
Điều trị giảm đau chỉ có 5-6 phút. Điều 
trị liệt cơ thì dài hơn một chút, 10-15 
phút. Nếu thực hiện không tốt sẽ không 
kịp thời gian hoặc không có hiệu quả. 
Ngoài việc phải nắm vững quy trình kỹ 
thuật như tất cả các kỹ thuật khác, người 
y sinh còn cần phải có cả tình yêu và sự 
quan tâm đến nghề nghiệp, quan tâm 
đến người bệnh và phối hợp tốt với họ. 
Việc tiến hành điều trị vừa phải hết sức 

 
NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Đại tá PGS.TS Nguyễn Trọng Lưu
Chủ nhiệm Khoa Vật lý Trị liệu - Phục hồi chức năng 

Bệnh viện TWQĐ 108
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khẩn trương, nhanh chóng lại vừa phải 
cẩn thận, cầu toàn và tỉ mỉ thì mới có thể 
đạt được kết quả tốt nhất và đảm bảo 
an toàn trong quá trình điều trị. Tôi luôn 
nhớ như in những câu nói lặp đi lặp lại 
hàng ngày đến thuộc làu khi tiến hành 
điều trị, như là: “… Lúc đầu bác sẽ thấy 
cảm giác râm ran như kiến bò, rồi cảm 
giác co bóp cơ… Nếu thấy khó chịu bác 
nói ngay cho cháu nhé!”. 

Máy Xơ-nhim dùng dòng diadynamic là 
dòng xung một chiều, tần số thấp nên 
mặc dù điều trị rất tốt, được nhiều bệnh 
nhân yêu thích, nhưng quá trình điều 
trị phải rất cẩn thận, nếu sơ suất là có 
thể có tai biến tai nạn bỏng ngay, nhất 
là khi đặt nhầm “mặt” của đệm vải, còn 
gọi là đặt “ngược” cực hay tăng cường 
độ quá cao cũng có thể làm cho bệnh 
nhân bị đau thêm.

Một vấn đề “nho nhỏ” cũng hay gặp 
trong quá trình điều trị là người bệnh 
cảm thấy dễ chịu, thích thú nên thường 
hay yêu cầu “làm thêm” một chút, tuy 
chỉ là thêm 1-2 phút, nhưng cũng cần 
phải được giải thích một cách cặn kẽ 
để người bệnh yên tâm, chấp hành 
đúng quy trình và tin tưởng vào kết 
quả điều trị.

Chị đã chỉ bảo cho tôi một cách tận tình 
như thế để tôi có thể làm được một 
kỹ thuật rất khó trong lý liệu ngay từ 
những ngày đầu mới về khoa. Và cũng 
chính nhờ sự dạy dỗ nghiêm túc, chân 
tình của chị mà tôi đã cảm thấy có thêm 
nhiều động lực và tình yêu với “nghề” lý 
liệu hơn, một “nghề” mới mà trước đây 
tôi chưa từng nghĩ tới.

Chị là Kỹ thuật viên Lê Thị Tuyết, người 
Thầy đầu tiên của tôi./.

Hà Nội, Xuân Bính Thân 2016
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Con tàu A2 được thiết kế và vận 
hành ngày 27 tháng 6 năm 1956 
tại Thủ đô Hà Nội. Là một trong 

những con tàu ra đời cùng với các con 
tàu khác của Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 Anh hùng mà nhiệm vụ 
được giao rất đặc biệt đó là đón những 
“hành khách” ốm yếu lên tàu và trả họ 
về các bến bờ với sức khoẻ, niềm vui và 
hạnh phúc, nơi mà ở đó những người 
thân của họ đang chờ đợi với bao tình 
thương và trách nhiệm.

Là một trong những người cầm lái, tôi 
luôn trăn trở về hành trình của mỗi 
người trên con đường sự nghiệp, ai 
cũng mong muốn mình may mắn bước 
lên được một con tàu mà ở đó vừa đủ 
hồn hậu để đón chào ngày mới, vừa đủ 
đông vui để làm ấm lòng người, vừa đủ 
kinh nghiệm để ta học hỏi, vừa đủ cảm 
thông để có thể chia sẻ niềm vui, nỗi 
buồn, vừa đủ thịnh vượng để no đủ và 

CON TÀU A2
PGS.TS Phạm Thái Giang 

Phó Viện trưởng Viện Tim mạch 
Bệnh viện TWQĐ 108

vừa đủ mạnh mẽ để cùng nhau hướng 
về phía trước...

Tuy nhiên, không phải ai cũng may 
mắn bước lên được con tàu mong ước. 
Do vậy, có người bước lên tàu thấy lạnh 
vắng quá lại bước xuống; có người bước 
lên tàu thấy không có gì để học hỏi, họ 
cũng bước xuống; có người bước lên 
tàu thấy không đủ niềm tin, khát khao, 
sự sung túc lại bước xuống.

Tuy nhiên, có những người không bao 
giờ bước xuống. Nếu họ thấy ở đó vắng 
lạnh họ hiểu rằng họ là người quan 
trọng vì ở lại họ sẽ làm ấm thêm con 
tàu, ấm lòng những người đang cần họ. 
Nếu họ thấy công việc còn dang dở, họ 
hiểu rằng nơi đó là nơi họ có thể thể 
hiện tài năng và chia sẻ kinh nghiệm. 
Nếu họ thấy nơi đó còn thiếu khát 
vọng, thiếu sự tự tin, họ cho rằng nơi đó 
họ có thể truyền cảm hứng, khơi dậy sự 
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khát khao và niềm tin chiến thắng. Nếu 
nơi đó là ích kỷ, nhỏ nhen họ hiểu rằng 
họ sẽ là ngôi sao sáng nhất vì họ nhìn 
thấy đất để gieo sự chân thành và nuôi 
dưỡng tình thân ái. Nếu nơi đó đã đầy 
ắp niềm tin, nhiệt huyết, kinh nghiệm 
và thịnh vượng thì liệu nhân viên ở đó 
có rời đi? Và liệu có còn chỗ cho những 
người mới đến...

Trải qua những năm tháng chiến  
tranh, con tàu vận hành không biết mệt 
mỏi, ngày đêm, trong điều kiện chiến 
tranh khốc liệt, cơ sở vật chất thiếu 
thốn, nhân lực khó khăn... nhưng cũng 
không ngăn cản được những bước đi 
thần tốc, trả lại sức khỏe cho hàng vạn 
thương binh, bệnh binh và nhân dân 
của những thủy thủ trên tàu. Trong đó 
có những công nhân đã anh dũng hy 
sinh vì sức khỏe của “khách hàng”.

Chúng ta luôn cảm ơn sâu sắc sự đóng 
góp của những người cầm lái vĩ đại một 
thời như thầy Nguyễn Ngọc Doãn, thầy 
Nguyễn Địch, thầy Phạm Tử Dương, 
thầy Phạm Văn Cự... Các thầy luôn là 
những tấm gương sáng chói cho lớp 
lớp học trò tiếp bước noi theo.

Đất nước hòa bình, mọi người được 
sống yên vui dưới chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Con tàu A2 được sự quan tâm 

của Đảng, Nhà nước, Bệnh viện và nhân 
dân, đã được đầu tư nhiều trang thiết 
bị kỹ thuật hiện đại. Nguồn nhân lực 
cũng được bổ sung tăng cường cả về 
số lượng và chất lượng. Những người 
cầm lái vững vàng một thời như cô 
Hoàng Minh Châu, thầy Vũ Điện Biên, 
thầy Phạm Nguyên Sơn... đã không 
ngừng chủ động cập nhật kiến thức, 
bồi dưỡng dìu dắt đàn em vững bước 
trên con đường khoa học đầy khó khăn 
nhưng cũng rất vinh quang và tự hào. 
Con tàu ấy đã tranh thủ từng giờ, từng 
phút áp dụng công nghệ hiện đại, 
phát triển các kỹ thuật khó, kỹ thuật 
cao vượt lên chính mình, theo kịp các 
bệnh viện khu vực và quốc tế, đem lại 
cho người bệnh niềm tin, sức khỏe và 
niềm hạnh phúc.

Chúng ta, những người không bao giờ 
bước xuống, vì ở đó đang rất cần những 
“thủy thủ”, những người cầm lái có trái 
tim nồng ấm, trí óc và niềm nhiệt huyết 
cách mạng, ở đó những người bệnh 
đang rất cần được chữa trị, sẻ chia. Mỗi 
chúng ta đều hiểu rằng sóng to, gió lớn 
là những điều bình thường trong mỗi 
chuyến ra khơi, nhưng sự vững tin và 
đoàn kết của đoàn thủy thủ trên tàu 
chính là sức mạnh để con tàu vượt qua 
sóng gió, cập bến thành công. Có thể 
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đâu đó còn điều này điều khác, nhưng 
chúng ta hãy là những người biết chia 
sẻ, biết cách vượt qua những bão tố, 
phong ba, cùng nhau vận hành con tàu 
vững bước, thẳng tiến đến tương lai, 
xứng đáng với các bậc tiền nhân và sự 
mong đợi của đông đảo nhân dân.

60 năm là một chặng đường dài của mỗi 
đời người và mỗi “con tàu”. Tất cả những 
khó khăn vất vả, mồ hôi, nước mắt và cả 
máu đã ở lại phía sau. Có những thầy, cô, 
anh, chị đã vĩnh viễn đi xa. Nhưng chúng 
ta không được phép lãng quên về họ, 
hãy trân trọng và dành cho họ một 
phần trong trái tim mình. Họ sẽ luôn ở 

bên cạnh để nâng đôi cánh ước mơ cho 
chúng ta ngày một cao hơn, xa hơn.

Xin chân thành cảm ơn các thầy cô, các 
anh chị thế hệ đi trước đã dành cả cuộc 
đời “sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về 
y thuật” xây dựng Khoa Nội Tim mạch 
vững mạnh như ngày hôm nay. Xin cảm 
ơn các bạn, những người đã và đang 
kế thừa truyền thống đoàn kết, thân ái 
không chịu khuất phục trước mọi khó 
khăn thử thách, cùng nhau chia sẻ và 
nhìn về một hướng tiếp tục hoàn thành 
sứ mệnh cao cả của mình là mang lại 
sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho 
những “khách hàng đặc biệt”. 
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Vận động hiến máu nhân đạo 
và đảm bảo đủ chế phẩm máu 
cho cấp cứu, điều trị là nhiệm 

vụ trọng tâm, quyết định sự thành bại 
của nhiều ca phẫu thuật lớn và nhiều 
mặt bệnh nội khoa. Nhận thức được 
điều đó, trong nhiều năm lãnh đạo chỉ 
huy khoa luôn xác định cho mình và 
quán triệt cho nhân viên trong Khoa 

luôn làm việc với sự thận trọng, kỹ 
lưỡng và đặc biệt không được để sai 
sót ở bất cứ một khâu nào, dù nhỏ 
nhất. Bởi bất kỳ một mắt xích nào 
trong chuỗi các hoạt động truyền máu 
không được thực hiện đúng nguyên 
tắc, quy định đều để lại những hậu 
quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức 
khỏe và tính mạng của người bệnh.  

Khoa Truyền máu là một 
trong những khoa cận lâm 
sàng lớn của Bệnh viện 
TWQĐ 108, không chỉ thực 
hiện các xét nghiệm mà 
còn có nhiệm vụ đảm bảo 
đủ một loại “thuốc đặc 
biệt” - đó là máu - với hai 
chức năng chính: (1) Đó là 
đảm bảo đủ máu và các chế 
phẩm máu cho các khoa 
lâm sàng; không để thiếu 

 
KHOA TRUYỀN MÁU 

THI ĐUA VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Đại tá BSCKII.TTƯT Phạm Thị Thu Hương
Chủ nhiệm Khoa Truyền máu

Bệnh viện TWQĐ 108

Tiếp nhận máu nhân đạo là công việc rất quan trọng
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và không được dư là bài toán đau đầu 
trong quản lý mặt hàng đặc biệt này; 
(2) Đó là đảm bảo an toàn truyền máu 
và hiệu quả, tức là người bệnh nhận 
máu và chế phẩm phải hòa hợp hoàn 
toàn, thực tế truyền máu được coi như 
việc ghép tạng lỏng giữa hai cá thể 
không cùng huyết thống. 

Đảm bảo đủ máu và chế phẩm máu

Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ đối với 
công tác đặc thù của chúng tôi là đảm 
bảo đủ máu và chế phẩm máu. Đây là 
mặt hàng đặc biệt, vì máu không mua 
được, không sản xuất được và không 
dự trữ được do không bảo quản được 
dài ngày. Vì vậy, phương châm của 
chúng tôi là “lấy tối thiểu sử dụng tối 
đa”. Với nhiệm vụ vận động hiến máu 

hằng ngày, tiếp nhận máu hiến 
thường xuyên, nhân viên trong 
Khoa đã làm việc với tinh thần 
trách nhiệm, không kể giờ giấc 
để các chế phẩm máu được sử 
dụng một cách hiệu quả nhất, 
đồng thời không bao giờ để tình 
trạng người bệnh nặng lên vì 
thiếu máu. Nhờ đó mà nhiều ca 
bạo bệnh đã được đẩy lùi, nhiều 
kỹ thuật mới như ghép tạng, 
ghép đa tạng từ người cho chết 
não… đã được phát triển.

Thực tế, để làm được điều này cần có sự 
đồng tâm hiệp lực của cả tập thể nhân 
viên Khoa Truyền máu mà lãnh đạo chỉ 
huy khoa luôn là người gắn kết mọi 
người lại để hoàn thành một mục tiêu 
chung là đảm bảo đủ chế phẩm máu, 
an toàn tuyệt đối trong cấp cứu, điều 
trị. Nỗ lực của tập thể Khoa đã đạt được 
những thành tích nhất định. Đó là, từ 
chỗ những năm trước 2014, máu luôn 
trong tình trạng cung không đủ cầu, 
việc đảm bảo luôn gặp khó khăn, thì 
đến nay chúng tôi đã đảm bảo đủ chế 
phẩm máu cho bệnh nhân điều trị tại 
Bệnh viện TWQĐ 108, đồng thời đảm 
nhiệm thêm 8 bệnh viện quân đội khác 
và luôn duy trì an toàn trong mọi tình 
huống (Từ cố gắng để đạt  hơn 10.000 
đơn vị máu/năm đến nay chúng tôi đã 

Xét nghiệm sàng lọc các đơn vị máu hiến thận trọng
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đạt trên 18.000 đơn vị/năm và năm sau 
luôn cao hơn năm trước cả về số lượng 
lẫn quy mô đảm bảo).

Đảm bảo máu có chất lượng

Sẽ không thể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ nếu không nói đến đội ngũ 
cán bộ, nhân viên Khoa Truyền máu 
thường xuyên phải đi sớm, về muộn 
trong các buổi lấy máu nhân đạo. Nếu 
nói là nghề thì không ai muốn chọn 
nghề thường xuyên phải đi công tác vào 
ngày nghỉ, đi sớm về khuya, phải xa gia 
đình, người thân. Khi thực hiện nhiệm 
vụ, chúng tôi chỉ có một mục đích là 
đảm bảo máu lấy về phải được điều chế 
sớm nhất, phải được bảo quản đúng 
cách trước khi chảy trong huyết quản 

của bệnh nhân, bệnh tật 
được đẩy lùi. Để làm được 
điều này, chúng tôi luôn 
xác định đã làm nghề thì 
phải nhiệt huyết, làm việc 
phải tận tâm. Và với lòng 
yêu nghề, vì người bệnh, 
cán bộ, nhân viên Khoa 
Truyền máu đã trở thành 
cầu nối cho những tấm 
lòng thiện nguyện giúp 
cho nhiều sự sống được 
hồi sinh, bạo bệnh được 
đẩy lùi, mang niềm vui, 
hạnh phúc đến với bệnh 

nhân và nhiều gia đình người bệnh.

Những biện pháp nòng cốt trong thi 
đua hoàn thành nhiệm vụ hiến máu 
nhân đạo 

Lãnh đạo Khoa luôn chủ động giao 
nhiệm vụ, đề ra kế hoạch công tác cho 
cán bộ, nhân viên trong khoa; kiểm tra 
và giám sát hoạt động chuyên môn, 
đánh giá chất lượng cán bộ định kỳ. 

Quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
nhân viên được thực hiện một cách 
thường xuyên, có hiệu quả, có đào tạo 
tại chỗ và cử đi học, bác sĩ đào tạo kỹ 
thuật viên, những người chưa có kinh 
nghiệm được đào tạo bởi lớp trước. 

Thường xuyên quán triệt Nghị quyết 
của Đảng ủy Bệnh viện, mọi cán bộ 

Xét nghiệm hoà hợp đảm bảo truyền máu an toàn
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nhân viên đều tích cực rèn luyện bản 
lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo 
đức để trở thành người thầy thuốc vừa 
hồng vừa chuyên; nhiều cán bộ trẻ có 
hoài bão và quyết tâm thực hiện ước 
mơ của mình. 

Cấp uỷ, lãnh đạo Khoa luôn đưa ra sách 
lược kịp thời, sát với tình hình của Khoa 
trong từng giai đoạn cụ thể, định hướng 
cả những khó khăn để động viên nhau 
cùng cố gắng vượt qua.

Khoa đã xây dựng được tinh thần đoàn 
kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau những 
lúc khó khăn vất vả, biết động viên, 
khích lệ kịp thời những thành tích mà 
mỗi cá nhân đạt được.

Hằng năm, hoặc vào những ngày kỷ 
niệm, tổ chức cho cán bộ, nhân viên 
tham quan các di tích 
lịch sử kết hợp giáo dục 
truyền thống, đồng thời 
là nơi gắn kết tạo môi 
trường làm việc thân 
thiện và thiện tâm. 

Để có được thành tích 
xuất sắc trong công tác, 
ngoài việc lãnh đạo chỉ 
huy khoa đoàn kết, gương 
mẫu, khắc phục mọi khó 
khăn, phát huy tính tự 
chủ, tự lực trong thực hiện 
nhiệm vụ, còn cần phải:

Thứ nhất: Luôn bám sát nhiệm vụ trọng 
tâm, đến với các đơn vị cơ sở, kiên trì 
thuyết phục để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị 
hiểu được công việc của mình. Sau mỗi 
lần thực hiện nhiệm vụ, cần tự điểm lại, 
cải tiến hoặc rút ra cách làm mới phù 
hợp hơn để đạt kết quả cao hơn.

Thứ hai: Việc điều trị bằng máu và chế 
phẩm máu thường có nhu cầu tăng 
đều hằng năm, nhưng các cơ sở hiến 
máu thường không đủ hoặc có những 
thay đổi do nhiệm vụ bất thường. Vì 
vậy, ngoài kế hoạch năm, chúng tôi đều 
làm lại lịch trước ít nhất là 1 tháng với 
các đơn vị, những dịp khan hiếm như 
dịp hè và dịp tết chúng tôi phải đặt lịch 
trước cả năm và có cả những phương 
án dự phòng.

Khẩn trương điều chế máu và các chế phẩm máu
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Thứ ba: Việc tiếp nhận máu tuy là công 
việc thường niên nhưng mỗi một cơ 
sở  tham gia hiến máu lại có những yêu 
cầu cụ thể khác nhau. Do vậy chúng tôi 
thường trao đổi trước để duy trì buổi lấy 
máu phù hợp nhất với cơ sở mà không 
ảnh hưởng đến số lượng cũng như sức 
khoẻ của người hiến máu và để duy trì 
việc hiến máu nhắc lại. 

Thứ tư: Việc lấy máu ở các cơ sở thường 
phải phối hợp nhiều phòng, khoa, ban 
khác nhau nên chúng tôi thường  phân 
công người phụ trách từng mảng việc 
để khớp nối với nhau, đồng thời kết 
thúc mỗi buổi chúng tôi dễ nhận thấy 
còn khiếm khuyết ở điểm nào để rút 
kinh nghiệm, tìm cách khắc phục.

Thứ năm: Đó là động viên cán bộ, 
nhân viên trong khoa và các khoa phối 
thuộc thấy rõ trách nhiệm của bản 
thân trong công việc gắn kết với nhau, 
khắc phục khó khăn để cùng nhau 
hoàn thành nhiệm vụ chung khi thực 

hiện nhiệm vụ bên ngoài bệnh viện 
trong điều kiện dã ngoại nhưng vẫn 
giữ được hình ảnh người thầy thuốc-
chiến sĩ và hình ảnh của cán bộ, nhân 
viên Bệnh viện TWQĐ 108.

Chuyên ngành Truyền máu là chuyên 
ngành còn trẻ nhưng lại là một trong 
những chuyên ngành không thể thiếu 
trong việc phát triển các kỹ thuật cao và 
không thể thiếu trong dự phòng thảm 
hoạ chiến tranh, do vậy, Khoa Truyền 
máu tiếp tục xây dựng theo hướng 
ngày càng chính quy, hiện đại áp dụng 
các kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, 
sàng lọc, điều chế, bảo quản cấp phát 
máu và các chế phẩm máu chuyên sâu 
hiện đại và công tác huấn luyện, đào 
tạo, nghiên cứu khoa học xứng đáng là 
chuyên khoa đầu ngành Quân y đồng 
thời tiếp cận với trình độ khu vực và 
quốc tế. Đúng với định hướng “Chuyên 
sâu - Chuyên tâm - Vươn tầm quốc tế” 
mà Bệnh viện TWQĐ 108 hướng tới.
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Ngày 1/4/1951, Bệnh viện Trung ương 
Yên Trạch (nay là Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108) được thành lập với hai 
Ban: Nội và Ngoại.

Ngày 03/7/2000, Bệnh viện thành lập 
Phòng Cấp cứu trực thuộc Khoa Khám 

bệnh, do PGS. TS. Nguyễn Phương 
Đông phụ trách. Phòng Cấp cứu sau 
này phát triển và chính thức trở thành 
Khoa Cấp cứu từ ngày 01/01/2003.

Tháng 12/2005, Bệnh viện thành lập Bộ 
môn Gây mê-Hồi sức, trong đó Khoa 

Cấp cứu là thành viên và 
đảm nhận thêm nhiệm 
vụ đào tạo đại học và sau 
đại học.

Khoa Cấp cứu là một 
trong những “cửa ngõ” 
quan trọng của Bệnh 
viện, được Bệnh viện 
giao nhiều chức năng, 
nhiệm vụ: Cấp cứu và 
điều trị các bệnh nhân 
nặng về nội khoa, ngoại 
khoa và hồi sức chống 
độc; tham gia đào tạo 

KHOA CẤP CỨU 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108  

20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIểN

Trung tá TS Lê Xuân Dương 
Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu  

Bệnh viện TWQĐ 108

Bệnh viện nơi ngày đầu thành lập
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sau đại học, đào tạo thực hành cho các 
bác sĩ và điều dưỡng trong và ngoài 
quân đội; nghiên cứu khoa học và hợp 
tác quốc tế; thực hiện công tác tuyến; 
Tổ 2 đảm bảo nhiệm vụ cấp cứu ngoại 
viện cho cán bộ cấp cao trong quân đội 
trong khu vực Hà Nội khi có yêu cầu 
của Bệnh viện và thực hiện nhiệm vụ 
đảm bảo quân y cho các sự kiện lớn của 
Đảng, Nhà nước, quân đội và thực hiện 
nhiệm vụ quốc tế.

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển 
và trưởng thành với sự hy sinh, đóng 
góp công sức của các thế hệ cán bộ 
nhân viên, khoa luôn được sự quan 
tâm của Bộ Quốc phòng và thường 
xuyên trực tiếp là Đảng ủy, Ban Giám 
đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108, Khoa luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ 
được giao. Đặc biệt 
là Thủ trưởng, Trung 
tướng Đinh Ngọc 
Duy; Thiếu tướng 
Nguyễn Hồng Giang; 
Trung tướng Trần Duy 
Anh; Trung tướng Lê 
Thu Hà, Trung tướng 
Mai Hồng Bàng, Thiếu 
tướng Phạm Nguyên 
Sơn, Đại tá Lê Hữu 
Song... và nhiều thủ 
trưởng khác luôn 

luôn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên 
cho khoa.

Những thành tích đạt được không thể 
không kể đến công lao đóng góp, hy 
sinh của các thế hệ cán bộ nhân viên 
của khoa cấp cứu, đó là các thế hệ lãnh 
đạo khoa như: PGS.TS Nguyễn Phương 
Đông, BSCKII Phạm Văn Đài, BSCKII 
Nguyễn Văn Hòa, BSCKII Vũ Phi Hải, 
BSCKII. Nguyễn Ngọc Hùng và các bác 
sĩ luôn tâm huyết với nghề như BSCKII 
Đặng Xuân Phương, BSCKII Phạm Tuấn 
Anh, ThS Đào Minh Lan… và nhiều cán 
bộ nhân viên khác nữa.

  Phát huy truyền thống của các thế hệ 
đi trước từ những năm đầu thành lập, 
tập thể khoa hiện nay luôn luôn đoàn 
kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, 

Tập thể Khoa Cấp cứu ngày đầu thành lập
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chấp hành nghiêm các chế độ nề nếp 
chuyên môn, không ngừng nâng cao 
chất lượng chẩn đoán và điều trị, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng 
tâm, hạn chế thấp nhất các sai sót trong 
chẩn đoán và điều trị. 

Cùng với sự phát triển của khoa học 
kỹ thuật,  khoa đã được thủ trưởng 
Bộ Quốc phòng, Ban Giám đốc Bệnh 
viện quan tâm đầu tư nhiều trang thiết 
bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ, hòa nhịp với sự tiến bộ của y học 
chuyên ngành hồi sức cấp cứu trong 
nước và thế giới.

Hiện nay, Khoa Cấp cứu được đầu tư 
mạnh mẽ điều kiện cơ sở vật chất, nhân 
lực và đã thực sự bước sang một trang 
mới về các hoạt động chuyên môn, 

nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại đã trở 
thành thường quy đáp ứng yêu cầu 
chẩn đoán và điều trị. Hiện tại khoa có 
59 nhân viên, do đồng chí Trung tá Lê 
Xuân Dương làm Chủ nhiệm khoa, trong 
đó có 16 bác sỹ và 43 điều dưỡng; Chi bộ 
gồm 30 đảng viên, do đồng chí Thiếu tá 
Đỗ Thanh Hòa làm Bí thư Chi bộ.

Trong suốt 20 năm xây dựng và phát 
triển khoa đã hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ, cụ thể:

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khám 
bệnh, cấp cứu và điều trị bệnh nhân 
24/24h; phối hợp chặt chẽ với các khoa 
lâm sàng trong Bệnh viện thu dung, 
điều trị thành công nhiều ca bệnh 
nặng, phức tạp.

Thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn luôn 
vượt mức Bệnh viện 
giao. Tổng số bệnh 
nhân thu dung qua 
các năm ngày càng 
tăng cả về số lượng 
và tính chất phức tạp 
của bệnh. 

Khoa đã tiến hành cấp 
cứu, điều trị thành 
công nhiều bệnh 
nhân nặng, phức tạp 
như: cấp cứu ngừng 
tuần hoàn, đa chấn 
thương, sốc nhiễm Tập thể Khoa Cấp cứu năm 2020
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khuẩn, suy hô hấp, nhồi máu cơ tim, 
đột quỵ não cấp, ngừng tim do nhồi 
máu phổi… Các bệnh nhân được cấp 
cứu kịp thời đã thoát khỏi cơn nguy 
kịch trở lại cuộc sống bình thường, điển 
hình trong số đó là: Bệnh nhân Dương 
Văn Sửu 51 tuổi, quê Bắc Ninh bị thủng 
tim do tai nạn lao động, bệnh nhân đến 
cấp cứu trong tình trạng tim đập rời rạc, 
huyết áp không đo được; đây là một 
tình huống khẩn cấp, bệnh nhân có thể 

tử vong trong vòng vài phút, không cho 
phép di chuyển lên phòng mổ. Khoa Cấp 
cứu đã tiến hành vừa hồi sức, vừa phối 
hợp với chuyên khoa phẫu thuật ngay 
tại khoa cấp cứu, sau đó bệnh nhân phục 
hồi hoàn toàn. Bệnh nhân Trần Thị Lan: 
ngừng tuần hoàn do nhồi máu phổi 
sau sinh con (tháng 1/2019), Bệnh nhân 
Phạm Huy Chương: đa chấn thương 
(2/2019), đây là một tình trạng nặng, 

nhiều tổn thương đe dọa tính mạng, 
khoa đã phối hợp với các chuyên khoa 
cấp cứu thành công, bệnh nhân ra viện 
ổn định. Bệnh nhân Vũ Thị Thương: sốc 
tim do viêm cơ tim, biến chứng suy đa 
tạng - đây là một tình trạng rất nặng, 
nguy cơ tử vong cao, khoa đã tiến hành 
cấp cứu thành công. Bệnh nhân Cấn 
Đình Tài 48 tuổi, bị nhồi máu não do tắc 
động cảnh trong phải giờ thứ 11, đã can 
thiệp mạch ở tuyến trước thất bại; để cứu 

lấy tế bào não đang bị thiếu máu thì 
cần phải khôi phục lại dòng máu càng 
nhanh càng tốt, khoa đã phối hợp với 
các chuyên ngành tiến hành cấp cứu 
rất kịp thời, sau điều trị bệnh nhân phục 
hồi gần như hoàn toàn .v.v… Bên cạnh 
đó, khoa đã kết hợp với các khoa lâm 
sàng triển khai nhiều kỹ thuật mới 
thành công tại khoa như: kỹ thuật tiêu 
sợi huyết điều trị bệnh nhân nhồi máu 

Khoa đạt thành tích cao trong các phong trào của Bệnh viện
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não cấp; sốc điện chuyển nhịp điều trị 
rối loạn nhịp tim; các kỹ thuật thở máy 
nâng cao... Triển khai nhiều quy trình 
điều trị tiên tiến, hiện đại như điều trị 
sớm bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, cấp 
cứu ngộ độc cấp, cấp cứu ngừng tuần 
hoàn, cấp cứu đa chấn thương... 

Trong những năm gần đây, các quy trình 
kỹ thuật này được áp dụng thường quy 
đã giúp cải thiện tiên lượng cho bệnh 
nhân, giúp nâng cao chất lượng chẩn 
đoán và điều trị, góp phần cứu sống 
người bệnh, phục hồi sức khoẻ, nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho người 
bệnh, đem lại sự hài lòng cho người 
bệnh và người nhà người bệnh.

Từ năm 2016, thực hiện đề án Ghép mô 
và bộ phận cơ thể người của Bệnh viện, 
khoa cấp cứu đã tích cực 
tham gia đảm bảo nguồn 
hiến tạng thông qua các 
hoạt động: Điều trị ban đầu 
bệnh nhân chết não được 
các tuyến chuyển đến, 
phối hợp với Ban Công tác 
xã hội Bệnh viện vận động 
các thân nhân bệnh nhân 
chết não hiến tạng, tuyên 
truyền công tác hiến tạng 
cho bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân, tạo điều 
kiện cho các khoa lâm 
sàng thực hiện tốt nhiệm 

vụ chuyên môn, bảo đảm sẵn sàng 
nguồn tạng hiến cho cấy ghép. Bên 
cạnh đó khoa đã cắt cử các kíp bác sĩ, 
điều dưỡng tăng cường trực ghép tạng 
cho Khoa Hồi sức tích cực. 

Được coi là “cửa ngõ” của Bệnh viện, 
các đối tượng đến cấp cứu đa dạng, 
phức tạp với nhiều mặt bệnh thuộc các 
chuyên khoa khác nhau, tập thể khoa 
đã xây dựng nề nếp tác phong trong 
cấp cứu điều trị. Tâm lý tiếp xúc, chăm 
sóc, phục vụ bệnh nhân được quan 
tâm đặc biệt. Bằng tình thương và lòng 
nhân ái, với quan điểm “lấy người bệnh 
làm trung tâm”, “hết lòng hết sức phục 
vụ bệnh nhân”, “coi nỗi đau của người 
bệnh như chính nỗi đau của mình”, bằng 
những hành động thiết thực, những cử 

Kíp bác sĩ, điều dưỡng của khoa diễn tập cấp cứu  
bằng đường không
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chỉ đúng mực, ân cần, các y bác sĩ trong 
khoa đã tạo nên một môi trường điều 
trị “nhân ái” giúp làm vơi đi nỗi đau của 
người bệnh và gia đình người bệnh.

Với tính chất đặc biệt khẩn trương tại 
khoa cấp cứu, tập thể khoa luôn xác 
định mỗi phút trì hoãn cấp cứu và điều 
trị là mỗi cơ hội sống sót và hồi phục 
của bệnh nhân bị đánh mất. Chính vì 
vậy, khoa không ngừng cải tiến nhằm 
giảm thời gian chờ can thiệp, chờ mổ 
và chờ vào viện. Trong 5 năm trở lại đây, 
thời gian chờ đã giảm từ 30-40%, góp 
phần nâng cao sự hài lòng của người 
bệnh và gia đình người bệnh. Đặc biệt, 
Khoa Cấp cứu, Trung tâm Đột quỵ não, 
Khoa Can thiệp mạch đã phối hợp tốt 
trong cấp cứu bệnh nhân đột quỵ não 
cấp, đưa Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 là bệnh viện thứ ba trong cả 
nước và đầu tiên ở miền Bắc đạt Chứng 
nhận Vàng điều trị đột quỵ của Hội Đột 
quỵ châu Âu.  

Bên cạnh đó, khoa đã tham gia phối hợp 
cấp cứu cùng với các bệnh viện tuyến 
dưới qua các hình thức: Tư vấn chuyên 
môn trực tuyến đối với các bệnh nhân 
khó, phức tạp trong chẩn đoán và điều 
trị, phối hợp với bệnh viện tuyến dưới 
để đảm bảo vận chuyển kịp thời, an 
toàn các bệnh nhân nặng.

Các kết quả đạt được nêu trên minh 
chứng cho những cố gắng của tập thể 

khoa trong những năm vừa qua, góp 
phần nâng cao vị thế, hình ảnh của 
Bệnh viện, đưa Khoa Cấp cứu trở thành 
địa chỉ tin cậy, nơi bệnh nhân luôn nghĩ 
đến đầu tiên khi đau ốm, và là nơi gửi 
gắm niềm tin đặc biệt của người bệnh 
và người nhà người bệnh.

Tổ cấp cứu cơ động (Tổ 2) hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, cấp cứu cho các 
đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, 
Chính phủ và quân đội; tham gia 
phục vụ bảo đảm y tế cho các hội 
nghị cao cấp của Đảng, Nhà nước và 
quân đội

Tổ 2 nằm trong biên chế của khoa 
cấp cứu có nhiệm vụ cấp cứu ngoại 
viện, thường xuyên tiếp nhận cấp cứu 
tại nhà, cấp cứu và vận chuyển bệnh 
nhân từ nhà riêng đến bệnh viện. Đây 
là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi 
hỏi tính cơ động cao, xử trí bệnh nhân 
trong tình huống không có các phương 
tiện cấp cứu hỗ trợ. Hàng năm, khoa 
thường xuyên tiếp nhận khoảng 100 
chuyến vận chuyển và cấp cứu tại nhà. 
Nhiều bệnh nhân được cấp cứu kịp 
thời, hiệu quả giúp làm giảm các diễn 
biến xấu trong quá trình điều trị, tạo 
điều kiện phục hồi hoàn toàn, giảm di 
chứng. Các kết quả này góp phần tô 
thắm bản chất người bác sĩ quân y vừa 
hồng vừa chuyên, là minh chứng sinh 
động cho sự tận tâm, tận tình của bác 
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sĩ, điều dưỡng Khoa Cấp cứu trong việc 
sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. 
Cán bộ nhân viên Khoa Cấp cứu luôn 
làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng 
chiến đấu.

Bên cạnh đó, đội ngũ bác sỹ và điều 
dưỡng Khoa Cấp cứu thường xuyên 
đảm nhiệm đưa đón các bệnh nhân 
là người nước bạn (CHDCND Lào và  
Campuchia) sang Bệnh viện điều trị 
đảm bảo an toàn. Ngoài ra, khoa còn 
tham gia bảo đảm y tế cho các sự 
kiện lớn của Đảng, Nhà nước như: Đại 
hội Đảng toàn quốc, các kỳ họp Quốc 
hội, Hội nghị các nguyên thủ các nước 
Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Đại 
hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 
(IPU), Hội nghị nguyên thủ các nước 
ASEAN, chuyến thăm của các nguyên 
thủ thế giới đến Việt Nam… Bên cạnh 
đó, khoa cũng đảm bảo quân y cho các 

sự kiện của quân đội như diễn tập bắn 
đạn thật toàn quân, hội nghị, giao lưu 
quốc phòng…

Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến 
đấu luôn được coi trọng, nhiều bác sĩ, 
điều dưỡng của khoa là nòng cốt trong 
các đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, các 
tổ chuyên khoa cơ động của Bệnh viện.

Khoa luôn coi nhiệm vụ công tác tuyến, 
biên giới và hải đảo là nhiệm vụ quan 
trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ 
chung của Bệnh viện và ngành quân 
y. Trong những năm qua, khoa đã có 5 
đồng chí tham gia đảm bảo công tác 
quân y trên đảo Song Tử Tây, là đảo có 
số lượng cấp cứu, điều trị đông nhất 
của quần đảo Trường Sa. Nhiều trường 
hợp bệnh nặng, phức tạp đã được điều 
trị thành công, được Bộ Quốc phòng, 
quân chủng Hải quân khen ngợi và 
tặng Bằng khen. 

Tập thể khoa tiễn các đồng chí điều dưỡng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây
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Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào 
tạo cho các bác sĩ trong bệnh viện, các 
bệnh viện trong và ngoài quân đội

Nằm trong Bộ môn Gây mê -Hồi sức, Khoa 
Cấp cứu thường xuyên tiếp nhận các bác 
sĩ, điều dưỡng đến học 
tập, tiến hành đào tạo 
về chuyên ngành cấp 
cứu ngắn hạn và dài hạn 
cho hơn 100 lượt bác sĩ 
trong và ngoài quân đội. 
Khoa đã tiến hành đào 
tạo kỹ năng cấp cứu cho 
các bác sĩ và điều dưỡng 
đi làm nhiệm vụ tại đảo 
Song Tử Tây, đảm bảo 
thành thạo các kỹ thuật 
cấp cứu cơ bản, góp 
phần quan trọng trong 
việc củng cố chuyên 
môn cho các kíp làm 
nhiệm vụ tại đảo. Bên cạnh đó, đã tiến 
hành đào tạo kỹ thuật cấp cứu cho trên 
50 lượt bác sĩ và trên 200 lượt điều dưỡng 
mới về viện công tác góp phần không 
nhỏ nâng cao chất lượng cấp cứu trong 
bệnh viện. 

Khoa cũng mở rộng hợp tác về chuyên 
môn với nhiều bệnh viện trong nước 
như Bệnh viện Việt-Đức, Bệnh viện 
Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh 
viện Đại học Y Hà Nội…

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Trong 20 năm qua, nhiều bác sĩ, điều 
dưỡng đã tham gia thực hiện các đề tài:

- Nghiên cứu vai trò các thông số sức cản 
và điện kháng đường thở đo bằng kỹ 
thuật dao động cưỡng bức trong chẩn 
đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
(tham gia đề tài cấp bộ năm 2016).

-  Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại 
Khoa Cấp cứu (đề tài cấp cơ sở năm 2016).

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình 
ảnh cắt lớp vi tính và hiệu quả điều 
trị đột quỵ thiếu máu não cấp được 
tái thông mạch bằng dụng cụ cơ học;  

Trung tá TS Lê Xuân Dương, Chủ nhiệm khoa Cấp cứu  hướng dẫn 
các học viên Anh quốc sang học tập và làm việc tại Bệnh viện
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Nghiên cứu hiệu quả thay huyết tương 
PEX trong điều trị viêm tụy cấp do tăng 
Triglycerid.

- Đánh giá giá trị nồng độ NT-proBNP 
huyết tương trong chẩn đoán nguyên 
nhân suy hô hấp do suy tim cấp. 

- Đặc điểm bệnh nhân ngừng tuần hoàn 
ngoại viện đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108.

- Đang tiến hành đề tài cấp Bộ  
“Nghiên cứu biến đổi nồng độ L-FABP 
niệu ở bộ đội luyện tập cường độ cao và 
giá trị trong dự báo tổn thương thận cấp 
ở bệnh nhân cấp cứu”.

Các đề tài đã cung cấp những bằng 
chứng khoa học, trả lời cho các câu hỏi 
từ thực tế lâm sàng, có ý nghĩa khoa 
học và thực tiễn góp phần quan trọng 
vào công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội 
và nhân dân. 

Trong năm 2018 và 2019, khoa đã tiến 
hành dự án cải tiến quản lý tinh gọn 
Lean. Áp dụng dự án Lean tại khoa cấp 
cứu đã giảm được thời gian chờ cấp 
cứu nói chung là 33,6% (từ 112,7 phút 
xuống 74,8 phút). Giảm thời gian chờ 
phẫu thuật cấp cứu 35,5% (từ 134,4 
phút xuống 87,6 phút). Giảm thời gian 
chờ can thiệp mạch/tiêu sợi huyết 
11,2% (từ 55,2 phút xuống còn 49 
phút). Giảm thời gian chờ vào viện 41% 
(từ 118,3 phút xuống 69,8 phút). Tăng 

tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân và người 
nhà bệnh nhân. Kết quả dự án là bước 
nhảy vọt về quản lý bệnh viện tại Khoa 
Cấp cứu. 

Về hợp tác quốc tế, khoa cũng mở 
rộng hợp tác về chuyên môn với nhiều 
bệnh viện quốc tế. Hàng năm có nhiều 
đợt chuyên gia đến trao đổi kinh  
nghiệm về chuyên ngành hồi sức cấp 
cứu. Nhiều bác sĩ, sinh viên y khoa từ 
Anh, Iceland, Úc, Triều Tiên đến học tập 
tại khoa. Khoa cũng cử nhiều đợt bác 
sĩ đi học tập, dự hội thảo, cập nhật kiến 
thức y học tại nước ngoài (Singapore, 
Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia...). 

Để có được những thành tích trên mọi 
lĩnh vực trong thời gian qua là do khoa 
đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời 
cũng như sự giúp đỡ về mọi mặt của 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện. Đặc 
biệt, khoa được bệnh viện chú trọng 
đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật 
hiện đại, tăng cường đội ngũ nhân lực 
có chất lượng cao, qua đó đủ điều kiện 
và năng lực để hoàn thành mọi nhiệm 
vụ được giao.

Ngoài ra, khoa luôn có sự đoàn kết, 
thống nhất cao trong tập thể cán bộ 
nhân viên, sự nỗ lực cố gắng cũng như 
ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. 
Kết quả 100% cán bộ nhân viên đã thực 
hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bệnh 
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viện, tích cực học hỏi trau dồi kinh  
nghiệm, nâng cao trình độ cấp cứu và 
điều trị, thực hiện nghiêm túc chế độ 
chuyên môn, chấp hành tốt y đức và 
văn hóa bệnh viện.

Lãnh đạo, chỉ huy Khoa đã có định 
hướng và xây dựng các kế hoạch hoạt 
động của khoa một cách khoa học, bám 
sát Nghị quyết, chỉ đạo của Bệnh viện, 
hoàn toàn phù hợp với tình hình thực 
tế tại  khoa. Việc tổ chức thực hiện các 
kế hoạch được triển khai nghiêm túc 
có hiệu quả. Làm tốt công tác kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện kế hoạch thường 
xuyên, có điều chỉnh cho phù hợp.

Chi bộ và các tổ chức quần chúng đã 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

nâng cao tư tưởng, nhận thức 
tới toàn thể cán bộ nhân viên 
trong Khoa, do đó đã động viên 
được cán bộ, nhân viên tích cực 
hưởng ứng các cuộc vận động, 
các hoạt động thi đua của Khoa 
và Bệnh viện, góp phần tích cực 
vào thành tích chung của đơn vị.

Công tác phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị trong và ngoài 
Bệnh viện đã được lãnh đạo 
khoa quan tâm đúng mức, do 
đó đã phát huy được sức mạnh 
tập thể, sức mạnh nội lực của 
khoa trong việc triển khai các 
hoạt động.

Các chế độ chính sách đối với cán bộ 
nhân viên trong khoa đã được thực 
hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đảm 
bảo quyền lợi cho cán bộ, nhân viên 
đúng theo năng lực, hiệu quả công tác. 
Góp phần nâng cao hiệu quả công việc, 
phát huy năng lực, tính sáng tạo, tinh 
thần trách nhiệm, tính cộng đồng của 
mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua 
của khoa gắn liền với các phong trào 
thi đua của bệnh viện, các nội dung, chỉ 
tiêu thi đua luôn sát thực với các nhiệm 
vụ chính trị trọng tâm của khoa, làm 
cho phong trào thi đua thực sự là đòn 
bẩy, là động lực mạnh mẽ để phát huy, 

Bác sĩ và điều dưỡng của khoa chụp ảnh lưu niệm  
cùng bác sĩ Park - CHDCND Triều Tiên  

sang học tập và làm việc tại Khoa
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khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng 
tạo của mỗi cá nhân, tập thể. Các nội 
dung thi đua được gắn kết chặt chẽ 
với việc đẩy mạnh phong trào “Học 
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận 
động “Phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ 
Hồ”, chú trọng khắc phục những khâu 
yếu, mặt yếu, đề cao trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 
cán bộ chủ trì, tạo nên sức cuốn hút và 
chuyển biến mạnh mẽ, đạt 
hiệu quả thiết thực trên 
các mặt công tác của mỗi 
cá nhân, của tập thể Khoa. 
Các phong trào thi đua của 
khoa đều mang lại hiệu quả 
cao, tiêu biểu như: 

- Phong trào “Tất cả vì sự hài 
lòng của người bệnh”. Triển 
khai từ năm 2017, Khoa đã 
xây dựng quy trình khám, 
cấp cứu và điều trị bệnh 
nhân theo hướng tiếp cận 
người bệnh một cách nhanh 
chóng, chính xác, an toàn, 
hiệu quả. Từ khâu khám 
bệnh, xét nghiệm, làm chẩn đoán, điều 
trị đều được chuẩn hóa. Do vậy người 
bệnh và người nhà người bệnh không 
phải chờ lâu, các tổn thương được xử lý 

kịp thời, sự hài lòng của người bệnh và 
người nhà người bệnh tăng cao.

- Phong trào “Lấy người bệnh làm trung 
tâm, hướng tới sự an toàn người bệnh”: 
Đội ngũ điều dưỡng của khoa là nòng cốt, 
thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện 
từ kỹ thuật chuyên môn, hộ lý, vệ sinh, 
nuôi dưỡng… Kết quả từ năm 2016, 
100% người bệnh đến cấp cứu được 
chăm sóc điều trị toàn diện, kịp thời, 
bảo đảm an toàn điều trị. Không có tai 

biến y khoa nặng xảy ra, không có tình 
trạng mất an toàn người bệnh.  Người 
bệnh và gia đình người bệnh được nói 
lên tiếng nói của mình về cách giao 

Khoa thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn  
và các kỹ năng mềm trong thu dung, cấp cứu, điều trị  

và chăm sóc bệnh nhân
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tiếp, ứng xử của đội ngũ y, bác sĩ cũng 
như về điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị y tế của bệnh viện. Các ý kiến 
này sẽ được tổng hợp và phản hồi kịp 
thời. Bên cạnh đó, khoa cũng tổ chức 
nhiều buổi tập huấn, rèn luyện kỹ năng 
giao tiếp, ứng xử cho nhân viên y tế, sẵn 
sàng tiếp thu các ý kiến phản ánh cũng 
như góp ý từ phía người bệnh và người 
nhà người bệnh. Điều này không những 
giúp nâng cao chất lượng khám bệnh, 
chẩn đoán, điều trị mà còn đem lại sự 
hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người 
nhà người bệnh, góp phần nâng cao uy 
tín, thương hiệu của khoa và Bệnh viện.

- Phong trào “Thanh niên Khoa Cấp 
cứu vững y đức, sáng y thuật, xung kích  

nghiên cứu khoa học và 
phát triển kỹ thuật”. Đội 
ngũ thanh niên, thầy 
thuốc trẻ đã nỗ lực phấn 
đấu, rèn đức, luyện tài, 
phát huy năng lực chuyên 
môn, đi đầu trong công 
tác khám bệnh, cấp cứu, 
điều trị, chăm sóc người 
bệnh, phát triển kỹ thuật 
và nghiên cứu khoa học, 
sẵn sàng tham gia các 
nhiệm vụ đột xuất bảo 
đảm kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ cao. Kết quả 
đã thực hiện được 2 đề 

tài cấp Bệnh viện do thanh niên phụ 
trách. Trong 5 năm qua, đã có 30 bài 
báo khoa học do thanh niên đảm nhận 
được đăng trong các tạp chí khoa học 
chuyên ngành.

- Phong trào “Phụ nữ Khoa Cấp cứu tận 
tụy, ân cần, xung kích, sáng tạo” được 
triển khai năm 2018 với lực lượng nòng 
cốt là hội viên phụ nữ trong khoa. Đã 
khơi dậy lòng trắc ẩn, tình yêu thương 
nhân loại của mỗi cán bộ, hội viên phụ 
nữ. Kết quả đạt được rất đáng khích lệ. 
Các bệnh nhân được chăm sóc tận tụy 
mọi mặt, động viên bệnh nhân và gia 
đình bệnh nhân bằng những lời nói, 
cử chỉ, ánh mắt, việc làm thiết thực đã 
làm vơi đi phần nào nỗi đau của người 
bệnh. Đã tổ chức thăm và tặng quà 

Mỗi bệnh nhân đến cấp cứu tại khoa đều được  
các điều dưỡng chăm sóc tận tụy, ân cần và chu đáo.
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nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 cho các hoàn 
cảnh khó khăn và tặng quà cho Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng nhân dịp ngày 
Thương binh Liệt sĩ 27/7. Kết quả đạt 
được của phong trào đã tạo tiền đề cho 
việc triển khai thường xuyên các hoạt 
động vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa 
của phụ nữ Khoa Cấp cứu nói riêng và 
toàn thể Khoa Cấp cứu nói chung.

Trong những năm qua, Chi bộ Khoa đã 
triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị 
của tổ chức Đảng cấp trên, chính sách 
pháp luật của nhà nước, quy định của 
đơn vị. Tất cả cán bộ nhân viên tham gia 

học tập, quán triệt và thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết 
Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. 

Tất cả cán bộ nhân viên có lập trường 
chính trị tư tưởng vững vàng, phẩm 
chất đạo đức tốt, xây dựng nội bộ đoàn 

Khoa đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2019
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kết, thân ái và quyết tâm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ 
nhân viên có đạo đức tốt, không có vi 
phạm kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào.

Thường xuyên chú trọng xây dựng tập 
thể đoàn kết nội bộ trong chi bộ cũng 
như trong đơn vị. Tổ chức và thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng 
nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm 
trong phục vụ người bệnh.

Trải qua 20 năm từ khi thành lập, xây 
dựng và phát triển, Khoa đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ cấp cứu điều trị bệnh 
nhân, xứng đáng với niềm tin yêu của 
bộ đội và nhân dân. Với những nỗ lực 
phấn đấu và đóng góp xứng đáng của 

mình, Khoa Cấp cứu 
đã vinh dự được Đảng 
và Nhà nước, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Y tế, Bệnh 
viện TWQĐ 108 tặng 
nhiều danh hiệu và 
khen thưởng như Đơn 
vị quyết thắng: năm 
2003, 2004, 2019; Cờ 
dẫn đầu phong trào 
thi đua: 2005; Đơn vị 
tiên tiến: 2017. Nhiều 
bằng khen, giấy khen 
về thành tích chuyên 
môn, hội thảo chuyên 

môn kỹ thuật, công tác Đảng, công tác 
chính trị, công tác tuyến, thể dục thể 
thao, văn hóa văn nghệ. Gần một trăm 
lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng danh 
hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng 
khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, 
của Bệnh viện. 

Trong những năm tới, quán triệt sâu 
sắc Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
quân đội, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện, 
phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền 
thống của các thế hệ đi trước; Tranh thủ 
sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện; Tận dụng 
mọi nguồn lực và sự hợp tác, giúp đỡ 
của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài 
nước, khoa cấp cứu xác định phương 
hướng phát triển của khoa như sau: xây 

Tập thể khoa luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, góp phần thực hiện phương châm 

“Chuyên sâu-Chuyên tâm-Vươn tầm quốc tế” của Bệnh viện
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dựng khoa thành Trung tâm Cấp cứu 
hiện đại thông qua:

- Đẩy mạnh công tác huấn luyện đào tạo, 
xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên của 
khoa có lập trường tư tưởng vững vàng, 
có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên 
môn sâu, tác phong làm việc chính quy. 
Với câu khẩu hiệu: “Nhanh chóng  - Hiệu 
quả - Chuyên nghiệp - Tin cậy”.

- Không ngừng nâng cao chất lượng 
điều trị kết hợp đổi mới phong cách 
phục vụ, nâng cao sự hài lòng của 
người bệnh. 

- Tiếp tục áp dụng và triển khai các 
kỹ thuật mới đảm bảo tính hiệu quả, 
chuyên sâu và bắt kịp với trình độ phát 
triển chuyên ngành ở trong nước và 
quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 
học theo hướng áp dụng các kỹ thuật 
mới trong tiên lượng, chẩn đoán, theo 
dõi và điều trị bệnh.

- Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý 
chất lượng LEAN tập trung vào giúp rút 

ngắn thời gian khám và điều trị, tăng sự 
hài lòng của người bệnh, giảm sai lỗi. 
Tích cực tiến hành quản lý chất lượng 
ISO 9001: 2015; Xây dựng và áp dụng 
quy trình cấp cứu, hoàn thành xây dựng 
bảng mô tả công việc tại các vị trí chức 
danh. Tích cực duy trì thực hiện 5S.

- Tham gia có chất lượng công tác huấn 
luyện, đào tạo và chỉ đạo tuyến, sẵn sàng 
tham gia đảm bảo y tế cho các nhiệm 
vụ đặc biệt và duy trì tốt công tác huấn 
luyện sẵn sàng chiến đấu. 

Phát huy truyền thống 20 năm xây 
dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ 
nhân viên Khoa Cấp cứu nguyện sẽ tiếp 
tục kiên trì, bền bỉ phấn đấu, vượt qua 
mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ cương, sáng 
tạo, tiếp tục xây dựng Khoa Cấp cứu 
có những bước phát triển mới, vươn 
lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
được giao, xứng đáng là địa chỉ tin cậy 
trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho 
bộ đội và nhân dân cả nước. 
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Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết 
thắng trong thời gian qua, với sự đoàn 
kết, nỗ lực không ngừng của cán bộ, 
nhân viên, Khoa Hồi sức tích cực Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 đã định 
hướng các phong trào thi đua vào mục 
tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp 
cứu, điều trị tích cực bệnh nhân nặng 
về nội khoa, ngoại khoa, hồi sức chống 
độc; đào tạo sau đại học, đào tạo thực 
hành cho các bác sĩ, điều dưỡng trong 
và ngoài quân đội; tham gia nghiên cứu 
khoa học và hợp tác quốc tế; thực hiện 
công tác tuyến và thực hiện nhiệm vụ 
đảm bảo quân y cho các sự kiện lớn của 
Đảng, Nhà nước và Quân đội....

Hiệu quả của các phong trào thi đua

Lãnh đạo, chỉ huy Khoa Hồi sức Tích cực 
đã định hướng và xây dựng phong trào 
thi đua của khoa một cách khoa học, 
bám sát nghị quyết và chỉ đạo của bệnh 
viện, phù hợp với tình hình thực tế của 
khoa. Việc tổ chức thực hiện các phong 
trào thi đua được triển khai nghiêm túc 
có hiệu quả thông qua công tác kiểm 
tra, giám sát thực hiện và thường xuyên 
có điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp.

Tiêu biểu trong các phong trào thi đua 
được triển khai trong 5 năm qua, phải 
kể đến Phong trào “Xây dựng buồng 
bệnh kiểu mẫu theo tiêu chuẩn quốc tế”. 
Từ năm 2016, các quy trình chăm sóc, 
điều trị được tiêu chuẩn hóa theo tiêu 
chuẩn quốc tế và hướng dẫn của Bộ Y 

 
KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 

VỚI CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
Khoa Hồi sức tích cực 
Bệnh viện TWQĐ 108
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tế tạo được sự thống nhất trong chăm 
sóc điều trị. 

Phong trào thi đua “Chăm sóc 
bệnh nhân toàn diện” thực hiện  
chăm sóc từ chuyên môn kỹ thuật, hộ lý, 
vệ sinh, nuôi dưỡng… Kết quả từ năm 
2017, 100% người bệnh điều trị tại khoa 
được chăm sóc toàn diện, không có sự 
tham gia của người nhà như những năm 
trước đây. Điều này không những giúp 
nâng cao chất lượng điều trị mà còn 
đem lại sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng 
của người nhà người bệnh, góp phần 
nâng cao uy tín và thương hiệu của 
Khoa và Bệnh viện.

Trong Phong trào thi đua “Thanh niên 
xung kích trong học tập, nghiên cứu khoa 
học và phát triển kỹ thuật”, đội ngũ thanh 
niên, thầy thuốc trẻ đã nỗ lực phấn đấu, 
phát huy năng lực chuyên môn, đi đầu 
trong công tác điều trị, chăm sóc người 
bệnh, phát triển kỹ thuật và nghiên cứu 
khoa học. Kết quả đã thực hiện được 5 
đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh 
viện do thanh niên phụ trách, 2 lần 
tham dự Hội thao kỹ thuật sáng tạo 
tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội đều 
đạt giải cao. Trong 5 năm qua, có 3 kết 
quả nghiên cứu thuộc đề tài cấp cơ sở 
và 32 bài báo khoa học do thanh niên 
đảm nhận được đăng trong các tạp chí 
khoa học trong và ngoài nước. 

Xây dựng khoa trở thành địa chỉ tin 
cậy của người bệnh

Định hướng các phong trào thi đua 
quyết thắng vào hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị trung tâm của đơn vị, thời gian 
qua, Khoa Hồi sức tích cực đã triển khai 
nhiều quy trình điều trị tiên tiến, hiện 
đại như: Điều trị suy hô hấp cấp tiến 
triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn, hồi sức 
sọ não, hồi sức chống độc, hồi sức phẫu 
thuật tim mở… Đã áp dụng thành công 
nhiều kỹ thuật mới trong thực hành 
lâm sàng như: Hạ thân nhiệt điều trị ở 
bệnh nhân ngừng tuần hoàn, theo dõi 
huyết động hiện đại như theo dõi cung 
lượng tim liên tục PiCCO, USCOM, Flow-
tract… 

Từ năm 2016, tham gia thực hiện đề án 
Ghép mô và bộ phận cơ thể người của 
Bệnh viện, với nhiệm vụ được giao là 
hồi sức người cho chết não và hồi sức 
sau phẫu thuật ghép tạng, Khoa đã 
tích cực xây dựng đầy đủ các phác đồ 
hồi sức trước và sau ghép, xây dựng kế 
hoạch và chuẩn bị tốt về thuốc, vật tư 
y tế và đội ngũ nhân lực để luôn sẵn 
sàng cho thực hiện các ca ghép. Đặc 
biệt, tháng 2/2018, Khoa Hồi sức tích 
cực được tham gia cùng nhiều chuyên 
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ngành trong bệnh viện thực hiện 
thành công ca ghép phổi đầu tiên từ 
người cho chết não ở Việt Nam và thực 
hiện điều phối ghép đa tạng xuyên Việt 
lịch sử. Thành công này thể hiện bước 
phát triển mới trong chuyên ngành 
ghép tạng Việt Nam và của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108, trong đó có 
sự đóng góp tích cực của tập thể các y 
bác sĩ của Khoa.

Cũng trong thời gian qua, Khoa đặc 
biệt quan tâm đến chế độ tâm lý tiếp 
xúc, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân. 
Với quan điểm: “Chăm sóc bệnh nhân 
bằng cả con tim và khối óc” coi nỗi đau 
của người bệnh như chính nỗi đau của 
mình, bằng những cử chỉ ân cần đúng 
mực, các y sĩ, bác sĩ trong khoa đã tạo 
nên một môi trường điều trị “ấm áp tình 
người”, làm vơi đi nỗi đau của người 
bệnh và gia đình bệnh nhân. 

Song song với nhiệm vụ cấp cứu và điều 
trị tích cực các bệnh nhân nặng về nội 
khoa, ngoại khoa và hồi sức chống độc, 
Khoa còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo 
sau đại học, đào tạo thực hành cho các 
bác sĩ và điều dưỡng trong và ngoài quân 
đội. Tính đến thời điểm hiện tại, khoa đã 
hướng dẫn 39 nghiên cứu sinh bảo vệ 
thành công luận án tiến sĩ; đã hoàn thành 
4 khóa chuyên khoa cấp I và 3 khóa 

chuyên khoa cấp II với tổng số 145 học 
viên, chất lượng đào tạo đạt cao.

Khoa đã mở rộng quan hệ hợp tác 
đào tạo và nghiên cứu khoa học với 
các bệnh viện trong khu vực và trên 
thế giới trên nhiều lĩnh vực khác nhau 
như: Bệnh viện Foch (Pháp) về ghép 
phổi, Bệnh viện Pusan (Hàn Quốc) về 
ghép gan... Khoa luôn coi nhiệm vụ 
công tác tuyến, biên giới và hải đảo là 
nhiệm vụ quan trọng trong việc hoàn 
thành nhiệm vụ chung của bệnh viện 
và ngành quân y. 

Đạt được những kết quả trên là do  được 
sự chỉ đạo kịp thời cũng như sự giúp đỡ 
về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc 
bệnh viện. Đặc biệt, khoa được bệnh 
viện chú trọng đầu tư nhiều trang thiết 
bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường đội 
ngũ nhân lực có chất lượng cao, qua đó 
đủ điều kiện và năng lực để hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được giao. Nội bộ khoa 
đoàn kết, thống nhất cao, 100% cán bộ, 
nhân viên thực hiện nghiêm túc sự chỉ 
đạo của bệnh viện, tích cực học hỏi trau 
dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ 
cấp cứu và điều trị, thực hiện nghiêm 
túc chế độ chuyên môn, chấp hành tốt 
y đức và văn hóa bệnh viện. Công tác 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong 
và ngoài bệnh viện đã được lãnh đạo 
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khoa quan tâm đúng mức, đã phát huy 
được sức mạnh tập thể, sức mạnh nội 
lực của khoa trong việc triển khai các 
hoạt động. Các chế độ chính sách đối 
với các các bộ, nhân viên trong khoa 
đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, 
kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, 

nhân viên đúng theo năng lực, hiệu 
quả công tác góp phần thúc đẩy và 
nâng cao hiệu quả công việc, phát huy 
năng lực, tính sáng tạo, tinh thần trách 
nhiệm, tính cộng đồng của mỗi tập thể, 
cá nhân trong đơn vị.
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Có một Bệnh viện sừng sững bên dòng 
sông Hồng phù sa cuồn cuộn chảy. Có 
một Bệnh viện trên mảnh đất nghìn năm 
văn hiến đã vượt qua biết bao thăng 
trầm, nay hướng đến mục tiêu vươn tầm 
quốc tế. Bệnh viện ấy ngày ngày vẫn 
đang thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng 
chăm sóc sức khỏe cho toàn quân, toàn 
dân với phương châm “Chuyên sâu - 
Chuyên tâm - Vươn tầm quốc tế” - Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108.

Trải qua những tháng năm lịch sử 
chiến tranh và xây dựng bảo vệ đất 
nước, Bệnh viện đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ qua từng giai đoạn phát 
triển. Tuy nhiên, cũng theo thời gian, 
các cơ sở vật chất, trang bị đã cũ kỹ, 
lạc hậu, xuống cấp trầm trọng, không 
gian cảnh quan với kiến trúc cũ trở nên 
không thống nhất, khoảng cách giữa 

các công trình không đảm bảo, liên hệ 
giữa các khu bệnh nhân, khám bệnh, kỹ 
thuật nghiệp vụ, cận lâm sàng không 
liên hoàn và quá xa gây không ít khó 
khăn cho việc điều trị bệnh nhân, cản 
trở đến phát triển, thực hiện kỹ thuật 
cao của Bệnh viện.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh và đưa Bệnh viện lên một tầm 
cao mới, Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã 
kịp thời ra quyết định Tổ chức xây dựng 
cụm Tòa nhà Trung tâm, Bệnh viện 
TWQĐ 108 theo hướng tiên tiến, hiện 
đại ngang tầm khu vực và có giá trị sử 
dụng lâu dài.

Mỗi một công trình của Bệnh viện 
TWQĐ 108 luôn xuất phát từ những 
giấc mơ, ước vọng ấp ủ đã từ lâu của 
lãnh đạo các cấp là mang đến một 
không gian khám chữa bệnh tốt nhất 

KHÚC TRÁNG CA VỀ  
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 

ANH HÙNG

BS Lê Đức Hạnh 
Khoa Mắt - Bệnh viện TWQĐ 108 kể  

Mai Chi ghi 
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cho mọi người. Bằng kinh nghiệm và 
tâm huyết, Bộ Quốc phòng và Bệnh 
viện TWQĐ 108 đã chọn Cụm tòa trung 
tâm là nơi kiến tạo những giấc mơ đó.

Sau hơn 6 năm xây dựng, ngày 
17/12/2018, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 đã khánh thành Tòa nhà 
Trung tâm. Được lấy cảm hứng từ biểu 
tượng cánh buồm, là biểu tượng đặc 
trưng mang nhiều ý nghĩa. Công trình 

đạt tiêu chuẩn xây dựng 
tiên tiến của khu vực và 
quốc tế, phù hợp với quy 
mô của một bệnh viện 
hạng đặc biệt quốc gia. 
Từ giữa năm 2018, các 
hạng mục công trình 
được hoàn thiện và bàn 
giao. Các khoa cũng theo 
đó lần lượt thực hiện 
nhiệm vụ chuyển lên Tòa 
nhà Trung tâm. Với không 
khí nhộn nhịp vui tươi đó, 
Khoa Mắt cũng háo hức 
hoà nhập, vừa làm việc 
chuyên môn, vừa hoàn 
thành nhiệm vụ chuyển 
khoa vào những ngày 
đầu tháng 7.

Ngày 13/7/2018, một 
ngày tràn ngập nắng 
vàng rực rỡ, Khoa Mắt có 
buổi giao ban đầu tiên 

tại Tòa nhà Trung tâm trên tầng 14. Đó 
là thời khắc bắt đầu một ngày mới, và 
cũng là sự bắt đầu của Khoa Mắt tại toà 
nhà mới này. 

Đứng từ trên những tầng cao, cảm giác 
choáng ngợp trong sự tự hào, nhìn ra 
phía trước thấy sông Hồng như một 
dải lụa đào. Những chiếc cầu vắt ngang 
qua, mộng mơ trong cảnh mặt trời mọc 

Tòa nhà Trung tâm Bệnh viện TWQĐ 108
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mang đến những tia nắng chói chang. 
Tất cả nhòa đi trong sự hoà quyện mờ 
ảo, rực rỡ một màu vàng của nắng, 
hồng của phù sa sông và xanh của cây 
cỏ trên những bãi bồi. Bức tranh thiên 
nhiên nên thơ đã chạm vào cảm xúc và 
những vần thơ đầu tiên bác sĩ Lê Đức 
Hạnh viết:

“Từ trên những tầng cao

Khu nhà đôi viện Trung ương Quân đội

Nhìn sông Hồng lắng đỏ phù sa

Xốn xang lòng tình yêu đất nước

Mặt trời mọc lên từ phía trước

Tỏa ánh nắng tràn đầy những ước mơ…”

Với cái nhìn của một người không thể 
diễn tả được hết nét thơ mộng và tuyệt 
diệu của cảnh quan thời khắc đó, muốn 
nhiều người cùng được thấy, bác sĩ Lê 
Đức Hạnh đã sửa những vần thơ sang 
hình ảnh để mặt trời tự phản chiếu, hội 
tụ ánh sáng từ sông Hồng về phía khu 
nhà mới cao tầng với thế phong thủy 
“Thủy tự minh đường” và những vần 
thơ được viết lại:

“Ánh lên những tầng cao ngày mới

Bệnh viện Trung ương Quân đội

Đây sông Hồng cuộn đỏ phù sa

Đã ghi tạc lịch sử ngàn năm

Cha ông dựng nước

Bình minh dâng lên từ phía trước

Tỏa ánh nắng căng tràn những ước mơ…”

Sông Hồng như dòng lịch sử ghi chép 
những trang hào hùng của cha ông 
gìn giữ và xây dựng đất nước, mặt trời 
mang ánh sáng của tương lai. Bệnh viện 
ta đã hứng trọn nguồn sáng phản chiếu 
đổ về và từ đó phát huy những truyền 
thống, xây dựng hiện tại và hướng đến 
một tương lai tươi sáng.

 Những khổ thơ tiếp theo được tuôn 
trào gợi nhớ về những tháng năm chiến 
tranh, những ngày đầu sơ khai khi Bệnh 
viện được sinh ra trong muôn vàn khó 
khăn gian khổ nhưng “tình quân dân” 
vẫn “Chung một ý chí, gắn bó keo sơn”:

“Một linh tám giữ trọn niềm tin

Về nơi đây ba miền hội tụ

Tình quân dân chung một ý chí

Gắn bó keo sơn.

Thái Nguyên ơi

Những tháng năm

Không thể nào quên

Bệnh viện ra đời

Trong muôn vàn gian khó

Người thầy thuốc quân y

Một lòng quyết tâm cao

Vượt mọi khó khăn!...”
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Những trang ký ức cứ ùa về với biết bao 
cảm xúc. Ra đời trong khói lửa của cuộc 
kháng chiến cứu nước, Bệnh viện Thủy 
Khẩu, tiền thân của Phân viện 8 (nay là 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) 
được thành lập năm 1950 tại xã Thủy 
Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng 
Tây, Trung Quốc; là bệnh viện chính của 
Mặt trận, có nhiệm vụ tiếp nhận, cứu 
chữa hầu hết thương binh nặng trong 
Chiến dịch Biên Giới.

Chiến dịch Biên Giới thắng lợi, lực lượng 
cán bộ, nhân viên Bệnh viện Thủy Khẩu 
về nước, được Cục Quân y chỉ đạo 
thành lập Bệnh viện Trung ương Yên 
Trạch, ngày 01 tháng 4 năm 1951, tại 
Làng Nông, xã Yên trạch, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tháng 7 năm 1951, Bệnh viện Trung 
ương Yên Trạch được đổi tên thành 
Phân viện 8. 

Những ngày đầu mới thành lập, cán 
bộ, nhân viên Phân viện 8 “Ra đời trong 
muôn vàn gian khó”: lương thực thiếu 
thốn, điều kiện sinh hoạt trong thời 
chiến giữa rừng núi hoang sơ, hiểm trở; 
tốc độ, mật độ đánh phá của địch liên 
tục, dày đặc… không chùn bước trước 
những thử thách, “Người thầy thuốc 
quân y/ Một lòng quyết tâm cao/ Vượt 
mọi khó khăn!”. Cán bộ nhân viên Phân 
viện đã tích cực đào hầm, hào, phòng 

mổ, phòng điều trị ngầm kiên cố, ngụy 
trang kín đáo nhằm đảm bảo an toàn 
cấp cứu, điều trị thương bệnh binh của 
các trận đánh. Sau mỗi trận bom, pháo 
của địch đánh phá, những căn phòng 
lại được sửa chữa và gia cố đã bảo vệ tốt 
cho thương bệnh binh và cán bộ, nhân 
viên. Vào tháng 12/1952, máy bay địch 
đánh bom ác liệt vào Phân viện nhưng 
đã không có bệnh nhân nào bị thương.

Đối mặt với muôn vàn khó khăn trên 
chiến trường, Phân viện đã tận dụng 
mọi khả năng, sử dụng triệt để hiệu 
quả các trang bị phương tiện, nguyên 
liệu sẵn có để nghiên cứu khoa học 
và điều trị góp phần cứu sống hàng 
ngàn thương, bệnh binh, như: sử dụng 
dung dịch marcano để đếm hồng cầu, 
dung dịch HayemB để đếm bạch cầu,  
giemsa để soi phiến đồ đếm các loại 
hồng, bạch cầu bất thường... Đặc biệt 
Bác sĩ Nguyễn Thế Khánh sử dụng kính 
hiển vi nền đen phát hiện được cả xoắn 
trùng mảnh, chữa lành các ca bị nhiễm 
xoắn khuẩn Leptospirose; Xquang nửa 
sóng phát hiện được mủ màng phổi… 
Tại thời điểm đó, Phân viện đã sử dụng 
những kỹ thuật này tại chiến trường 
trong khi nhiều nơi chưa làm được.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ 
chuyên môn Phân viện 8 kết hợp với 
các Bác sĩ chuyên gia đầu ngành Y tế 
Việt Nam xây dựng các chương trình, kế 
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hoạch bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên 
y tế, nên Phân viện 8 luôn là cơ sở để 
Cục Quân y tổ chức tập huấn, chỉ đạo 
chuyên môn với các cán bộ quân y của 
các đội phẫu thuật, bệnh viện dã chiến, 
quân y các mũi, các hướng trên nhiều 
chiến dịch, phổ biến triển khai phương 
pháp điều trị, mặt bệnh mới được phát 
hiện, công tác vô trùng trong hậu phẫu, 
trong phòng mổ, … Giáo viên là các y 
bác sĩ của Phân viện 8, như các thầy Vũ 
Văn Cẩn, Trần Bảo, Vũ Trọng Kính, Phạm 
Gia Triệu, Nguyễn Thế Khánh… cùng 
với các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành 
của Y tế Việt Nam, có kiến thức chuyên 
sâu về y khoa và có nhiều kinh nghiệm 
trong cấp cứu, điều trị. Phân viện đã mở 2 
lớp đào tạo ngắn hạn đầu tiên (lớp đoản 
kỳ) với gần 100 học viên; mở lớp hóa 
nghiệm khóa I đầu tiên (1953), những 
cán bộ được đào tạo ở đây là những hạt 
nhân bổ sung thiết thực cho các đơn vị 
ở khắp các chiến trường, trở thành các 
cán bộ giỏi, chủ chốt, nòng cốt xây dựng 
các chuyên ngành điều trị, hóa nghiệm 
của các bệnh viện, phân viện trong toàn 
quân và bệnh viện dân y.

Thời gian trôi qua, những năm tháng 
chiến tranh đã khép lại, nhưng chẳng 
ai quên được rằng để trải qua hai cuộc 
kháng chiến trường kỳ của dân tộc và 
thống nhất đất nước, nhiều thế hệ cán 
bộ, chiến sỹ, nhân viên của Bệnh viện 

TWQĐ 108 đã phải hy sinh bằng máu, 
nước mắt và công sức của mình, đã 
làm nên truyền thống vẻ vang của một 
Bệnh viện Anh hùng để giờ đây đất 
nước chung một ngọn cờ, non sông 
liền một dải, mở ra một thời kỳ mới của 
cả dân tộc.

Vừa xây dựng, vừa chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu, Bệnh viện đã trưởng 
thành rõ rệt về mọi mặt, theo hướng 
ngày càng chính quy. Tháng 3/1995, 
Viện Quân y 108 chính thức đổi tên 
thành Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 - Bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa 
sâu, Tuyến cuối của ngành Quân y và 
là Bệnh viện hạng đặc biệt Quốc gia, 
được nhiều người tin tưởng:

“Nay đã xứng danh

Bệnh viện “Đặc biệt”

Vững vàng đi lên

Trong thời kỳ đổi mới

Không ngừng sáng tạo

Những công trình y học

Vươn lên tầm cao

Cùng ngành y thế giới”

Gần 70 năm qua là một hành trình đầy 
tự hào, để những người thầy thuốc 
Quân y Viện 108 vươn mình lớn mạnh, 
hoàn thành xứng đáng với niềm tin của 
bộ đội và nhân dân, xứng đáng là đơn 
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vị Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân. 

Ở mỗi chuyên khoa, bộ 
môn hay phòng ban, 
công tác Đảng của các 
chi bộ cũng không tách 
rời nhiệm vụ nâng cao 
hiệu quả khám, điều trị, 
hay những cơ quan làm 
nhiệm vụ bảo đảm cho 
khám, điều trị. Những 
định hướng và sự giáo 
dục kịp thời trong quá 
trình thực hiện nhiệm 
vụ là kim chỉ nam cho 
mỗi cán bộ, y bác sĩ bệnh 
viện phấn đấu “vừa giỏi về y thuật, 
vừa sáng về y đức”. Đây cũng chính là 
mong muốn của Đảng bộ bệnh viện 
về xây dựng một môi trường văn hóa 
bệnh viện vượt lên những thách thức 
của mặt trái của nền kinh tế thị trường, 
giữ vững những giá trị cao đẹp của 
người thầy thuốc quân y.

Với sự quan tâm của các cấp lãnh 
đạo, chỉ huy, mỗi nhân viên cán bộ 
trong viện đều có cơ hội để trau dồi 
và sáng tạo, nâng cao hiệu quả công 
việc, không ngừng nghiên cứu và đạt 
những giải cao trong các cuộc thi trên 
toàn quốc.

“Đem đến niềm vui

Cho mỗi con người

Cuộc đời mãi xanh, xanh mãi mùa xuân

Bệnh viện Trung ương Quân đội một linh 
tám anh hùng!”

Là người chiến sĩ quân y, trong tâm hồn 
mỗi người đều chứa chan tình yêu đời, 
yêu người, yêu cuộc sống. Lời ca, tiếng 
hát vang lên sau những ca trực, những 
giờ làm việc căng thẳng góp phần xây 
dựng, bồi đắp thêm tình cảm đoàn kết, 
gắn bó trong toàn Bệnh viện. Các hoạt 
động tập thể ấy cũng trở thành một 
biện pháp hiệu quả để tuyên truyền và 

Với những cảm xúc bắt đầu từ những tầng cao khu nhà mới, 
bác sĩ Hạnh đã viết hoàn thiện bài thơ và phổ nhạc thành  

“Khúc tráng ca Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 anh hùng” 
khi khánh thành Cụm toà nhà trung tâm
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giáo dục nhận thức, xây dựng nề nếp 
và y đức cho cán bộ y bác sĩ Bệnh viện.

Có thể nói, hình ảnh người chiến sỹ 
quân y vượt mọi khó khăn để hoàn 
thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng 
và phát triển Bệnh viện, giữ trọn niềm 
tin với quân đội và nhân dân đã trở 
thành hình ảnh đẹp và gần gũi đối với 
mọi người. Từng ngày vẫn thấp thoáng 
bóng áo trắng, áo xanh của biết bao 
con người miệt mài, khẩn trương để 

giành giật lại sự sống cho người bệnh. 
Vô cùng trân quý và tự hào về sự hy sinh 
quên mình của các thế hệ thầy thuốc 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
cho cuộc đời mãi xanh, cho mùa xuân 
mãi còn và cho niềm vui hạnh phúc của 
người bệnh. Cảm ơn Bệnh viện TWQĐ 
108 Anh hùng bên dòng sông Hồng 
ngàn năm, trên đất Thủ đô văn hiến đã 
cho chúng tôi trưởng thành như ngày 
hôm nay. 
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Một nơi mà chúng tôi đã cùng khóc - 
cùng cười .

Một nơi chứa đựng một phần tuổi trẻ và 
ước mơ được cống hiến.

Một nơi không ánh sáng mặt trời.

Nơi chỉ có những cơn mưa chảy xuống 
thành dòng thành lối.

Đó là căn hầm xạ trị - nay đã trở thành 
ký ức trong mỗi chúng tôi. 

Như một thói quen, cứ nghe tin báo 
bão, tin báo mưa là chúng tôi lo. Nỗi lo 
như một phản xạ tự nhiên, mưa đồng 
nghĩa với việc phải mau chóng tát 
nước, hầm mà ngập thì máy móc hỏng 
hết. Nỗi lo ấy là nỗi lo chung - không 
chỉ của riêng chúng tôi mà nó lây lan 

sang cả bệnh 
nhân điều trị ở 
đây. Hầm ngập 
là hai từ mà chỉ 
nghĩ tới thôi thì 
khiến ai cũng 
cuống quýt. Có 
những đêm mưa 
lớn, cả kíp trực 
phải tát nước liên 
tục đến sáng, ai 
cũng mệt lử. 

Cứ như thế, căn 
hầm không còn 
dừng lại ở ý nghĩa 

HẦM XẠ TRỊ NƠI GHI DẤU 
MỘT THỜI TUỔI TRẺ DƯỚI LÒNG ĐẤT

Trịnh Thị Mai, Nguyễn Thị Vân Anh
Kỹ sư Khoa Xạ trị-Xạ phẫu 

Bệnh viện TWQĐ 108

Toàn cảnh căn hầm nhìn từ ngoài
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là nơi làm việc mà đã trở thành mái nhà, 
kéo chúng tôi là những đồng nghiệp 
trở thành một gia đình, và tôi biết, các 
bệnh nhân điều trị ở đây cũng đã coi 
chúng tôi là gia đình của họ… đến giờ 
làm sao có thể quên được những ngày 
tháng ấy. 

Đất nước mình nhiều hầm lắm, chủ yếu 
là hầm để tránh trú bom đạn của kẻ thù. 
Và chúng tôi vinh dự được làm việc ở 
căn hầm rất đặc biệt, nơi mà trong chiến  
tranh được dùng làm phòng mổ với đầy 
đủ phương tiện để cứu chữa thương 
binh và bệnh nhân, nối tiếp sứ mệnh 
trong hoà bình lại được tiếp tục sử dụng 
để chữa ung thư cho người bệnh.

Năm 2013, bệnh viện cải tạo lại căn 
hầm trở thành nơi đặt máy gia tốc xạ 
trị đầu tiên của Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108. Đơn vị Xạ trị được thành 
lập từ tháng 5 năm 2013 và được bố trí 
nằm trong một căn hầm sâu dưới lòng 
đất khoảng vài mét với hệ thống địa 
đạo rộng khoảng 300m2 bố trí thành 
các phòng làm việc. 

Năm 22 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp Đại học 
Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà 
Nội thì may mắn được về nhận công tác 
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 

Năm đầu tiên, tôi được cử đi học tại 
các bệnh viện khác nhau chuyên về 
ung thư. Sau đó, chúng tôi gồm một 
số bác sĩ, kỹ sư và duy nhất có một kỹ 

thuật viên được cử về căn hầm xạ trị để 
làm việc. Thuở ban đầu ấy thật đáng 
nhớ, căn hầm lạnh lẽo vì lâu không 
có hơi người, rêu phong khắp nơi. Tôi 
thầm nghĩ không lẽ cả đời mình làm 
việc ở nơi như thế này hay sao?  Khi đó, 
phòng làm việc của chúng tôi ở bên 
cạnh những căn phòng đang thi công 
hoàn thiện, mùi vôi vữa đến nồng nặc. 
Mọi thứ chẳng có gì ngoài một số bàn 
ghế và máy móc. Rồi chúng tôi góp tiền 
mua thêm vật dụng để làm cho căn 
hầm thêm ấm cúng, dần dần căn hầm 
đã mang lại cảm giác đúng là một nơi 
làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Lối lên tại hầm xạ trị
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Tôi có cô bạn thân cùng được về làm 
việc tại khoa. Những ngày trực đầu, cả 
hai sợ lắm cứ đứa này trực thì đứa kia ở 
lại cùng cho đỡ sợ. Vì nghe nói phòng 
trực nữ của khoa là phòng mổ trước 
kia nên càng sợ hơn. Có đêm ở lại trực, 
đang ngủ thì rầm một cái, cả mảng trần 
rơi xuống giường tầng bên trên, làm cả 
hai sợ thót tim. Từ đó chẳng đứa nào 
dám ngủ trên giường tầng hai nữa. Rồi 
chuyện chuột gặm chân kể ra chắc mọi 
người tưởng mình đùa, nhưng ở hầm 
xạ trị lại là có thật. 

Không giống như các khoa khác, khoa 
xạ trị làm việc theo nhóm gồm bác 
sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên và điều dưỡng. 
Mỗi người đều có nhiệm vụ, chức năng 

riêng. Bản thân tôi với vai trò là kỹ sư 
vật lý có lẽ là nhóm ít tiếp xúc với bệnh 
nhân nhất, thậm chí còn không biết 
mặt bệnh nhân mà mình phục vụ như 
thế nào nữa. Bởi vì chúng tôi chủ yếu 
làm việc với máy móc. Công việc của 
chúng tôi là đảm bảo cho máy móc 
hoạt động theo đúng tiêu chuẩn quốc 
tế. Nhiều khi đi qua khu bệnh nhân, 
chào họ nhưng họ không biết mình 
là ai nên cũng không đáp lại, tôi cũng 
thấy chạnh lòng. 

Có lần triển khai một kỹ thuật mới cũng 
khá phức tạp, đến tận 21 giờ rồi mà vẫn 
chưa hết số bệnh nhân dự kiến, bác 
bệnh nhân vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để 
được điều trị trong ngày. Cả nhóm lại 

ngồi lập đi lập lại kế hoạch 
xạ trị đến mấy lần. Khi điều 
trị bệnh nhân xong thì cũng 
gần 12 giờ đêm. Ai cũng mệt 
nhưng hạnh phúc vì biết rằng 
nỗi vất vả được đánh đổi bằng 
điều kiện chữa trị tốt hơn cho 
bệnh nhân, đưa được thêm 
một kỹ thuật mới vào ứng 
dụng thành công tại căn hầm 
này…  Sẽ có nhiều bệnh nhân 
ung thư có cơ hội tiếp cận với 
công nghệ hiện đại hơn nữa, 
ưu việt hơn, hiệu quả điều 
trị cao hơn. Niềm hạnh phúc 
ấy có lẽ khó có thể nói thành 

Ngày Tết thiếu nhi 1-6-2018  tại Khoa Xạ trị ở cơ sở mới 
 tại Cụm Công trình trung tâm
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lời… chỉ khi nhìn vào mắt các đồng  
nghiệp bên cạnh, tôi thấy chan chứa 
nỗi vui mừng… 

Cứ thế theo thời gian, số lượng bệnh 
nhân đến căn hầm xạ trị - ngôi nhà 
của chúng tôi ngày càng đông hơn. Có 
đợt đông đến nỗi chúng tôi buộc phải 
không dám nhận thêm bệnh nhân vì lo 
ngại có thể ảnh hưởng tới chất lượng 
điều trị chung. Một số lượng lớn bệnh 
nhân được đưa tới điều trị ở chỗ chúng 
tôi là trẻ em ít tuổi nhưng bị ung thư 
ở vị trí hiểm nghèo. Với những ca bệnh 
này, chúng tôi vừa làm vừa cầu nguyện, 
thầm mong cho các em may mắn thoát 
khỏi bàn tay tử thần. Tôi luôn muốn tìm 

phác đồ xạ trị tốt nhất, vị trí xạ thuận lợi 
nhất cho những số phận mong manh 
này. Thương các em vô cùng và điều tốt 
nhất mà tôi và đồng nghiệp có thể làm 
được là làm hết sức mình một cách tỉ mỉ 
và cẩn trọng. 

Ngày 1-6 Tết Thiếu nhi, chúng tôi muốn 
các em được vui hơn bởi các em có 
quyền được nở nụ cười thật tươi bên 
cạnh những đau đớn về thể xác. Các 
em hát, nhận quà, cười tươi và còn xin 
hát tặng cho chúng tôi nghe…  còn 
chúng tôi và cha mẹ các em thì nước 
mắt lăn dài. Có lẽ khi còn ngồi trên ghế 
nhà trường dùi mài kinh sử, tôi và các 
đồng nghiệp ở đây đều không thể hình 

dung môi trường làm 
việc sau này của mình 
lại khai phá nhiều cảm 
xúc của bản thân mình 
đến thế. Ở đây, sự sống 
và cái chết cận kề nhau, 
niềm hạnh phúc hay 
nỗi mất mát cũng cạnh 
nhau và sự hình dung 
về số phận con người 
với tôi chưa bao giờ rõ 
ràng đến thế. 

Khi đồng chí trưởng 
khoa báo tin, khoa xạ 
trị của chúng tôi sẽ di 
chuyển sang tòa nhà 
mới khang trang, sạch 

Vườn hoa đài phun nước nơi trước kia là hầm xạ trị cũ
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đẹp hơn gấp nhiều lần và căn hầm xạ trị 
sẽ phải phá đi… thật lạ là chúng tôi đều 
cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn mừng 
vui. Những ngày tháng cuối cùng ở căn 
hầm này, tôi đi làm về muộn hơn một 
chút, muốn ở lại lâu hơn một chút. Tôi 
đọc được sự tiếc nuối dâng lên trong 
mắt đồng đội của mình, bệnh nhân của 
mình. Chị lao công của khoa có lúc bần 
thần, chị đã quá gắn bó với từng ngóc 
ngách của căn hầm này, không quá lâu 
nhưng đủ để khiến chị lặng yên nhiều 
hơn. Tôi vội quay đi khi thấy chị đang 
lau mãi góc hầm đã sạch từ lúc nào… 

Có bệnh nhân tái khám gặp cán bộ nào 
trong khoa cũng hỏi: hầm bị phá đi hả 
chị, hả anh, tiếc quá?... 

Khoa xạ của chúng tôi trước kia nay đã 
là đài phun nước mát mẻ trong trẻo 
dưới ánh nắng tươi và ánh đèn lung linh 
huyền ảo khi đêm xuống. Bệnh viện đã 
đẹp hơn rất nhiều, đẹp hơn cả hình 
dung của chúng tôi. Những đoá hồng 
đủ màu sắc toả hương như ngàn lời 
động viên, ngàn lời chúc phúc, ngàn lời 
nguyện cầu cho hàng nghìn bệnh nhân 
của viện. Chúng tôi đã không còn căng 
thẳng mỗi khi mưa xuống… những cơn 
mưa chỉ còn mang tới nỗi nhớ nhung 
tới căn hầm với nhiều ô vuông, góc nhỏ 
thân quen, những lắt léo của đường đi 

lối lại, những chỗ phải cúi xuống để 
đi, chỗ đặt máy xạ, phòng họp giao 
ban mỗi sáng, những lần thử cố lắng 
tai nghe xem có thấy tiếng chim ríu 
rít bên trên miệng hầm, những tối 
trực chia nhau phần cơm, những hú 
vía của hai đứa tôi khi gặp phải con 
chuột đi lạc xuống hầm, những cái 
nắm tay khi các bệnh nhi sợ hãi… 
mọi thứ mới đây thôi nhưng đã 
thành kỷ niệm. 

Gần đây, tôi có may mắn gặp lại hai 
mẹ con một bệnh nhân nhi ở Hải 
Phòng đến tái khám. Cháu Đạt bị 
ung thư nguyên bào thận đã được 

xạ trị cách đó hai năm, nay trông cháu 
có sức sống hơn trước rất nhiều. Tôi 
có hỏi thì Đạt nói: “Bác sĩ ơi, cháu khỏi 
bệnh rùi, sau này lớn lên cháu cũng 

Bệnh nhân được kiểm tra trước điều trị 
trên máy gia tốc Varian Truebeam Stx
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sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi 
người”. Tôi lặng người vì tôi biết, cậu bé 
không nói để tôi vui… mà cậu nói bằng 
tất cả nghị lực và hi vọng của cuộc đời 
cậu. Chao ôi, nếu như có phép màu, 
tôi ước chúng tôi sẽ chữa khỏi ung thư 
cho tất cả các bé, chúng là những thiên 
thần can đảm và dũng cảm hơn chúng 
tôi nhiều lắm. 

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108, Khoa Xạ 
trị-Xạ phẫu của chúng tôi được quan 
tâm đầu tư thêm cả về máy móc và 
con người. Với 2 hệ thống máy gia tốc:  
Truebeam Stx dưới hướng dẫn hình ảnh, 
có khả năng xạ trị, xạ phẫu với độ chính 
xác dưới 1 mm và điều trị hiệu quả bệnh 
ung thư não, đầu-cổ, phổi, vú, gan, tụy, 
thực quản, trực tràng... với thời gian 
điều trị được rút ngắn và giảm thiểu tác 
dụng phụ do xạ trị, xạ phẫu như viêm 
gan, viêm phổi. Đây là hệ thống máy xạ 
trị tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới. 
Và hệ thống máy xạ trị Varian CX có khả 

năng xạ trị với độ chính xác 3mm cho 
các bệnh ung thư não, đầu-cổ, phổi, 
thực quản, trực tràng... 

Những người là kỹ sư vật lý như tôi luôn 
mong muốn được tác nghiệp trên hệ 
thống máy móc hiện đại như thế. Học 
hỏi không ngừng và liên tục cập nhật 
những thành tựu trong điều trị ung thư 
là điều mà chúng tôi luôn nhắc nhở 
nhau, hỗ trợ nhau. Bởi điều đó không 
chỉ làm giàu kiến thức cho bản thân 
mà còn giúp cho bệnh nhân của mình 
được hưởng thụ chất lượng điều trị tốt 
nhất. Những ngày tháng làm việc bằng 
nhiều cách khác nhau để vượt nhiều 
khó khăn dưới lòng đất, trong căn hầm 
xạ trị trước đây đã tôi luyện chúng tôi 
chín chắn hơn, trưởng thành hơn, bản 
lĩnh hơn. Chúng tôi tự hào là đồng đội 
của nhau, tự hào là những chiến sỹ áo 
trắng đang đồng hành cùng nhân dân 
cả nước chống lại căn bệnh ung thư 
quái ác, một trong những thách thức 
lớn nhất đối với y học hiện đại. 
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Ngày ấy, bước chân vào nghề mới 
ngoài đôi mươi... thấm thoát đã 
gần 12 năm. Nhớ hôm nào “chân 

ướt chân ráo” về Khoa, tôi quên sao được 
cái cảm giác bồi hồi, ngỡ ngàng xen lẫn 
lo sợ trước sự làm việc chuyên nghiệp ở 
nơi đây. Vậy mà giờ đây tất cả như một 
phần không thể thiếu trong cuộc sống 
của tôi. Những dãy số giường bệnh, chiếc 
máy điện tim quen thuộc và những trang 
viết thực hiện y lệnh cho bệnh nhân.

Khi bước chân vào ngôi nhà A2, nhìn 
bao gương mặt xa lạ, trái tim nhỏ bé 
của tôi chợt đập những nhịp liên hồi, tự 
hỏi không biết những gương mặt xa lạ 
kia có làm công việc của tôi trở nên vui, 
nhiệt huyết hay không?
Và bất ngờ thay những cái bắt tay thân 
thiện, sự chỉ bảo nhiệt tình của các cô, 
chú, anh chị. Nhớ lắm những lần được 
chú Khái dạy làm điện tim, u Ngạn, u 
Hồng dạy từng nét mạch nhiệt. Cả sự 
ngộ nghĩnh cũng như cùng nhau phấn 

đấu trong công việc, những tiếng cười 
và niềm vui của Bá Dần, Dung Cong, 
Huyền, Nhâm, Gấm... những y lệnh phải 
thực hiện ngay thật khéo và đảm bảo 
an toàn của bác sĩ Chiến, Đức, Thành, 
Ly, Đăng.
Ngày lại ngày trôi qua theo nhịp đập 
thời gian, mỗi ngày từ những điều 
tưởng chừng như giản đơn trong ngôi 
nhà A2, tôi nhận ra đằng sau vẻ ngoài 
nghiêm nghị, dáng vẻ cao gầy của chủ 
nhiệm, phó chủ nhiệm, sự nghiêm nghị 
của điều dưỡng trưởng là những trái 
tim hết lòng vì người bệnh, mong mỏi 
chúng tôi có tay nghề và lòng nhiệt 
huyết thật tốt để đạt được những kết 
quả thật cao trong chăm sóc và điều trị 
bệnh nhân. 
Vòng thời gian cứ miệt mài quay, tôi 
cũng không nhớ nổi đã có bao nhiêu 
đêm trực, đội ngũ y bác sĩ chúng tôi đã 
làm việc, đã thức trắng bao đêm để cấp 
cứu và điều trị bệnh nhân. Có cả những 
giọt mồ hôi và nước mắt, những cái bắt 

 
PHÚT TRẢI LÒNG

Đại úy CN Đỗ Thị Hiến 
Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện TWQĐ 108
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tay thật nhẹ nhàng hay những lời chia 
buồn sâu sắc. Tất cả những điều đó đã 
thôi thúc không chỉ bản thân tôi mà cả 
tập thể A2-A cùng nhau cố gắng hoàn 
thành nhiệm vụ.
Cùng với sự thay đổi của Bệnh viện, 
Khoa A2-A chúng tôi cũng có nhiều 
khởi sắc. Đã 60 năm, Khoa Tim mạch 
là chiếc thuyền chèo lái ước mơ, nhiệt 
huyết và sự tận tâm của thế hệ trẻ. Từ 
một khoa nhỏ, trong chiến tranh thiếu 
thốn thiết bị và cơ sở vật chất cũng 
như nhân lực, nhưng với sự tận tụy của 
lãnh đạo, chỉ huy Khoa qua các thời kỳ, 
cũng như đội ngũ y bác sĩ có trình độ 
cao, chuyên sâu, Khoa A2-A đã và đang 
chuyển mình từng ngày, từng giờ, có 

nhiều thiết bị hiện đại, với những kỹ 
thuật chuyên sâu, đáp ứng và phục vụ 
tốt cho bệnh nhân.
Người xưa thường nói: “Nếu có một 
người thì chỉ như một giọt nước trong 
đại dương mênh mông, một hạt cát 
trong sa mạc bao la, một chiếc lá giữa 
rừng cây thăm thẳm, nhưng nếu chúng 
ta cùng nắm tay nhau để nắm lấy chìa 
khoá thành công thì việc thực hiện ước 
mơ trở nên dễ dàng hơn”, chính vì vậy, 
không chỉ cá nhân tôi mà cả tập thể 
Khoa luôn đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ 
nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
Và trong sâu thẳm mỗi chúng tôi luôn 
vang lên lời Bác dạy “Lương y phải như 
từ mẫu”!
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Bác sĩ Gây mê (hay đầy đủ hơn 
- bác sĩ Gây mê hồi sức), đó là 
một khái niệm vừa quen vừa lạ 

đối với rất nhiều người, cả trong ngành 
y lẫn ngoài ngành y. Quen là vì hỏi bất 
kì ai cũng đều trả lời là có biết đến bác 
sĩ gây mê, nhưng lạ vì hầu hết chẳng ai 
biết họ làm gì, đa số mô tả họ là người 
“gây ngủ”, hay khá hơn thì bảo họ làm 
cho không đau để phẫu thuật. Đối 
với bản thân tôi cũng vậy, khi nhận tờ 
quyết định điều động về khoa Gây mê 
Hồi sức của bệnh viện công tác, tất cả 
những khái niệm về công việc của mình 
sau này cũng chỉ là một số ấn tượng và 
những kiến thức ít ỏi khi còn là sinh 
viên với 2 tuần đi thực tập ở phòng 
mổ. Mặc dù tôi chưa có định hướng gì 
cụ thể, nhưng tôi luôn nghĩ rằng sau 
này mình sẽ trở thành một bác sĩ ngoại 
khoa, hay nội khoa, chứ “bác sĩ gây mê” 
thì quả thật chưa hề nghĩ tới một phút 
nào. Để chuẩn bị tâm lý, tôi bắt đầu hỏi 

ý kiến một số người quen và tìm hiểu 
ở nhiều nguồn thông tin khác nhau. 
Từ đây tôi được biết Gây mê hồi sức là 
một chuyên ngành mới chỉ phát triển 
trong hơn 70 năm trở lại đây. Và sau khi 
nghiên cứu các giáo trình của Đại học Y 
Hà Nội, Học viện Quân y, tôi càng mừng 
rỡ hơn khi thấy các loại thuốc sử dụng 
trong chuyên ngành này cũng không 
phải là nhiều, việc làm quen và nắm rõ 
cũng không hề quá khó khăn như các 
chuyên khoa nội, ngoại khác. Bấy nhiêu 
đó đủ khiến tôi cảm thấy khá tự tin rằng 
mình có thể nhanh chóng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian 
ngắn, hoặc như một số bậc đàn anh 
của tôi (không phải bác sĩ gây mê hồi 
sức) thì nói “gây mê đọc sách cũng làm 
được, lo gì”.    

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên 
đi làm tại khoa, tôi được phân công tới 
phòng mổ chuyên làm chấn thương 
chỉnh hình để học. Phải nói thêm là mỗi 
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bác sĩ mới về khoa như tôi sẽ phải qua 
quá trình đào tạo tại khoa thêm khoảng 
2 năm rưỡi nữa mới có thể được chính 
thức đảm nhiệm công việc gây mê cho 
bệnh nhân. Đây cũng là một sự hơi hụt 
hẫng của tôi khi biết mình sẽ lại phải 
học tiếp lâu đến vậy, vì thực tế tôi đã 
đi học tại các khoa nội và ngoại trong 
1 năm trước khi nhận quyết định công 
tác rồi. Trực tiếp dạy và hướng dẫn tôi 
tại bàn mổ là anh Thọ, Bác sĩ đã có hơn 
10 năm kinh nghiệm trong nghề. Anh 
yêu cầu tôi trong 1 tuần đầu chỉ đứng 
và quan sát để hình dung công việc, sau 
đó sẽ cầm tay chỉ việc cho tôi dần dần. 
Và, ngay trong ngày đầu tiên, tôi đã 
thực sự choáng váng trước khối lượng 
công việc tại đây. Số lượng bệnh nhân 
mổ tại phòng trong ngày hôm đó là 12 
ca, ước tính trung bình mỗi ca khoảng 
1,5 giờ, tổng thời gian mổ là 18 tiếng 
liên tục, chưa tính thời gian chết giữa 
các ca mổ. Trong phòng bố trí 2 bàn mổ 
làm việc song song, và có 2 bác sĩ, tôi và 
anh Thọ, cùng với 1 kỹ thuật viên phụ 
mê kiêm chạy ngoài và 2 điều dưỡng 
phụ dụng cụ để vận hành. Phải mất 
nửa buổi sáng để tôi dần làm quen với 
việc luân chuyển bệnh nhân giữa các ca 
mổ, nào là cùng với phụ mê đưa bệnh 
nhân vừa mổ xong lên cáng ra ngoài, 
lau dọn bàn mổ, đón bệnh nhân mới 
vào, đặt đường truyền, lắp các thiết bị 

theo dõi, trong khi đó điều dưỡng phụ 
dụng cụ sẽ chuẩn bị các dụng cụ phẫu 
thuật cho ca mổ. 

Xong xuôi, tôi lại quay ra cùng với anh 
Thọ khám bệnh nhân, nghiên cứu bệnh 
án để chắc chắn lại kế hoạch gây mê 
hay gây tê sao cho đảm bảo an toàn 
cho bệnh nhân và cuộc mổ. Cuối cùng, 
tôi đứng quan sát kĩ thuật viên phụ mê 
chuẩn bị thuốc và dụng cụ trong khi anh 
Thọ đi rửa tay vô trùng rồi phụ giúp anh 
trong quá trình gây tê cho bệnh nhân. 
Loanh quanh chỉ mấy việc như vậy mà 
cũng đến trưa lúc nào không biết, anh 
Thọ chỉ đạo mọi người chia nhau đi ăn 
rồi về tiếp tục công việc. Tôi lại được 
một phen sửng sốt, hóa ra ở đây người 
ta chỉ nghỉ ăn trưa trong 30 phút rồi lại 
tiếp tục làm việc tới cuối ngày.

Sau 1 tuần làm việc đầu tiên đầy căng 
thẳng, mặc dù rất oải nhưng sang tuần 
thứ 2 tôi có một động lực mới, được 
hướng dẫn gây tê tủy sống cho bệnh 
nhân. Khỏi phải nói đến sự phấn khích 
khi lần đầu tiên được thử sức với một kĩ 
thuật mới, về lý thuyết thì tôi đã thuộc 
nằm lòng, chỉ háo hức đợi bắt tay vào 
làm nữa là xong. Nhìn chung đây là 
một kĩ thuật không quá khó, việc chọc 
ống sống thắt lưng thì tôi đã làm khá 
thành thạo khi đi học trước đây, thêm 
nữa, bệnh nhân đầu tiên của tôi còn trẻ, 
không có dị tật hay thoái hóa cột sống. 
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Không ngoài dự đoán, ca đầu tiên tôi 
làm đã thành công, mặc dù có một chút 
khó khăn do lo lắng và hồi hộp. Cuộc 
mổ bắt đầu rất thuận lợi, phẫu thuật 
viên tiến hành rạch da an toàn, bệnh 
nhân không có bất kì phàn nàn gì. Thế 
nhưng, sau khoảng 30 phút từ khi bắt 
đầu gây tê, mạch và huyết áp bệnh 
nhân bắt đầu giảm dần, tôi bắt đầu 
cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên. 
Tất cả mớ lý thuyết trong đầu tôi bỗng 
dưng biến đâu hết sạch, mặc dù nhận 
định là do thuốc tê lan lên cao, ức chế 
thần kinh giao cảm nên gây ra các triệu 
chứng như vậy, tôi nhìn vào khay thuốc 
hồi sức mà ngần ngại không dám cầm 
lên tiêm cho bệnh nhân. Trong đầu tôi 
lúc này xúm xít những câu hỏi rằng: 
Liệu tôi nhận định có đúng tình trạng 
bệnh nhân không? Liệu liều thuốc tê 
tôi tính có quá cao không? Giờ tiêm 
thuốc co mạch cho bệnh nhân có đúng 
hay không, hay nên dùng thuốc hủy 
phó giao cảm, hay nên bù dịch để nâng 
huyết áp?...

Những kiến thức của tôi về những thứ 
thuốc tôi sắp định dùng đều là thuốc 
độc rất dễ đe dọa tính mạng bệnh nhân 
nếu dùng sai chỉ định hoặc không đúng 
liều càng khiến tôi dao động dữ dội. 
Đến lúc này tôi mới biết được cảm giác 
áp lực về trách nhiệm là như thế nào 
khi đứng trước người bệnh của chính 

mình, cảm giác bất lực khi chẳng dám 
đưa ra quyết định bởi sự non nớt của 
mình. May thay, lúc này anh Thọ mới 
hỏi tôi: “Chú định xử trí ca này như thế 
nào?”Bấy giờ tôi mới thoát được khỏi 
sự lo lắng khi nãy, nhớ ra là mình vẫn 
còn một vị cứu tinh, người chịu trách 
nhiệm chính ở đây. Rất nhanh chóng, 
các thắc mắc của tôi được anh Thọ giải 
đáp tận tình. Trường hợp này tuy rằng 
liều thuốc tê là liều trung bình, nhưng 
ở các bệnh nhân trẻ trương lực hệ thần 
kinh phó giao cảm rất mạnh, nên chỉ ức 
chế hệ thần kinh giao cảm một chút là 
xuất hiện phản xạ mạch chậm, huyết 
áp giảm ngay. Dưới sự chỉ đạo của anh 
Thọ, tôi đã kiểm soát ca mổ đó an toàn 
tới phút cuối. 

Những ngày tiếp theo sau đó thực sự 
là không hề dễ dàng đối với tôi. Cường 
độ công việc cao cộng với liên tiếp gặp 
thất bại trong thực hành các kĩ thuật 
khiến tôi ngày càng chán nản. Sự tự tin 
khi chọc ống sống thắt lưng của tôi mất 
sạch sành sanh khi đứng trước những 
ca bệnh nhân lớn tuổi, cột sống vôi 
hóa như một khúc tre, tua tủa những 
gai xương, mỏ xương, tiến kim vào đâu 
cũng bị mắc kẹt, hay cá biệt có những 
ca gù vẹo mà cột sống chẳng khác gì 
chữ S. Hú hồn nhất là một ca trong khi 
đặt ống nội khí quản, tôi sơ ý làm gãy 
một chiếc răng bị lung lay của bệnh 
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nhân. Phải nói thêm ở đây là để đảm 
bảo an toàn cho bệnh nhân trong gây 
mê toàn thể, chúng tôi sẽ dùng đèn soi 
đặt một chiếc ống vào khí quản của 
bệnh nhân để kiểm soát hô hấp giúp 
người bệnh và chống trào ngược dịch 
dạ dày vào phổi. Trong khi đặt nội khí 
quản, rất dễ xảy ra tai biến làm gãy răng 
cửa nếu động tác thô bạo, đặc biệt nếu 
răng đó đã lung lay sẵn. Mặc dù sau đó 
đã giải thích kĩ càng lại cho bệnh nhân 
về sự cố không may và được bệnh nhân 
chấp nhận, nhưng tôi vẫn lo lắng mãi 
trong suốt hơn 1 tuần sau đó. Nhất là 
khi anh Thọ dọa tôi: «Ngày trước anh đã 
từng phải đền tiền làm lại 2 chiếc răng 
cho bệnh nhân đấy!” Từ hôm đó trở 
đi, tôi đặc biệt chú ý tới việc khám và 
đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật. 
Mỗi lần trước khi đặt ống nội khí quản 
cho bệnh nhân, tôi lại đặc biệt khám kĩ 
hơn hàm răng của họ và giải thích rất kĩ 
càng nguy cơ khi làm thủ thuật cho họ. 
Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, càng 
về sau, những thứ tôi cần học lại càng 
nhiều thêm.

 Sau khi thành thạo kỹ thuật gây tê 
vùng, tôi chuyển qua học gây mê và 
theo dõi bệnh nhân trong khi mê. Lúc 
này tôi mới vỡ lẽ rằng bệnh nhân gây 
mê không phải họ đang ngủ. Chẳng có 
người nào ngủ say tới mức mà khi người 
khác cầm dao rạch, cắt, thậm chí khoan 

roàn roạt vào người mà lại không cựa 
quậy gì cả. Hóa ra công việc của bác sĩ 
gây mê lúc này là đưa người bệnh một 
chân bước vào quỷ môn quan, một 
chân vẫn giữ bên ngoài để có thể kéo 
họ trở về với cuộc sống trong suốt cuộc 
mổ. Người bệnh lúc này không thể cử 
động tay chân, không thể tự thở, thậm 
chí có thể tim cũng ngừng đập theo 
yêu cầu của cuộc mổ. Tất cả những việc 
đó đã có bác sĩ gây mê lo giúp họ, và 
sẽ làm cho họ quên đi mọi điều khủng  
khiếp trong cuộc  mổ khi họ thức dậy. 
Và bác sĩ gây mê không phải là “người 
tiêm thuốc”, “người gây ngủ” như mọi 
người thường ngộ nhận. Thuốc mê 
không hề nhiều, nhưng sử dụng như 
thế nào lại là một nghệ thuật phức tạp. 
Thế mới biết để cho phẫu thuật viên 
có thể an tâm ngồi mổ từ đầu tới cuối 
là cả một quá trình không hề đơn giản 
của đội ngũ gây mê hồi sức. Tôi bắt đầu 
cảm thấy tuyệt vọng trước sự thiếu 
kiến thức của mình. Tôi đã bị nhụt chí 
khi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ thể 
làm được những việc như vậy. Suốt một 
thời gian dài tôi bất lực nhìn màn hình 
nhấp nháy đầy những con số cùng biểu 
đồ mà chẳng hiểu điều gì đang diễn 
ra bên trong bệnh nhân. Tất cả những 
sách vở tôi đã đọc qua cảm tưởng như 
đều vô nghĩa hết và nếu lúc này có ai 
dám nói với tôi rằng ”gây mê đọ c sách 
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cũng làm được” tôi sẽ chẳng ngại ngần 
to tiếng cãi nhau với họ ngay. Tôi dần 
dần cảm thấy chán nản trước công việc, 
đúng hơn là sợ hãi. Nhiều ngày liền tôi 
rời phòng mổ lúc ngoài trời đã tối om, 
cả ngày bên trong phòng kín tưởng 
như đã cướp mất định hướng thời gian 
của tôi. Khủng khiếp hơn khi tôi chứng 
kiến chị Trang, một bác sĩ chính khác 
của khoa tôi, liên tiếp 4 ngày liền không 
về nhà để gây mê cho mổ tim. 

Lúc này tôi dần hiểu tại sao bác sĩ gây 
mê lại là chuyên ngành thiếu hụt bác 
sĩ nhiều đến vậy, tại sao lại phải đào 
tạo lâu đến vậy. Thế nhưng rất may, 
cùng với sự tận tình chỉ dạy của các 
cô, chú, anh, chị bác sĩ có kinh nghiệm 
trong khoa, tôi dần dần cũng trang bị 
cho mình được một kiến thức khá căn 
bản. Đánh giá được bệnh nhân trước 
phẫu thuật, thực hiện thành thạo các 
kĩ thuật gây mê hồi sức, biết theo dõi 
bệnh nhân trong cuộc mổ, nhận ra 
được bệnh nhân còn đau hay không, 
có tỉnh hay không, hồi sức cho bệnh 
nhân này cần những gì, khi nào bệnh 
nhân thiếu hụt khối lượng tuần hoàn, 
khi nào cần truyền máu, bù dịch-điện 
giải, cân bằng kiềm toan... Khi nhìn thấy 
được những điều trước kia chưa thấy, 
nỗi sợ hãi trong tôi biến mất dần dần. 
Tôi tự động viên mình rằng các anh 
chị đều đã có gia đình, có vợ chồng, 

con cái mà vẫn đi sớm về khuya được, 
chẳng lý gì một thằng bác sĩ trẻ như 
mình lại không làm được. Kiến thức 
có thể học, kỹ năng có thể rèn, chỉ cần 
không nhụt chí thì chẳng có gì không 
làm được. Nhất là khi được nghe các cô, 
các chú chia sẻ chuyện ngày xưa thời 
các cô các chú làm còn chưa có máy 
thở phải ngồi bóp bóng bằng tay cho 
bệnh nhân thở, chưa có màn hình theo 
dõi các thông số như bây giờ, mạch bắt 
bằng tay, huyết áp đo bằng băng hơi và 
ống nghe 3 đến 5 phút một lần mà vẫn 
còn làm được, vẫn đảm bảo tốt gây mê 
cho các ca mổ lớn, tôi chỉ biết tròn mắt 
ngạc nhiên và thán phục. Thấy được sự 
may mắn của mình khi được làm việc ở 
cái thời cái gì cũng hiện đại thế này, tôi 
càng củng cố lòng tin và quyết tâm vào 
công việc của mình.

Tính đến giờ cũng đã gần 2 năm từ 
khi tôi về khoa làm việc, cũng đã có 
rất nhiều những niềm vui, những nỗi 
buồn, những lo lắng trăn trở vì công 
việc, tôi tự biết những gì tôi cần học 
còn rất nhiều, không chỉ là trong 2 
năm rưỡi được đào tạo tại khoa, mà sẽ 
còn là trong cả cuộc đời công tác sau 
này. Những gì tôi đã học được, đã làm 
được vẫn còn là hết sức hạn chế khi 
so sánh với các đàn anh, đàn chị trong 
khoa, chứ chưa nói so sánh với các đồng  
nghiệp trên thế giới. Mỗi lần ở khoa có 
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những ca đại phẫu đặc biệt như mổ 
tim, ghép tạng tôi đều mon men vào 
xem và học hỏi thêm, để thấy kiến thức 
của mình còn non nớt thế nào. Đằng 
sau tấm săng phủ trên người bệnh 
nhân, nơi cuộc mổ đang diễn ra với tất 
cả sự chú ý của mọi người, là một chốn 
lặng lẽ riêng, nơi chằng chịt những dây 
theo dõi, bơm tiêm điện, với màn hình 
monitor chi chít những con số, biểu đồ, 

và một người bác sĩ lặng thầm không 
ai biết. Từ đó, tôi cũng không còn cảm 
thấy chạnh lòng khi thấy những ca mổ 
thành công được báo chí ca ngợi mà 
chẳng hề có tên bác sĩ gây mê, hay khi 
có bạn bè đồng nghiệp nào đó chợt 
hỏi: “Thế gây mê chúng mày làm gì nhỉ, 
chỉ mỗi gây mê thôi à?”. Ngược lại, khi 
bất kỳ bạn bè người thân nào hỏi, tôi 
đều tự hào nói: “Tôi làm bác sĩ gây mê!”. 
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Tháng 11 năm 1990, tôi nhận lệnh điều 
động về công tác tại Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 - Khoa Tim mạch 
A2. Đó là một buổi chiều thu kỷ niệm 
mà lòng tôi nhớ mãi - niềm vui xen 
lẫn sự lo lắng, mới lạ, xuân thì... được 
tràn ngập trong tiết nắng hanh. Khi 
đó tôi còn là một cô bé gầy gò mới tốt  
nghiệp Trường Trung cấp y Hà Nội 
(trường ở bãi Phúc Xá). Còn như in 
trong tâm trí tôi bệnh viện khi đó có 
những tòa nhà Pháp xây dựng có màu 
vàng, yên tĩnh với những lối đi thẳng 
tắp bên thảm cỏ xanh và những cây 
ngọc lan tỏa hương dìu dịu.

Về Khoa, đến gặp Chủ nhiệm Nguyễn 
Viết Châu, ông hỏi tôi: Cháu đã đi làm 
ở đâu chưa? Tôi trả lời rụt rè: Dạ cháu 
chưa ạ! Ông lại hỏi tiếp: Thế cháu biết 
làm điện tim chưa? Tôi nói: Dạ! Cháu 
chưa nhìn thấy máy điện tim bao giờ 
nhưng cháu sẽ học ạ! Tôi cứ nhớ mãi, 

tôi nhớ chân dung, nhớ tính cách người 
Chủ nhiệm khoa, người cán bộ quân y 
quân đội xưa ấy - chỉ hỏi vài câu thăm 
dò trìu mến, vậy là ông đã nhận: Mai 
cháu đi làm nhé!

Và cuộc sống, công việc của tôi thăng 
trầm, vui buồn cùng A2 từ ấy. Tôi được 
mọi người trong Khoa giúp đỡ, dìu 
dắt và trưởng thành như ngày hôm 
nay đây. Nhớ lại từng quãng đời mình 
nhiều khi tôi muốn khóc, nhớ nhung - 
muốn quay về với quá khứ nhưng mà 
sao xa xôi quá - không làm sao tới được, 
không làm sao gặp được!

Khoa A2 những năm ấy quân số có 38 
người, điều trị chung các mặt bệnh tim, 
thận, khớp, nội tiết. Phó Chủ nhiệm 
khoa là chị Hoàng Minh Châu. Y tá 
trưởng khoa là chị Nguyễn Thị Hiền. 
Các anh chị Vũ Điện Biên, Lê Thu Hà, 
Chu Hoàng Vân, Bùi Văn Tân... với biết 

 
HỒI KÝ CỦA TÔI

Trung tá CN Ngô Hoài Thu 
Bệnh viện TWQĐ 108
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bao kỷ niệm hiện ra như tất cả mới ở 
ngày hôm qua.

Ngày đầu tiên đi làm, chị Hiền phân 
công tôi vào khu cấp cứu cùng với chị 
Ngạn và anh Khái. Chị Ngạn dặn dò tôi: 
Em cứ làm quen công việc, có bệnh 
nhân tên Đạt nặng lắm mà không có 
người nhà ở đây đâu, em chăm sóc 
bệnh nhân nhé! Cả khu cấp cứu khi đó 
chỉ có năm giường bệnh, bệnh nhân 
Đạt bị suy tim nằm đã lâu ngày, gầy đét, 
tóc rối bù, mùi cơ thể bệnh lâu ngày 
không tắm rửa, hai chân phù thũng tím 
đen. Tôi chào nhưng bệnh nhân không 
đáp lại, tôi cứ lẳng lặng làm công việc 
thu dọn, vệ sinh cắt tóc cho bệnh nhân, 
tắm rửa cho ông. Sự thiện cảm đã dần 
dần xuất hiện từ phía ông đối với tôi. Tới 
buổi chiều, ông nhờ tôi gọi giúp người 
em gái tên là Ngọc công tác bên Bệnh 
viện Việt Xô, cô Ngọc sang và đã khóc 
rồi kể cho tôi nghe hết về hoàn cảnh 
của ông và từ khi đó có một sự thương 
cảm từ phía tôi đối với người bệnh. Mặc 
dù chưa hiểu hết về chăm sóc toàn diện 
nhưng vì tình cảm thương yêu người 
bệnh tôi đã liên tục ở bên ông cùng với 
chị Ngọc - người nhà ông - cho ông ăn, 
uống, vệ sinh... cho đến ngày thứ ba, 
ông đột ngột ngừng tim, chị Hoàng 
Minh Châu chạy vào cấp cứu đã đấm 
vào ngực ông, anh Chu Hoàng Vân thì 

đẩy cái máy sốc tim to như cái tủ đầu 
giường lao vào... bỗng đột ngột có một 
người mặc trang phục cảnh sát nhảy tới 
đá vào người chị Châu và quát “sao mày 
đánh bố tao”, khi đó anh Khái phải vào 
hỗ trợ giữ người đó và đưa ra ngoài. Kíp 
cấp cứu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm 
vụ, bệnh nhân đã được hồi lại nhịp tim. 
Người đánh chị Châu được biết là con 
trai bệnh nhân, khi hiểu được những 
việc chúng tôi làm, anh đã tìm và xin 
lỗi chị Châu. Vì căn bệnh nặng, buổi 
tối hôm ấy ông cũng đã vĩnh biệt mọi 
người, tôi là người trực tiếp đưa ông 
xuống nhà tang lễ. Tuy chăm sóc, tiếp 
xúc với bệnh nhân chỉ trong ba ngày, 
nhưng được chứng kiến sự sống và cái 
chết của một bệnh nhân lần đầu trong 
đời khi vào nghề đã làm tôi trăn trở... 
cuối cùng tôi đã có một suy nghĩ: mình 
chọn ngành nghề này là đúng. Gần 
ba mươi năm trôi qua, vẫn văng vẳng 
trong tôi câu nói của bệnh nhân khi sắp 
qua đời: “Bác cảm ơn con, con là một cô 
gái tốt, bác sẽ phù hộ cho con”. Và cho 
đến bây giờ, những khi vượt qua những 
khó khăn cuộc đời, tôi luôn nghĩ là có 
ông giúp đỡ, vì thế tôi đã luôn luôn tìm 
và làm mọi việc tốt - làm phúc cho mọi 
người trong khi thực hiện nhiệm vụ, 
công tác mà không mảy may đòi hỏi...
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Đối với A2 là sáu mươi năm, còn đối với 
tôi đã gần ba mươi năm trôi qua, người 
còn, người đã đi xa, người về hưu trí và 
một số các anh chị cũng trưởng thành, 
làm lãnh đạo các vị trí chủ chốt của 
bệnh viện hiện nay.

Thời gian sao trôi đi nhanh quá! 

Nhiều đổi thay cứ diễn ra như một giấc 
mơ... 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Đang đổi thay từng ngày mới lạ thế sao!

Bao tòa nhà vươn cao trong nắng 

Bên những cây sưa...
Lớp lớp người nối tiếp 
Theo thế hệ cha anh 
Như Giáo sư Bùi Đại, Giáo sư Phạm Tử 
Dương, Giáo sư Nguyễn Thế Khánh...
Hôm nay đây Chúng tôi Nghiêm!
Và được chào cờ bên những tán cây
Tôi đã nghĩ về
Lớp cha anh xưa đó
Họ xứng như những cây sưa đỏ
Dâng đời
Biết bao giá trị không phai...



364

Một chặng đường lịch sử của vi phẫu

Kỹ thuật mổ vi phẫu chỉ mới xuất hiện 
vào những năm 1920, sau khi phát minh 
ra kính hiển vi và lần đầu tiên trong lịch  
sử  Carl  Nylen dùng kính hiển vi để mổ tai 
thành công. Ông đã tạo tiền đề cho việc 
nghiên cứu và phát triển phẫu thuật 
qua kính hiển vi (kỹ thuật cao cùng với 
dụng cụ mổ tinh tế). Từ đó đến nay, vi 
phẫu được áp dụng trong nhiều lĩnh vực 
như: ghép mạch máu, thần kinh, phẫu 
thuật bàn tay, tạo hình… Trong nhiều 
năm qua, vi phẫu thuật đã đạt được 
những tiến bộ vượt bậc trong cấy ghép 
và chuyển ghép mô.

Ngày nay, vi phẫu thuật là thuật ngữ 
dùng để chỉ phẫu thuật sử dụng đến 
kính hiển vi với độ phóng đại thông 
thường từ 10-20 lần để phẫu tích, khâu 
nối những mạch máu, thần kinh có kích 
thước chỉ khoảng 1mm, đường kính 
bằng những sợi chỉ từ 15-42 micron 
(khoảng 1/10 đường kính của sợi tóc).

Vi phẫu ra đời giúp nối liền các bộ phận 
đứt liền của cơ thể, nhờ kỹ thuật nối 
các mạch máu thành công, hoặc khôi 
phục lại các cơ vận động bị liệt, điều 
mà trước đó y học buộc phải bó tay 
và bệnh nhân chấp nhận những tổn 
thương vĩnh viễn.

Năm 1980, GS Nguyễn Huy Phan là 
người tiên phong thực hiện nghiên 
cứu, tìm hiểu và thực hiện kỹ thuật mổ 
vi phẫu tại Việt Nam. Khi đó ông đang 
công tác ở Viện Quân y 108 (nay là Bệnh 
viện TWQĐ 108), Hà Nội. Tuy nhiên, thời 
kỳ này nước ta vẫn còn thiếu thốn trang 
thiết bị và Bác sĩ Nguyễn Huy Phan phải 
tự mày mò nghiên cứu, phát triển kỹ 
thuật vi phẫu.

Năm 1991, một nhóm các bác sĩ phẫu 
thuật tạo hình Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi bác 
sĩ Craig Merrel đã tình nguyện đến Việt 
Nam thực hiện chương trình điều trị 
cho các bệnh nhân cần sự can thiệp 
của vi phẫu thuật. Bác sĩ Craig cùng các 

VI PHẪU THUẬT VÀ DẤU ẤN 
 “MADE IN VIET NAM”

An Ngọc 
Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108
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đồng nghiệp đã giới thiệu các kỹ thuật 
cao trong ngành đến các chuyên gia 
hàng đầu của Việt Nam thời ấy. Ông và 
GS. Huy Phan nhanh chóng thân thiết, 
gắn bó như những người anh em, cùng 
hết lòng truyền dạy kỹ thuật vi phẫu 
cho các bác sĩ trẻ tại Viện Quân y 108.

Năm 2002, các bác sĩ vi phẫu nổi tiếng 
thế giới của Đài Loan, GS. Fu Chan 
Wei, GS. Jeng Feng Seng đến Việt Nam 
theo chương trình hợp tác với tổ chức  
Operation Smile đã cùng Bệnh viện 
TWQĐ 108 xây dựng Chương trình Học 
bổng Nội trú giữa Operation Smile với 
Bệnh viện Quốc tế Chang-Gung, Đài 

Loan, giúp hỗ trợ, đào 
tạo các bác sĩ vi phẫu 
tương lai tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam 
là một trong số ít các 
nước có thể thực hiện 
thành công hàng trăm 
ca vi phẫu phức tạp 
với tỉ lệ phục hồi trên 
97%. Trở lại Việt Nam 
lần này, bác sĩ Craig 
đã thực sự bất ngờ và 
xúc động nói: “Các bạn 
đã tiến bộ tuyệt vời 
đúng như mong ước 
của GS Phan. Một đồng  
nghiệp của tôi đã 
không tin Việt Nam có 

thể đạt được những thành tựu như 
ngày hôm nay, nhưng các bạn đã 
chứng minh rằng anh ấy sai rồi!”

Những thành tựu vi phẫu của Việt Nam

Kỹ thuật vi phẫu của nước ta đã được áp 
dụng và phát triển qua chặng đường 40 
năm. Những học trò đầy tâm huyết của 
GS Phan (Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn 
Bắc Hùng, Nguyễn Ngọc Liêm) đã nỗ 
lực không ngừng trong việc áp dụng kỹ 
thuật vi phẫu chữa lành được những tổn 
thương tưởng như không thể, đem đến 
hạnh phúc cho hàng ngàn bệnh nhân. 
Sau này, là các vạt tự do được ứng dụng 

Trung tướng, GS.TSKH.TTND Nguyễn Huy Phan  
thực hiện ca vi phẫu năm 1989
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điều trị trồng nối, tái tạo chi thể đứt 
rời, khuyết hổng phần mềm, mất đoạn 
xương, mất đoạn gân.

Năm 2005, Khoa Phẫu thuật chi trên 
và vi phẫu thuật được thành lập, GS.TS 
Nguyễn Việt Tiến (nguyên Phó Giám đốc 
Bệnh viện TWQĐ 108) là Chủ nhiệm Khoa 
và GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng được đào 
tạo bài bản tại CHLB Đức tiếp tục phát 
triển chuyên sâu kỹ thuật vi phẫu.

Từ năm 1991 đến nay, các bác sĩ tại 
Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện phẫu 
thuật vi phẫu thành công cho hàng 

ngàn ca bệnh phức tạp, với tỷ lệ thành 
công trung bình trên 95%. Trên thế giới, 
vi phẫu luôn là kỹ thuật khó thực hiện, 
đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, chuẩn xác của 
đội ngũ bác sĩ và chưa bao giờ vi phẫu 
đảm bảo thành công 100%.

Đặc biệt, tháng 1/2020, dưới sự chỉ đạo 
của Ban Giám đốc Bệnh viện, đặc biệt 
là Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng 
Bàng, Giám đốc Bệnh viện, GS.TSKH 
Nguyẫn Thế Hoàng cùng tập thể Khoa 
Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, 
Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện 

Bệnh nhân chụp cùng Ban Giám đốc Bệnh viện,  
chỉ huy một số phòng, khoa, ban và các bác sĩ, điều dưỡng
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thành công ca ghép chi thể đầu tiên tại 
khu vực Đông Nam Á. Bệnh nhân được 
ghép là anh Phạm Văn Vương, 31 tuổi 
(Thanh Trì, Hà Nội). Cách đó 4 năm, anh 
Vương bị tai nạn do máy đột dập khiến 
toàn bộ 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái 
gây dập nát, biến dạng hoàn toàn, buộc 
phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay. Anh đã 
được ghép thành công một phần “cẳng 
và bàn tay mới” từ một người “hiến” 
còn sống. Theo nhiều chuyên gia, đây 
là một thành tựu y khoa nổi bật, đánh 
dấu một bước ngoặt tiêu biểu của y học 
Việt Nam trên bản đồ y học ghép chi 
thể và vi phẫu thế giới. Cũng theo lời Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô 
Xuân Lịch có nhấn mạnh: “Với thành 
công của ca ghép chi thể đầu tiên trên 
thế giới được thực hiện tại Bệnh viện 
TWQĐ 108 đã thể hiện bản lĩnh người 
lính quân y trong thời bình, sáng ngời 
phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn hết mình 
vì sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe 
nhân dân”.

Thành công của ca ghép này cũng được 
báo chí và giới y khoa nước ngoài đánh 
giá rất cao đồng thời như lời Trung tướng 
GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc 
Bệnh viện TWQĐ 108: “Thành công này 
mở ra hướng điều trị mới trong tương 
lai, không chỉ ghép chi thể từ người 
hiến chết não mà còn từ người sống cho 
những người bệnh không may bị mất 
đi chi thể”.

Tại một hội thảo vi phẫu thuật được 
thực hiện tại Bệnh viện TWQĐ 108, GS. 
Jheng Feng Jeng khẳng định: “Chúng 
tôi đã đi nhiều nơi, phối hợp với tổ 
chức Operation Smile chia sẻ kinh  
nghiệm và hỗ trợ cho các quốc gia khác 
nhau trên thế giới trong kỹ thuật vi 
phẫu, nhưng Việt Nam là nơi học hỏi và 
phát triển kỹ thuật này nhanh và hiệu 
quả nhất. Các bạn đã làm được những 
điều kỳ diệu. Kỹ thuật của các bạn có 
thể sánh ngang với các quốc gia phát 
triển hiện nay”.
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“Tôi hồi hộp chứ. Tôi đoán, tất cả chúng tôi 
đều có cảm giác như vậy. Nhưng chúng 
tôi rất tự tin bước vào ca ghép gan đầu 
tiên của Bệnh viện với tâm thế vững vàng 
và vinh dự. Bởi chúng tôi được là những 
chiến sĩ đầu tiên mở màn cho một lĩnh 
vực mới tại Bệnh viện TWQĐ 108. Bây giờ, 
ghép gan đã trở thành kỹ thuật thường 
quy tại Bệnh viện”, TS Lê Văn Thành - Chủ 
nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy 
nhớ về ca ghép gan đầu tiên cho biết.  

Ngày 28/3/2016, Thủ tướng Chính phủ 
đã giao cho Viện Nghiên cứu Y Dược 
lâm sàng 108 thực hiện đề án Khoa học 
Công nghệ “Tăng cường năng lực nghiên 
cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ 
phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 
108”. Bệnh viện TWQĐ 108 đã chuẩn bị 
nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang 
bị đầy đủ các thiết bị y tế, thuốc đảm 
bảo thực hiện thành công các kỹ thuật 
ghép tạng. Đề án Khoa học Công nghệ 

gồm ghép thận, ghép tim, ghép gan, 
ghép tụy, ghép chi thể, ghép tử cung, 
ghép phổi, ghép tế bào gốc điều trị 
xơ gan, ghép khối tim phổi, ghép giác 
mạc, ghép tủy. Bệnh viện đã triển khai 
ghép các tạng và đạt được nhiều thành 
tích ấn tượng trong thực hiện đề án 
Khoa học Công nghệ. 

Ghép gan là một trong những nhiệm 
vụ của đề án Khoa học Công nghệ. 
Ghép gan không chỉ là thách thức vì 
là một lĩnh vực mới mẻ, mà đòi hỏi 
sự phối hợp đa mô thức sâu sắc, chặt 
chẽ của các chuyên ngành. Ghép gan, 
không chỉ là một phương pháp điều 
trị cho bệnh nhân mà có thể nói là cơ 
hội cuối cùng cho người bệnh. Một ca 
ghép gan không chỉ nhằm cứu sống 
bệnh nhân mà cần phải đảm bảo sức 
khoẻ cho người hiến gan để họ có thể 
tiếp tục cống hiến, lao động và phát 
triển xã hội.

 
HỒI SINH SỰ SỐNG BẰNG GHÉP GAN  

KỸ THUẬT Y HỌC HIỆN ĐẠI 

Lan Hương  
Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108



369

Lập chiến lược và lộ trình cho nhiệm 
vụ đặc biệt 

Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy mang 
trong mình sứ mệnh thu dung, cấp cứu 
và điều trị tất cả các bệnh lý gan, mật, 
tụy như: ung thư gan, đường mật, ung 
thư tụy, lách, cùng các bệnh lý sỏi túi 
mật, sỏi đường mật, sỏi tụy, chấn thương 
bụng kín vỡ gan, vỡ lách, vỡ tụy,… 

Khi được giao nhiệm vụ ghép gan, Khoa 
Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy với tư duy tiếp 
cận đa mô thức, được sự hỗ trợ, chỉ đạo 
sát sao của Ban Giám đốc Bệnh viện, đã 
lập chiến lược và lộ trình triển khai ghép 
gan từ người cho sống. Cùng với đó, là 
sự phối hợp của các chuyên ngành liên 
quan như: Khoa Điều trị Gan Mật Tụy, 

Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực, Chẩn 
đoán hình ảnh, Giải phẫu bệnh, Trung 
tâm xét nghiệm,…

Lộ trình của Khoa được xác lập với các 
bước đi cụ thể bao gồm: tìm hiểu mô 
hình tổ chức, phương thức và tiêu chí 
lựa chọn đội ngũ ghép thuộc nhiều 
chuyên ngành; Xác lập bộ nền tảng 
kiến thức chuyên ngành tham chiếu  
(guidelines) để cùng cập nhật và phát 
triển các tiêu chí chất lượng của chương 
trình; Dựa vào các tiêu chí để đánh giá và 
lập kế hoạch đào tạo trong nước và nước 
ngoài để bổ sung những điểm chưa 
mạnh, nâng cao kỹ thuật của từng vị trí 
trong các kíp ghép, cũng như các chuyên 
ngành liên quan; Mời chuyên gia nước 
ngoài tổ chức ghép gan thực nghiệm 

để học tập kinh nghiệm thực 
tế; kiện toàn quy trình kỹ 
thuật thực hiện ghép; Thực 
hiện hội chẩn, trao đổi kinh  
nghiệm sau mỗi ca ghép để 
có thể học tập liên tục, bổ 
sung kiến thức; Đo lường, 
đánh giá chất lượng của 
từng ca ghép dựa vào bộ tiêu 
chí tiêu chuẩn chất lượng 
chuyên ngành đã lựa chọn. 

TS Thành chia sẻ: “Mỗi ca 
ghép là một cá thể đến với Tập thể Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy
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chúng tôi với thực thể bệnh lý 
khác nhau, hoàn cảnh gia đình, 
xã hội và nhân sinh quan khác 
nhau, việc tư vấn để bệnh nhân 
và người hiến hiểu được, tích 
cực tham gia vào quá trình điều 
trị là nhiệm vụ rất quan trọng; 
hội chẩn đánh giá một cách cẩn 
trọng để lập kế hoạch điều trị từ 
chẩn đoán, đến ghép, đến hậu 
phẫu theo nguyên tắc cá thể hoá 
điều trị là điều bắt buộc phải thực 
hiện một cách cẩn trọng”.

Chạy đua với sự sống của người bệnh 

Tháng 10/2017, đó là một ngày đặc biệt 
với Bệnh viện nói chung và TS Thành nói 
riêng. Ngày hôm đó các thầy thuốc quân 
y đã tiến hành ghép gan - cuộc phẫu 
thuật dài hơn 10 tiếng đồng hồ. 

Bà T. là mẹ anh Q., bị xơ gan mật và có 
chỉ định ghép gan. Và người hiến gan 
cho bệnh nhân T. chính là anh Q. - con 
trai của bà. Ca phẫu thuật thành công. 
Đến nay, bà sinh hoạt bình thường, 
luôn tươi cười và chia sẻ “Lắm lúc tôi 
còn quên mình là bệnh nhân từng được 
ghép gan”. Còn anh Q. vẫn tập gym, bơi 
lội, lái xe như trước. 

Ghép gan là một trong những kỹ thuật 
phức tạp bậc nhất trong chuyên ngành 
tiêu hóa-gan mật. Nhưng ghép gan cấp 

cứu còn khó và đặc biệt hơn rất nhiều. 
Mọi công đoạn chuẩn bị tiến hành ghép 
đều phải nhanh chóng để giành giật sự 
sống cho người bệnh. Tất cả các khoa 
trong Bệnh viện đều phải phối hợp rất 
nhịp nhàng trong quá trình trước, trong 
và sau khi ghép gan cho bệnh nhân. 

Tháng 11/2019, Khoa Phẫu thuật  
Gan-Mật-Tụy đã thực hiện thành công 
ca ghép gan cấp cứu từ người cho sống 
đầu tiên cho bệnh nhân N.T.H, 40 tuổi, 
ở Hà Nội. Theo lời kể của gia đình, anh 
H. có tiền sử viêm gan B nhưng uống 
thuốc điều trị không đều. Anh H. được 
chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108 trong 
tình trạng suy gan cấp trên nền viêm 
gan mạn tính, nhiễm khuẩn, rối loạn 
đông máu. Anh H. rơi vào trạng thái tiền 
hôn mê gan, suy gan, suy thận, viêm 

Hình ảnh vui tươi của 2 mẹ con bệnh nhân T.  
trong một chuyến đi chơi vào năm 2019
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phổi. Anh H. được chuyển 
sang Bệnh viện TWQĐ 108 và 
chỉ định ghép gan cấp cứu. 

TS Lê Văn Thành - Chủ nhiệm 
Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-
Tụy, cũng là người trực tiếp 
tiến hành ca ghép gan cấp 
cứu này cho biết “Tình trạng 
bệnh nhân H. rất nặng kèm 
theo xuất huyết dưới da, rối 
loạn đông chảy máu. Với diễn 
biến bệnh như vậy nếu không 
ghép gan, người bệnh có tiên 
lượng tử vong rất cao. Do vậy, 
chúng tôi đã tiến hành phối hợp, tổ chức 
chuẩn bị, lên phương án và hội chẩn cấp 
cứu và tiến hành ghép cấp cứu xuyên 
đêm, chạy đua từng giờ từng phút để cứu 
sống bệnh nhân”. 

Hiện nay, anh H. đã tiếp tục đi làm, sinh 
hoạt bình thường. “Khi tỉnh lại sau ca 
ghép gan, tôi thấy hạnh phúc. Tôi cảm 
giác như mình vừa có một giấc ngủ dài. 
Cha mẹ sinh ra tôi nhưng các bác sĩ mới 
là người hồi sinh, cho tôi một cuộc sống 
mới. Tôi thấy thương cha mẹ mình hơn. 
Tôi biết ơn các bác sĩ đã cứu sống tôi”, anh 
H. nhớ lại quãng thời gian nằm viện. 

Hay như trường hợp anh N.V.Đ, 40 tuổi, 
ở Quảng Ninh, người hiến gan chính 
là chị H, vợ của anh. Chị H. ngậm ngùi, 

xúc động chia sẻ “Diễn biến của anh quá 
nhanh, tôi gần như không có thời gian 
suy nghĩ. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ làm sao cứu 
được chồng mình. Rất may là tôi cùng 
nhóm máu với chồng, phù hợp để hiến 
gan cho chồng.” 

Anh Đ. được ghép gan vào cuối tháng 
12/2019 tại Bệnh viện TWQĐ 108. Khi 
đó, bệnh nhân Đ. đã rơi vào tình trạng 
hôn mê, phải đặt ống nội khí quản thở 
máy. Tuy nhiên, rất may mắn là bệnh 
nhân chưa có tình trạng tổn thương 
phù não, kíp ghép gan đã có quyết định 
“rất cân não” là phải tiến hành ghép gan 
cấp cứu cho bệnh nhân. Trong mổ, tín 
hiệu điện não đã xuống gần như bằng 0 
nhưng thật kỳ diệu, ngay sau khi kết 

Các bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 
thực hiện ghép gan cho người bệnh
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thúc cuộc mổ, tín hiệu điện não đã dần 
tăng lên. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh 
nhân Đ. đã hoàn toàn tỉnh lại. 

Thêm một trường hợp ghép gan cấp 
cứu vào năm 2020, đây cũng là trường 
hợp suy gan cấp được gửi đến từ một 
bệnh viện khác trong tình trạng rất 
nặng. Và may mắn, trong thời gian 
ngắn đó, anh trai bệnh nhân đã tình 
nguyện hiến gan với mong muốn cứu 
sống tính mạng em trai của mình. Ca 
ghép gan được tiến hành trong khi dịch 
COVID - 19 đang diễn biến rất phức tạp 
nhưng các bác sĩ vừa thực hiện công 
tác phòng chống dịch vừa tiến hành 
ghép gan cứu sống người bệnh. 

TS Thành cũng cho biết thêm: những 
bệnh nhân viêm gan B phải uống 

thuốc đều đặn theo lời dặn của 
bác sĩ, tránh bỏ thuốc hoặc uống 
không thường xuyên để hạn chế 
tình trạng bùng phát của viêm 
gan B lên thành đợt cấp. Khi bị 
suy gan cấp khả năng tử vong 
của bệnh nhân rất cao, lên tới 
80% các trường hợp nếu không 
được ghép gan. Ghép gan là 
biện pháp điều trị hiệu quả nhất 
cho các trường hợp suy gan cấp 
trên nền gan mạn tính.  

Làm chủ khoa học kỹ thuật

Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy 
tự hào đã làm chủ được những kỹ thuật 
khó, tham gia thực tốt đề án ghép tạng. 
Nhưng để làm chủ được kỹ thuật ghép 
gan, Khoa đã phải xác định nhanh 
chóng, nắm vững những nội dung kiến 
thức cơ bản của chuyên ngành ghép 
gan. Khoa lựa chọn và cử kíp kỹ thuật đi 
học tại các trung tâm hàng đầu của thế 
giới bao gồm cả phẫu thuật viên, bác sĩ 
hồi sức, gây mê và các bác sĩ đã có kinh 
nghiệm, bác sĩ trẻ với yêu cầu đều phải 
đáp ứng tốt khả năng giao tiếp chuyên 
môn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Hiện 
nay, Khoa đã gây dựng được đội ngũ 
bao gồm 02 kíp lấy gan và ghép gan, kíp 
gây mê, kíp hồi sức sau ghép có thể đảm 
nhiệm ghép từ 2-3 ca/tuần. 

14 tiếng đồng hồ giành giật sự sống  
cho nam bệnh nhân H.



373

Bên cạnh đó, Khoa đẩy mạnh tăng 
cường hợp tác sâu rộng về chuyên 
môn để gây dựng nguồn bệnh nhân 
chờ ghép gan với các cơ 
sở y tế trong và ngoài 
quân đội như Khoa Hồi 
sức tích cực, Trung tâm 
Truyền nhiễm của Bệnh 
viện Bạch Mai, Bệnh viện 
Nhiệt đới Trung ương, 
Bệnh viện Quân y 103. 
Khoa tích cực trao đổi 
trực tuyến, tham dự Hội 
nghị Truyền nhiễm, Hội 
nghị Hồi sức cấp cứu và 
có những báo cáo về vấn 
đề chỉ định và hồi sức 
bệnh nhân chờ ghép, 
trực tiếp thăm khám, 
đánh giá và chỉ định khi 

có yêu cầu của các đơn vị kể trên. Chỉ 
sau thời gian ngắn, Khoa đã tiếp nhận 
được nhiều bệnh nhân suy gan cấp từ 
các bệnh viện và thực hiện thành công 
ghép gan từ người hiến sống cứu sống 
tính mạng các bệnh nhân đó. 

“Với chúng tôi, ghép gan là một nghệ 
thuật đòi hỏi từng thành viên phải liên 
tục học tập, cập nhật kiến thức, ứng 
dụng kiến thức trên từng cá thể bệnh 
nhân. Hay nói cách khác, đòi hỏi chúng 
tôi phải luôn tìm tòi như những nhà 
khoa học và linh hoạt sáng tạo trong 
điều trị trên từng cá thể bệnh nhân như 
những nghệ sĩ”, TS Thành khẳng định.

Hai vợ chồng anh Đ. hạnh phúc,  
xúc động gặp lại nhau sau ca ghép gan

Sức khỏe của hai vợ chồng anh Đ. ổn định,  
sinh hoạt bình thường (NNNB cung cấp)
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Từ ngày bị tai nạn mất 
đi một bàn tay, Phạm 
Văn Vương (31 tuổi, 
Thanh Trì, Hà Nội) trở 
nên mặc cảm, ít tiếp 
xúc với mọi người. Mỗi 
khi ra ngoài, anh lại 
mặc một chiếc áo dài 
tay để che đi phần cơ 
thể đã mất của mình. 
Ở nhà, chị Quỳnh Trang 
(vợ anh Vương) trở 
thành bàn tay trái của 
anh trong mọi việc, từ 
tắm gội, cài khuy áo,…

Với đôi bàn tay mới, giờ đây, anh sống 
cởi mở và tự tin hơn, có thể diện chiếc 
áo ngắn tay mát mẻ, không sợ ai nhìn 
chằm chằm vào mình nữa. Trên đường 
làng, anh dắt con trai đi dạo bằng chính 
bàn tay mới được nối lại. Anh còn hứa 
với cậu con trai 6 tuổi sẽ dạy con đi xe 
đạp khi tay hồi phục hoàn toàn.

4 năm sống thiếu một bàn tay,  
4 tháng thay đổi cuộc đời

“Cả cuộc đời tôi sẽ không thể quên 
ngày hôm đó. Tôi sững sờ nhìn toàn bộ 
cẳng tay và bàn tay trái của mình chảy 
máu, dập nát và biến dạng hoàn toàn 
bên chiếc máy đột dập khi đang làm 
việc. Mất vài giây, tôi mới cảm thấy đau 
đớn tột cùng và hét lên cầu cứu”, anh 

CA GHÉP TAY KỲ DIỆU  
ĐƯỢC HIẾN TỪ NGƯỜI CÒN SỐNG

Báo Zingnews, đăng tháng 5/2020

“9 giờ ngày 28 Tết, tôi tỉnh dậy và nhìn thấy đôi bàn tay mới của mình, cảm giác như 
đang mơ. Tôi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa để xác thực mình tỉnh táo. Một lần nữa, tôi 
lại có đủ cả 2 bàn tay”, anh Vương xúc động kể lại.
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Vương kể lại ngày bị tai nạn khiến anh 
mất đi bàn tay trái vào năm 2016.

Ngay sau đó, anh được băng bó rồi đưa 
đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108 cấp cứu, tuy nhiên sau khi thăm 
khám kỹ lưỡng, các bác sĩ buộc phải 
chỉ định cắt cụt chi thể cấp cứu do vết 
thương dập nát nặng nề.

Ngày được ra viện, anh Vương đã đăng 
ký vào danh sách chờ hiến chi thể với 
hy vọng mong manh một ngày nào đó 
phép màu có thể đến với mình. “Thời 

gian đầu sau khi đăng ký, tôi không 
ngừng nuôi hy vọng sẽ có người hiến 
chi thể. Rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm sau, 
tôi không nhận được thông báo nào từ 
phía bệnh viện. Tôi buông xuôi và chấp 
nhận sống thiếu một bàn tay”, anh 
Vương nhớ lại.

Tối 26 Tết (20/1), sau 4 năm, anh Vương 
nhận được điện thoại của GS Nguyễn 
Thế Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 thông báo 
có người đồng ý hiến chi. Anh bất ngờ, 
không thể tin điều mình mong mỏi sẽ 
xuất hiện sau 4 năm chờ đợi. Suốt cả 
đêm hôm đó, anh hồi hộp đến mức 
không ngủ nổi. 5 giờ ngày hôm sau, 
anh đã bắt xe đến bệnh viện.

Trong ngày chuẩn bị phẫu thuật, mọi 
thủ tục nhập viện cho anh Vương được 

diễn ra nhanh chóng. 
Bàn tay được hiến 
tặng là từ một người 
đàn ông 51 tuổi, bị tai 
nạn băng chuyền của 
máy tải gạch cuốn, 
đè ép lên tay trái. Các 
xét nghiệm hòa hợp 
miễn dịch giữa người 
cho và người nhận 
đạt mức hòa hợp gần 
như tối ưu.

Các bác sĩ khoa Chấn 
thương Chi trên và Vi 

phẫu thuật hồi hộp vì đây là lần đầu 
tiên được thực hiện phẫu thuật ghép 
chi thể đồng loại từ người cho sống.

Cũng trong ngày, một cuộc hội chẩn 
toàn bệnh viện do Trung tướng GS.TS.
TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh 
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viện chủ trì được diễn ra. Trong buổi 
hội chẩn, các chuyên gia lần lượt đưa 
ra quan điểm của mình, có người cho 
rằng việc ghép tay là sáng tạo, khả khi, 
cũng có ý kiến còn nhiều băn khoăn, 
lo ngại.

“Toàn bộ cánh tay của người hiến đã 
hoại tử, bội nhiễm thứ phát nên bàn 
tay sẽ được ghép đối diện với nguy cơ 
nhiễm trùng rất cao. Rất nhiều câu hỏi 
đặt ra cho chúng tôi khi đó. May mắn, 
các số liệu đánh giá nguy cơ nhiễm 
khuẩn trong thời điểm đó trong giới 
hạn cho phép. Với quyết tâm cao cùng 
các cơ sở khoa học, chúng tôi tin rằng 
nguy cơ nhiễm khuẩn chi ở mức tối 
thiểu”, GS Mai Hồng Bàng chia sẻ.

Ngày 21/1, bệnh nhân Phạm Văn Vương 
đã được phẫu thuật ghép 1/3 dưới cẳng 
tay và bàn tay lấy từ người cho sống. Ca 
phẫu thuật do GS.TSKH Nguyễn Thế 
Hoàng, cùng các bác sĩ khoa Chi trên và 
Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh 
hình, thực hiện.

Đây là ca ghép chi thể đầu tiên tại khu 
vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là 
trường hợp đầu tiên trên thế giới lấy từ 
người cho sống.

“9h ngày 28 Tết, tôi tỉnh dậy và nhìn 
thấy đôi bàn tay mới của mình, cảm 
giác như đang mơ. Tôi nhắm mắt lại, 
mở ra lần nữa để xác thực mình tỉnh 

táo. Một lần nữa, tôi lại có đủ cả 2 bàn 
tay”, anh Vương xúc động kể lại.

Quá trình chăm sóc sau ghép của anh 
được theo dõi cẩn trọng, sát sao. Bệnh 
nhân ghép tạng đồng loại phức hợp 
phải dùng thuốc chống thải ghép suốt 
đời. Anh Vương được cách ly trong một 
căn phòng kín với rất nhiều máy móc 
hiện đại hỗ trợ. “Ngày đầu sau mổ, tôi 
chưa cảm thấy đau vì có thể vẫn còn 
thuốc tê và giảm đau. Tôi cứ mải mê 
ngắm nhìn đôi bàn tay mới của mình, 
trong lòng vui sướng vô cùng. Đến 
ngày thứ 3, bác sĩ yêu cầu tôi tập vận 
động các ngón tay, khi đó, cảm giác 
đau đớn ập tới, cả người tôi run lên. Tôi 
vừa tập vừa lẩm nhẩm trong đầu động 
viên mình phải cố gắng. Cứ thế, tôi cố 
gắng từng chút một, mỗi ngày”, anh 
Vương kể.

Một tháng sau mổ, diễn biến của ca 
ghép thuận lợi. Bàn tay sống, được tưới 
máu tốt và các vết thương đều đã liền. 
Anh đã nhúc nhích ngón tay, có thể cầm 
vật thô và được chuyển sang căn phòng 
khác có cửa sổ. Từ đây, nam bệnh nhân 
có thể nhìn ngắm bầu trời, cảnh vật 
trong khuôn viên. Anh ao ước mình sớm 
hồi phục để được trở về với gia đình, ôm 
vợ con bằng đôi bàn tay mới.

Đứng bên khung cửa sổ, anh Vương 
lấy điện thoại gọi về cho vợ. Chị Trang 
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đang trong những tháng cuối của thai 
kỳ nhưng không có anh ở bên cạnh 
chăm sóc. Trong cuộc trò chuyện, chị 
liên tục động viên anh cố gắng tập 
luyện, kể những câu chuyện hàng ngày 
trong gia đình, cậu 
con trai lớn đi học 
ra sao để chồng yên 
tâm điều trị.

“Tháng 5 là vợ tôi 
đẻ đứa thứ 2. Tôi chỉ 
mong ngày đó được 
về để bế con. Con 
trai đầu cũng nhớ bố 
lắm, muốn vào thăm 
nhưng chỉ được gặp 
qua màn hình điện 
thoại thôi. Mỗi lần 
nhìn thấy tay tôi, con 
đều hỏi có đau không rồi khen tay bố 
đẹp”, anh Vương cười nói.

Theo GS.TSKH.TTND Nguyễn Thế 
Hoàng, để bàn tay có thể vận động bình 
thường, bệnh nhân phải mất 6-9 tháng 
tập luyện tích cực và nghiêm ngặt, thậm 
chí hàng năm. Chúng đòi hỏi sự nỗ lực 
của cả bệnh nhân và thầy thuốc.

“Trên thế giới, kết quả ghép chi thể từ 
người cho chết não phục hồi rất tốt, 
ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ, trường 
hợp bệnh nhân người Áo ghép 2 bàn 
tay, sau 2 năm ông ta có thể sử dụng tất 

cả động tác như người bình thường, có 
thể điều khiển xe máy đi du lịch khắp 
Nam Mỹ, châu Âu. Chúng tôi hy vọng 
bệnh nhân của Việt Nam cũng hồi phục 
như vậy”, GS Hoàng nói.

Ôm con vào lòng bằng đôi bàn tay 
lành lặn

Sau 4 tháng, anh Vương hồi phục rất 
tốt và được cho điều trị ngoại trú. 
Ngày được trở về nhà điều trị ngoại 
trú cũng là lúc chị Trang chuẩn bị 
sinh con thứ 2. Sau khi làm xong hết 
các thủ tục tại bệnh viện, anh bắt xe 
về thẳng Bệnh viện Đa khoa Nông  
nghiệp, nơi vợ đang chờ sinh.

“Chồng đang phải điều trị, tôi chẳng 
dám nghĩ ngày sinh con sẽ có anh bên 
cạnh. Gặp lại chồng sau nhiều ngày xa 
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cách, tôi mừng lắm. Ngắm đôi bàn tay 
đầy đủ của chồng, tôi cảm giác như 
đây là một phép màu. Không dám tin 
chúng tôi lại may mắn đến thế”, chị 
Trang tâm sự.

Gặp vợ cùng con trai mới lọt lòng, anh 
cười tươi, ngắm con thật lâu. “Thật may, 
tôi kịp về trong ngày vợ sinh. Cảm ơn 
các y bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 rất nhiều vì đã tạo điều 
kiện cho tôi được điều trị ngoại trú, sớm 
trở về với gia đình trong thời khắc quan 
trọng”, vừa vuốt ve gương mặt nhỏ xíu, 
còn đỏ hỏn của con, anh vừa nói.

Đón vợ mới sinh từ bệnh viện về nhà, 
anh đỡ vợ đi từng bước cầu thang 
khó nhọc. Bàn tay mới của anh đã có 

thể xách một ít 
đồ giúp vợ. Nếu 
không chú ý, rất 
khó để nhận ra 
đó là bàn tay vừa 
được ghép cách 
đây vài tháng.

Nhà anh Vương 
nằm trong một 
ngõ nhỏ, cậu con 
trai lớn mới vào 
lớp 1. Vừa đi học 
về, bé đã nhào 
ngay vào lòng bố. 
Cả nhà quây quần 

với nhau bên em bé mới sinh, vui vẻ trò 
chuyện. Cậu bé nghĩ ngay ra tên đặt 
cho em là Gấu.   

Sau 4 năm, anh Vương được trải  
nghiệm lại cảm giác bế con bằng đầy đủ 
cả hai bàn tay. Bế con trên tay, anh chỉ 
biết diễn tả cảm xúc của mình bằng hai 
chữ “tuyệt vời”. Đã rất lâu rồi anh mới có 
lại được cảm giác ôm con vào lòng trọn 
vẹn như thế. Anh chia sẻ mình đang rất 
hạnh phúc.

Nhờ kiên trì luyện tập, đến nay, anh đã 
có thể cầm nắm được những vật như 
cốc nước, bê bát cơm. Cử động tay chưa 
thuần thục nhưng là sự hồi phục nhanh 
chóng, ngoài mong đợi.
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Với tôi, mỗi chuyến đi là một dịp trải 
nghiệm, và khoảng thời gian công tác 
tại Trường Sa, là một năm đầy ắp những 
trải nghiệm khó quên.

Việc lựa chọn bác sĩ đưa ra làm việc tại 
Bệnh xá đảo Song Tử Tây thuộc quần 
đảo Trường Sa được đơn vị làm rất chặt 
chẽ. Các bác sĩ trưởng trạm phải là bác 
sĩ ngoại khoa giỏi, có bằng sau đại học, 
sau đó phải được đào tạo thêm một 
năm ở đủ các chuyên khoa mới được 
ra đảo. Thời gian phục vụ tại đảo của 
mỗi người thường là một năm, sau đó 
thay quân để anh em khác làm nhiệm 
vụ. Khi đó tôi đã làm ở Bệnh viện TWQĐ 
108 được 16 năm, công việc gia đình 
cũng tương đối ổn thỏa, tuổi đời và 
kinh nghiệm so với anh em khác cũng 
là cứng. Tôi chủ động xin với lãnh đạo 
Bệnh viện TWQĐ 108 đi Trường Sa làm 
nhiệm vụ. Lúc ấy ở Trường Sa mới xây 
Bệnh xá Viện Quân y 108 đặt trên đảo 
Song Tử Tây, lại là năm đầu có dân cư 
sống trên đảo.

Kíp quân y có tôi là kíp trưởng (42 tuổi) 
và một bác sĩ Khoa Nội tim mạch - anh 
Đỗ Văn Chiến, anh Chiến từng học ở 
Nga về rồi tuyển vào quân đội, còn 5 
y sĩ là: Hoàng Khắc Mai, Lê Văn Hồng, 
Tô Tiến Thanh, Dương Văn Mẽ và Đào 
Quang Thư.

Sau khi gặp mặt chung ở Bệnh viện, 
chúng tôi được lãnh đạo tiễn ra ga Hàng 
Cỏ, ngồi tàu 32 giờ mới đến Nha Trang. 
Sau đó được bố trí nghỉ ngơi tại Viện 
87, vừa là chuẩn bị thêm đồ bổ sung, 
sau khoảng 2-3 ngày thì vào cảng Cam 
Ranh để tập trung huấn luyện trước khi 
ra đảo. Chủ yếu chúng tôi được hướng 
dẫn làm quen với những chế độ sinh 
hoạt biển đảo, các kỹ năng chiến đấu 
và công tác hậu cần tài chính... Lúc còn 
ở nhà, tôi cũng đã hỏi qua kinh nghiệm 
các anh đi trước, nên phần nào hình 
dung qua cuộc sống ở đảo, tinh thần 
chủ động và có định hướng rõ ràng. 

 
MỘT TRẢI NGHIỆM KHÔNG THể QUÊN

Đại tá BS Đào Thanh Tùng  
Cán bộ Phòng Sau đại học 

Bệnh viện TWQĐ 108 
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Khởi hành từ cảng Cam Ranh, sau 48 
tiếng giữa biển trời, chúng tôi đặt chân 
lên đảo Song Tử Tây. Công tác bàn giao 
với kíp trước của anh Nguyễn Thế Bình 
mất một ngày, sau đó chia tay nhau 
cũng thật bịn rịn, sau một tháng rời Hà 
Nội, đến giờ phút vẫy tay chào với đồng 
đội, tôi bỗng thấy lòng mình chùng 
xuống một nhịp, nghĩ tới khoảng thời 
gian trước mắt. 

Dù là bác sĩ nhưng trước hết là người 
lính nên anh em vừa đến đã nhận 
nhiệm vụ. Ngay đêm đầu tiên anh Lê 
Văn Hồng trong kíp đã phải đi gác, tuần 
tra đảo. Buổi sáng thì theo giờ giấc 
quân nhân, phải dậy sớm tập thể dục, 
tập luyện quân sự, lao động và sinh 
hoạt như các chiến sĩ trên đảo. 

Cuộc sống trên đảo trôi qua rất thanh 
bình, anh em sinh hoạt dần thích nghi 
và sống có kỷ luật, tuy nhiên trong ý 
thức của từng chiến sĩ cũng như trong 
mỗi chúng tôi đều sẵn có tâm thế chấp 
nhận mọi khó khăn cũng như rủi ro, 
không chỉ làm tốt nhiệm vụ đảm bảo 
sức khỏe cho quân dân trên đảo cùng 
ngư dân, mà còn sẵn sàng tinh thần 
chiến đấu… Cũng có một vài lần phát 
hiện tàu lạ vào gần đảo, chúng tôi cũng 
lên xuồng tham gia xua đuổi tàu lạ 
cùng các chiến sĩ.

Với tinh thần không ngồi yên chờ việc 

mà chủ động xử lý công việc. Tôi đã lập 
ra cả một quy trình cấp cứu, mục tiêu là 
chống chết người, lập ra khoảng 30 vấn 
đề về nội khoa và ngoại khoa, tự huấn 
luyện nội bộ. Chúng tôi diễn tập các tình 
huống xảy ra: như thủng ruột, vỡ gan, 
tai nạn gãy xương... và phải cấp cứu với 
những thiết bị đang có. Khi ấy không có 
các thiết bị như điện tim, không có máy 
X quang, máy nội soi, máy thở... chỉ có 
đúng hai vali phẫu thuật. Dụng cụ y tế 
để tránh bị nhiễm muối, chúng tôi phải 
dùng vaseline để bảo quản, mỗi khi sử 
dụng chúng tôi cần phải khử chất bảo 
quản, sau đó phải hấp khử trùng, cả 
quá trình từ việc chạy máy nổ lấy điện 
để hấp dụng cụ cũng phải mất cả giờ 
đồng hồ, nên khi có ca cấp cứu chúng 
tôi rửa sạch vaseline sau đó dùng cồn 
để đốt. Khi đó trên đảo chỉ dùng điện 
máy nổ, mà mỗi ngày chỉ có vài giờ 
chạy máy nổ, nên chúng tôi phải sáng 
tạo khắc phục. 

Để nói về sự thích nghi và khắc phục 
khó khăn, tôi còn nhớ có lần cấp cứu 
mổ ruột thừa cho một ngư dân, ruột 
thừa bị mưng mủ suốt 3 ngày mới đến 
được đảo, sức khỏe suy kiệt, sốt 380C, 
ca mổ khá khó khăn vì là ca viêm phúc 
mạc, mưng mủ lâu, không tìm thấy ruột 
thừa... Mổ xong chúng tôi phải dùng 
ống dẫn lưu để dẫn dịch từ ổ bụng, 
nhưng vì thiếu thiết bị, tôi phải lấy ống 
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dẫn của tai nghe, rửa sạch để thay thế. 
Cũng may người ngư dân sức khỏe 
tốt, nên nhanh chóng bình phục. Lần 
khác là cấp cứu cho một thủy thủ tàu 
hải quân vào khoảng 4 giờ chiều ngày 
14/11/2018, khi đó chúng tôi đã ra đảo 
được 6 tháng. Hôm đó sóng đánh dồn 
dập, tàu hải quân bị đứt dây xích neo 
phải thay xích, đồng chí thủy thủ vì 
sóng to, dập dềnh, cưa máy mất kiểm 
soát văng ra làm rách cổ cánh tay, máu 
chảy lênh láng trên boong tầu. Sóng to, 
gió lớn, tàu hải quân không đưa người 
bị thương vào đảo, phải đỗ xa bờ 3 
hải lý. Tôi cùng anh Khải, anh Thư phải 
đi xuồng ra. Vì đi vội, quần áo quân y 
không kịp mặc nên trên người vẫn 
nguyên quần đùi áo may ô. Ra đến nơi, 
thì cấp cứu ngay trên sàn tàu, tôi và anh 
Khải ngồi khoanh chân vòng tròn khâu 
vết thương, các mũi kim cứ phải lựa 
theo mỗi nhịp sóng để ghim lại. Phải 
mất hơn 1 giờ chúng tôi mới xử lý xong 
vết thương, anh Thư phụ mổ vì quá tập 
trung lại thêm tư thế bồng bềnh, nên 
bị say sóng nằm đứ đừ. Hôm ấy chủ tàu 
chiêu đãi 3 anh em chúng tôi 2 con vịt, 
buổi tối thì tôi vẫn phải túc trực chăm 
sóc và theo dõi tình hình bệnh nhân. 

Nếu như quân y kíp trước ở đảo gần 
như không có ca cấp cứu nào lớn, thì 
đến năm chúng tôi làm nhiệm vụ xảy 
ra khá nhiều những tai nạn khẩn cấp. 

Mới ra đảo được một tuần, thì một 
chiến sĩ bị đau ruột thừa cấp, cũng may 
ca mổ thuận lợi, sau đó chúng tôi còn 
phải trực tiếp chăm sóc cho đồng chí 
ấy trong sinh hoạt cơ bản hàng ngày. 
Ngay trong chính kíp chúng tôi, đồng 
chí Mễ cũng bị đau dạ dày cấp, cũng 
may sau khi khám, xác định không phải 
thủng dạ dày, nên lần đó chỉ phải dùng 
thuốc để điều trị. 

Nói về may mắn có lẽ may nhất là trường 
hợp một ngư dân bị cá đuối đánh đứt 
dây chằng, anh ấy đã được băng bó sơ 
qua và mất một ngày mới đến được 
đảo. Khi khám tôi thấy vết thương khá 
nặng, bị đứt bán phần gân bánh chè 
- vết thương thấu khớp, trường hợp 
này khi khâu cần được gây tê tủy sống. 
Rất may trong kíp có bác sĩ gây tê, anh 
Hoàng Khắc Khải là một trong những y 
sĩ gây mê, người đầu tiên gây mê trên 
đảo, lại là người biết gây tê tủy sống.

Sau đấy khoảng gần tháng, Đảo trưởng 
cho người tới báo bên quân y có quà, 
chúng tôi ngạc nhiên lắm, vì thường có 
tàu nào ra đảo đâu, hóa ra là người ngư 
dân nọ theo tàu cá ghé qua đảo gửi 
cho chúng tôi 1 túi hành tỏi Lý Sơn, 1 
cái bắp cải và 1 cái chân giò. Lúc anh 
ấy chữa bệnh xong có hỏi chúng tôi: 
“Nếu em muốn ra đảo thăm các anh thì 
làm thế nào?” - Chúng tôi cứ trả lời cho 
xong: “Báo với Đảo là vào thăm quân y”. 
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Nói vậy rồi chúng tôi cũng quên. Không 
ngờ anh ấy vẫn nhớ và ra thăm thật.

Món quà như vậy là quý lắm, cả về phần 
tình cảm lẫn phần vật chất, vì chúng tôi 
thường phải ăn đồ hộp, rau xanh thì ít 
ỏi, không lấy đâu ra đồ tươi sống như 
thế. Để có thịt tươi ăn phải chờ vào 
dịp tết hoặc những ngày thật đặc biệt. 
Cũng có lần để cải thiện bữa ăn cho mấy 
anh em, đồng chí Khải và đồng chí Thư 
cùng một thủy thủ đi xuồng sang đảo 
Đá Nam lấy thịt lợn (khi ấy đảo Đá Nam 
mổ lợn). Nhưng vì sóng to mà không 
thể cập xuồng vào bờ, mà còn xuýt bị 
lật xuồng, rất nguy hiểm, may là “nhiệm 
vụ” vẫn được hoàn thành. Trên bờ các 
đồng chí ấy cho thịt vào một túi nilon 
buộc chặt lại, rồi ném ra biển, từ xuồng, 
đồng chí Khải may mắn lấy được. Lần 
tôi bị áp xe nhiễm trùng, cả chân sưng 
tướng, lại thêm ngây ngấy sốt, mấy anh 

em y sĩ thương lắm, đành liều nấu cho 
tôi một gói mì tôm với hai quả trứng. 
Thường trên đảo trứng gà phải để ấp 
nở, không được ăn. Cũng là những kỷ 
niệm nho nhỏ, mà mỗi khi nhớ lại tôi 
vẫn thấy ấm áp và đáng trân trọng.

Giờ đây, trở về với cuộc sống thường 
nhật, với những áp lực hàng ngày 
giành giật mạng sống, chăm lo cho 
từng bệnh nhân, tôi vẫn thường nhớ 
đến những ngày nắng ở Trường Sa, 
những buổi trưa dạo sát mép biển, 
nhặt những con ốc trắng, nhớ đến tết 
Trường Sa với cành đào là cành phong 
ba, quấn hoa giấy... nhớ đến những 
em bé trên đảo nhảy nhót, hát ca chạy 
xung quanh bố mẹ đang ngồi dưới gốc 
bàng vuông khâu lưới...: “Chúng tôi là 
lính đảo Trường Sa. Nơi xa xôi sóng gió là 
nhà. Luôn bên nhau ấm tình đồng đội…”
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Kíp chúng tôi gồm anh Nguyễn 
Việt Nam là bác sĩ trưởng - 27 
tuổi; anh Đậu Tất Thắng - 21 

tuổi và tôi: Nguyễn Văn Lương - 22 tuổi 
- là y sĩ. Cả kíp đều rất trẻ, vừa mới tốt 
nghiệp là được phân công đi Trường 
Sa. Anh Nam học Đại học Y Hà Nội nên 
lúc bấy giờ mới đeo quân hàm thiếu 
úy. Nhà anh Nam khi ấy có bố và bác 
đều cùng ngành lại là cấp chỉ huy, vậy 
mà khi có lệnh ra đảo anh Nam cũng 
không nói với gia đình, đến bạn bè anh 
ấy cũng ngạc nhiên, có người hỏi: “Đi 
làm gì cho gian khổ” - anh Nam rất oách 
nói: “Làm con trai mà không chịu được 
gian khổ thì cả đời không làm được gì”. 
Khi tôi nghe chuyện này liền nghĩ đến 
câu hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn - “Ai 
cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ 
dành phần ai?”. Đúng là như vậy, chúng 
tôi đều còn trẻ, đều là đàn ông, có gì mà 
ngại, hơn nữa đây lại là nhiệm vụ.

Tôi và Thắng còn trẻ quá, còn chưa 
nhìn thấy biển, đi xa nhất chỉ đến Sơn 

Tây. Còn anh Nam thì được ra đến Hải 
Phòng. Bố mẹ cũng lo lắm, dù gì đây 
cũng là lần đầu con cái xa nhà, xa vòng 
tay gia đình. Bố anh Nam cũng tiễn ra 
tận ga, bác không nói gì, chỉ ngồi ở 
ghế trầm ngâm. Việc chọn bác sĩ đưa ra 
làm việc tại đảo đã được đơn vị tuyển 
chọn rất chặt chẽ, không chỉ vững vàng 
về chuyên môn mà cả tinh thần cũng 
được cấp trên tin tưởng. Bọn tôi thấy 
anh Nam chững chạc lại hiểu biết, nên 
cứ bám dính lấy anh. Ngay từ lúc lên 
tàu Hà Nội vào Nha Trang là 2 chúng 
tôi đã “một bước không rời”, anh Nam 
cũng thấy ngộ bảo “chúng mày cứ như 
gà con sợ lạc mẹ thế...”. 

Vào đến Lữ đoàn 146 ở Cam Ranh để 
chờ tàu ra đảo, mấy đồng chí chỉ huy 
vừa nhìn thấy chúng tôi đã ngạc nhiên: 
“Bệnh viện 108 hết người hay sao mà 
cho thiếu úy đi thế này” - Họ thấy anh 
Nam và 2 bọn tôi trẻ quá. Chúng tôi ở 
lại Lữ đoàn 146 đến 2 tháng mới có tàu 
ra đảo, thời gian này chúng tôi tự đi chợ 
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nấu ăn, sáng ra đi nhờ xe ra chợ, sau đó 
uống cafe, ăn hủ tiếu, rồi lại nhờ xe đi 
về. Cứ anh Nam ở đâu là có hai đứa bọn 
tôi, chẳng lo nghĩ gì.

Chuyến đi ra đảo năm ấy gặp bão, trải 
qua 2, 3 ngày lắc lư cùng sóng gió mới 
đến được đảo Sinh Tồn Lớn. Vì là quân 
y nên chúng tôi được ưu tiên ngủ trên 
ca-bin, nhưng sóng dữ dội, mấy đứa lại 
xin xuống ngủ dưới hầm tàu cho đỡ lắc, 
dưới đấy thì mùi dầu máy kinh khủng. 
Thắng bị say sóng, cả hành trình chỉ 
húp sữa, tôi khi ấy khỏe nhất phải chạy 
đi lấy sữa và lấy cơm cho cả đội, nhưng 
có hôm vừa ăn bát cơm xong, lắc lư thế 
nào mà nôn ngay cả vào bát. Mà đúng 
là chuyến đi “bão táp”, khi thuyền đi 
ngang đảo Ba Bình của Đài Loan, tàu 
mình còn bị phía họ bắn đạn pháo ra 
xua đuổi. Đến đảo rồi cũng chưa hết 
chuyện, chỉ việc trèo từ tầu lớn xuống 
xuồng để lên bờ mà Thắng cũng xuýt bị 
cứa đứt chân do xuồng nhỏ dập dềnh 
lên xuống va vào tàu lớn. Lên đến bờ 
Thắng còn thì bị say đất liền, đúng là 
“Xuống biển anh say sóng/ Lên bờ say đất 
liền/ Cả đời say không đắm/Đắm trong 
vòng tay em”. Thắng say khổ sở, người cứ 
bò lê bò càng, nghiêng ngả trên mặt đất, 
tôi với anh Nam vừa cười lại vừa thương, 
phải chạy vào bệnh xá để lấy cáng  
khiêng bạn vào. 

Ngày đầu bước chân lên đảo, không 
khí đảo có phần tang thương vì có một 
chiến sĩ tên Cường vừa bị tai biến mạch 
máu não, tử vong, trên mộ vẫn còn 
vương hoa trắng, những bông hoa gấp 
bằng giấy, phất phơ trước gió. Kíp quân 
y mới đến lại trẻ quá nên những người 
trên đảo nhìn nhau có phần hụt hẫng.

Mấy ngày sau, có một cậu lính kêu đau 
đầu, triệu chứng y như đồng chí Cường. 
Anh Nam khám thấy không có vấn đề 
gì, liền cấp thuốc cho đồng chí ấy, nói 
là thuốc tốt, chuyên trị đau đầu... Được 
hơn tuần, cậu ấy lại lên kêu đau đầu, tôi 
liền đi hỏi anh Nam là hôm trước cho 
thuốc gì mà tài thế, anh Nam ghé tai 
nói: B2, hai chúng tôi nhìn nhau hiểu 
ý, tôi liền về cũng cấp thuốc y vậy, để 
chữa phần tư tưởng cho cậu ấy. Cậu 
lính vì muốn vào bờ mà lần nữa nộp 
đơn lên Đảo trưởng, nhưng phải được 
bên quân y xác nhận có bệnh nặng. 
Anh Nam khám vẫn kết luận cậu ấy 
không có bệnh. Dần dần cậu ấy cũng 
thích nghi với hoàn cảnh và không còn 
triệu chứng “đau đầu”, cũng như ý định 
xin vào bờ. 

Anh Nam vừa đến đã xác định nhiệm 
vụ của cả kíp, tiến hành kiểm kê lại 
toàn bộ số thuốc, các loại thuốc như hạ 
sốt, giảm đau, đau đầu, cảm cúm, cầm 
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máu đều là những thuốc sơ đẳng, dụng 
cụ y tế thì cũ kỹ thô sơ, kim tiêm vẫn 
dùng ống tiêm thủy tinh. Anh liền bắt 
tay biên soạn ngay một giáo trình hồi 
sức cấp cứu trong một tháng, đặt ra các 
tình huống cấp cứu dựa vào số thuốc 
và những thiết bị bệnh xá có.

Cũng nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng mà khi xảy 
ra một trường hợp cấp cứu, chiến sĩ tên 
Quỳnh, bị hội chứng nhịp tim chậm - 
Adams Stokes, anh Nam là bác sĩ ngoại 
khoa mà vẫn xử lý tốt. Anh sử dụng 
thuốc hiện có là Atropine, tiêm dưới 
da để kích mạch lên. Sau khi tiêm anh 
Nam có gọi telecom vào đất liền xin ý 
kiến, được các chuyên gia cho biết xử lý 
như thế là đúng hướng. Trong thời gian 
chờ tầu từ đất liền ra đón Quỳnh, đồng 
chí còn bị ngừng tim đến 4 lần. Chúng 
tôi đều phải cấp cứu ép tim, khi ấy chưa 
có máy kích tim, đều phải làm bằng 
tay. Thắng khi ấy vì thương quá cứ ôm 
Quỳnh khóc. Khi tầu ở đất liền ra, đúng 
lúc sóng to, chúng tôi phải buộc Quỳnh 
vào xuồng. Anh Nam vì sợ sóng đánh 
không tiêm chính xác được nên đã cắm 
sẵn thuốc vào cọc, nếu ngừng tim thì 
chỉ bơm thuốc là được. Lúc 4 người 
đưa cáng lên tầu lớn thì từ thành tầu là 
những cánh tay của các thủy thủ vươn 
ra đón lấy cáng, ai cũng muốn đỡ lấy 
Quỳnh. Tôi vẫn nhớ mãi về “rừng” cánh 
tay nhiệt tình và ấm nồng tình cảm ấy.

Trường hợp anh Hồng - thuộc ban Cơ 
yếu trên đảo - bị cơn đau quặn thận 
- triệu chứng rất điển hình nên chẩn 
đoán được ngay. Trên đảo không có 
thuốc giãn cơ trên, anh Nam liền dùng 
morphine xử lý tạm thời, sau đó đưa 
anh Hồng về đất liền để điều trị tiếp. 
Anh Hồng sau khi bình phục có gửi quà 
cho chúng tôi là 1 can rượu. Một ngư 
dân trong lần lặn biển quá sâu, máy 
ép khí bị hỏng, trồi lên quá nhanh làm 
tụt huyết áp nặng, khi đưa vào đảo cấp 
cứu đã bị liệt nửa người. Lần ấy chúng 
tôi cấp cứu và hỗ trợ y tế, đặt ống xông 
tiểu rồi cũng chuyển bệnh nhân vào bờ.

Cũng có ca đúng chuyên ngành của 
anh Nam, đó là trường hợp hai chiến 
sĩ lúc đang luyện tập bị sơ suất tổn 
thương chân, đứt dây thần kinh giữa. 
Cả hai đều được cấp cứu kịp thời nên 
bình phục nhanh chóng. 

Lính quân y được bộ đội, ngư dân quý 
mến nên thường được tặng quà, mấy 
ngư dân được cứu chữa (thường bị cá 
đuối hay sứa đốt), sau khi khỏi bệnh 
đều quay lại đảo cảm ơn, có lần cho cả 
chục con cá ngừ to, ăn mãi không hết. 
Khi ấy chúng tôi được phát đỗ xanh, 
đỗ đen, thì lại đem cho lại ngư dân. 
Anh em chiến sĩ trên đảo tự bắt được 
cá, cũng dành phần nhiều cho anh em 
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quân y, nên tính ra cả quảng thời gian 
ngoài đào, chúng tôi cũng chỉ ăn đồ 
hộp có dăm bữa. 

Ngoài đảo xa, tình cảm con người bất 
vụ lợi, đối xử với nhau chân chất và 
ấm áp. Có lần “chia ngọt sẻ bùi” mà 
đang đêm, anh em chiến sĩ đánh thức 
chúng tôi dậy, bảo xuống nhà bếp ăn 
thịt gà và thịt bò. Cứ tưởng đùa, nào 
ngờ xuống bếp thấy một dãy bàn bày 
thịt gà luộc và su su xào thịt bò, cứ như 
đang mơ. Đây là những món mà chỉ có 
tết mới được ăn. Hóa ra lính ta bơi ra 
thuyền cách đảo 3 hai lí để lấy đồ ăn 
về cải thiện cho anh em. Tôi vẫn nhớ 
những buổi sáng anh Nam được Đảo 
trưởng mời lên giao ban. Anh thường 
được mời một điếu thuốc, bọn tôi căn 
khoảng thời gian ấy, thường gọi để anh 
chạy ra ngoài, rồi mỗi đứa lại xin của 
anh một hơi. Hồi đó điếu thuốc bắt tóp, 
2-3 đứa hút chung là rất bình thường. 
Quân y với lính trên đảo cùng lứa nên 
hiểu ý và yêu thương nhau lắm.

Thiếu thốn vật chất là thử thách hàng 
đầu mà bọn chúng tôi phải đối mặt 
hằng ngày. Khí hậu ngoài đảo vô cùng 
khắc nghiệt. Trang thiết bị cho bộ đội 
thiếu thốn… Gạo tiếp tế hai lần một 
năm, nên thường phải ăn gạo cũ. Rau 
tươi thiếu vô cùng. Chúng tôi phải tận 
dụng mọi thứ có thể để trồng rau cải 

thiện bữa ăn. Chính anh Nam là người 
đem khoai lang trồng ở đảo. Anh Nam 
thấy rau muống biển thích nghi tốt ở 
đảo nên mới nghĩ cách để trồng khoai 
lang, cũng là tiện có mấy cân khoai 
lang mà người nhà dúi cho lúc đi tàu để 
ăn sống phòng khi say sóng, giờ mang 
ra thì đã mọc mầm hết. Rau lang anh 
Nam trồng mọc tốt um, cải thiện không 
ít cho tình trạng thiếu rau trên đảo. Trên 
đảo hầu hết ăn thịt hộp nên các chiến 
sĩ hay bị táo, việc có rau xanh cải thiện 
bữa ăn, làm giảm đi tình trạng bệnh 
cho chiến sĩ. Ngoài rau lang, anh Nam 
còn hò tôi và Thắng đi trông thêm rau 
dền, rau muống và rau cải. Tôi với anh 
Nam phải nhảy xuống bờ kè khiêng 
những thanh bê tông về để tạo luống 
rau, chống cát. Anh Lương là Chính trị 
viên của đảo có đi theo chúng tôi xem 
“mấy chàng trai thành phố có làm ra 
trò trống gì không”, anh Nam bảo: “Lính 
làm được gì thì lính Hà Nội làm được 
hết”. Chúng tôi dùng đất mang từ đất 
liền ra, bóp vụn rồi trộn với cát, sau đó 
rải đều ra, rồi lấy lòng cá ủ thối để làm 
phân bón. Cả ba chúng tôi thay nhau 
chăm sóc, tưới bón nên luôn đủ rau ăn, 
rau phát triển tốt, cao đến ngang gối. 
Mùa mưa bão thì những luống rau vì 
sóng biển và hơi muối làm lụi hết… 
Chúng tôi chuyển sang ủ giá, trồng rau 
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vào thùng đựng thuốc, sau đó cứ mưa 
gió tạt đằng đông thì mang sang đằng 
tây, bê thùng rau chạy quanh nhà... Ba 
đứa bọn tôi, trai thành phố trắng trẻo 
mà chỉ một tháng ra đảo đen nhẻm.

Lúc này thiếu thốn nhất với chúng tôi lại 
là đời sống tinh thần. Thời kỳ này đang 
có phong trào “Thư gửi từ Trường Sa”, 
phát động các em học sinh phổ thông 
viết thư cho các chú lính ở đảo. Bọn tôi 
nhận được cả bao tải thư, những phong 
thư rất ngô nghê và thật thà, có em 
viết: “Chú bộ đội ơi, chắc các chú bẩn 
lắm nhỉ, vì cô giáo bảo ngoài đấy không 
có nước”. Cũng có cậu lính nhận được 
thư của các bạn học sinh chuyên ngữ, 
viết toàn bằng tiếng Anh, cậu cầm sang 
nhờ bên quân y đọc. Rồi mấy ngày sau 
cậu cũng viết trả lại một lá thư 4 trang 
giấy toàn chữ Hán, cũng chẳng biết 
ngữ nghĩa gì, cậu chỉ nghịch chép lại 
mấy trang trong cuốn sách tham khảo 
mà trên đảo có. 

Khi ấy cũng chưa có điện thoại, việc thăm 
hỏi tình hình gia đình rất khó khăn, gọi 
điện thoại thì có định suất. Cũng nhớ nhà 
lắm, muốn hỏi thăm tình hình mọi người, 
hoặc nói vài câu “Mẹ ơi, mẹ à”, nhưng 
nhiều khi lại nhường cho đồng đội. Bọn 
chúng tôi còn trẻ, để khỏa lấp nỗi nhớ thì 
quay ra luyện tập thể thao, khi thì tập tạ, 
bơi, rồi chạy. Có lần anh Nam được tin 

ông ngoại ốm, thấy anh lẳng lặng dắt 
theo con Bi trắng (con chó quân y nuôi) 
ra bờ biển, ngồi miết. Anh cứ ngồi vậy 
mắt nhìn đăm đăm vào bờ, thỉnh thoảng 
lại ôm con Bi vào lòng. Xa nhà, chúng 
tôi càng thêm trân quý tình cảm anh em 
trong kíp cũng như với các chiến sĩ trên 
đảo. Thắng vì đưa bệnh nhân vào đất 
liền mà về trước tôi và anh Nam, khi ấy 
cu cậu cứ đứng ở hiên bệnh xá 87 cứ khóc 
dấm dứt, có người hỏi thăm sao khóc, thì 
bảo “Em nhớ anh Nam”. Đến giờ chúng 
tôi vẫn là những đồng nghiệp, những 
anh em tốt, không chỉ trong nhóm mà cả 
với các chiến sĩ trên đảo năm ấy.

Tôi nhớ nhất là dịp đón tết với anh em 
chiến sĩ trên đảo. Lúc đó ở đảo cũng 
có ti vi, xem chương trình Tết thấy các 
thiếu nữ Hà Nội thướt tha áo dài đi 
lượn chợ hoa xuân. Anh em trên đảo 
thì quần đùi, may ô, ngồi đón tết với 
cành đào, thịt lợn, bánh chưng. Anh 
Nam còn được đi chấm cỗ tết giữa các 
đơn vị. Ngó lên ban thờ thấy đủ cả hoa 
đào, hoa mai, thấy câu đôi tết, chữ Nho 
nét thanh nét đậm. Bánh chưng với thịt 
thì đất liền gửi ra rất ngon, nhưng còn 
hoa thì các chiến sĩ ta cắt từ giấy dán 
lên cành phong ba rất khéo. Chữ Nho 
thì vốn tưởng ai đó biết chữ viết ra, nào 
ngờ nhìn kỹ thì thấy một bên “Tướng - 
Sỹ - Tượng”, một bên “Xe - Pháo - Mã”. 
Cũng thật là sáng tạo và hóm hỉnh.  
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Lính ta cũng thật khéo tay, lần đoàn 
văn công ra biểu diễn, tôi nhớ có ca sĩ 
Thanh Thúy, người hát bài “Mùa xuân 
đầu tiên” rất hay, cũng ra thăm đảo. Khi 
hát xong cô ấy được tặng một cành hoa 
trắng, những bông hoa được làm bằng 
những con ốc trắng xinh xắn. Hay như 
đến giờ anh Nam vẫn còn giữ được kỷ 
vật của đảo là chiếc bật lửa, được lính 
làm từ hai cái ca-tút đạn, rất tinh xảo. 

Trên đảo có đụn cát vàng lớn, dài 50m, 
rộng 20m. Lúc mới đặt chân lên đảo 
thì nó nằm gần cầu cảng, được bộ đội 
ví như cái đồng hồ cát. Gió biển sẽ di 
chuyển đụn cát chạy vòng quanh đảo, 
đúng một năm sau lại trở về vị trí cũ gần 
cầu cảng. Chúng tôi chứng kiến đụn cát 
đấy chạy đúng một vòng quanh đảo thì 
bước chân lên tàu trở về đất liền. Lúc 
chia tay Thoại - phân đội trưởng - còn 
chạy đến ấn vào chân anh Nam một đôi 
dép tổ ong mới tinh. Anh Nam không 

nhận bảo vào đến bờ thì thiếu gì dép. 
Chắc anh Thoại nghĩ thương mấy thằng 
vào đến bờ phải đi dép rách. Mà đúng 
thật, lúc về đến Cam Ranh, khi bắt xe về 
Nha Trang, vì cái dép rách mà chẳng xe 
nào chịu cho đi nhờ. Vào đến bờ, tôi với 
anh Nam được bạn cho đi dạo phố, hỏi 
có yêu cầu gì không, hai đứa chỉ xin mỗi 
cốc sinh tố, cả năm chẳng được miếng 
hoa quả nào. Bạn còn đãi thêm mỗi đứa 
một bao thuốc, không phải hút chung. 
Niềm ao ước nhỏ nhỏ được thỏa mãn 
mà thấy sao hạnh phúc.

Khi anh Nam mượn điện thoại gọi điện 
về cho gia đình chỉ nói ngắn gọn: “Bố 
mẹ ơi con vào bờ rồi nhé!”. Chỉ mấy câu 
đơn giản, báo cho gia đình yên tâm, 
nhưng chất chứa trong ấy bao niềm 
vui, bao hạnh phúc. Đứa con trở về từ 
nơi đầu sóng ngọn gió giờ đã trưởng 
thành, vững vàng hơn và là điểm tựa, là 
người anh cả của chúng tôi.  
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Rời Cam Ranh ra đảo, đất liền phía 
sau lưng mờ dần nơi chân trời, 
kíp quân y Viện 108 gồm Bác sĩ-

Đại úy Lê Chi Viện (khi ấy 32 tuổi, chưa 
có gia đình) và 2 điều dưỡng Trần Đức 
Tuấn, Hoàng Chí Trung lên đường làm 
nhiệm vụ vào một ngày tháng 10 năm 
2016. Lúc này giữ chức bệnh xá trưởng 
ở đảo Song Tử Tây đang là Bác sĩ Đặng 
Trung Dũng. Nhìn từ biển, đảo Song 
Tử Tây như một thành phố, đèn điện 
lung linh với ngọn hải đăng cao 36m. 
Sau mấy ngày đêm lênh đênh, nhìn 
đâu cũng chỉ mênh mang nước, trong 
lòng mỗi người cảm thấy thèm đất liền 
mạnh mẽ. Phía xa chỉ một dải đất mong 
manh giữa biển cũng làm anh em cảm 
thấy háo hức về “ngôi nhà” trong thời 
gian tới. 

Từ nhiều năm nay, xã đảo Song Tử Tây 
đã là nơi quần tụ sinh sống của nhiều 
hộ dân. Trên đảo, ngoài các công trình 
dân sinh xã hội như hải đăng, khí tượng 
thủy văn, âu tàu, cảng cá... còn có các 

công trình tôn giáo tâm linh như chùa 
Song Tử Tây, Tượng đài Quốc công tiết 
chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn... 
Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, 
trạm, mạng điện thoại tương đối đầy 
đủ, nên trước mắt anh em tâm lý ổn 
định, yên tâm công tác.

Điều khiến mấy bác sĩ trẻ phải làm 
quen khi mới đến là sự bí bách, đi bộ 
vòng quanh đảo cũng chưa đến nửa 
ngày. Đang ở thành phố xe cộ nhộn 
nhịp, ồn ào, nhưng ra đây lại thoáng 
quá, thoáng đến phát thèm vài tiếng 
“bim, bim” còi xe, tiếng người huyên 
náo. Cũng phải làm quen đến cả tiếng 
sóng biển, nó không hiền hòa mà gầm 
rú, sóng đánh cao cả mấy mét, đập 
vào bờ kè rầm rầm. Tiếng sóng làm 
cho nhiều người mất ngủ, không chỉ 
tôi mà cả anh Trần Đức Tuấn (sinh năm 
1973 - anh còn hơn tuổi đảo trưởng) 
cũng không thích nghi được, lại thêm 
việc gác đêm nên bị rối loạn giấc ngủ. 
Anh Tuấn ở nhà còn có con nhỏ, một 

 
RA ĐẢO AI CŨNG LÀ THI SĨ

Thiếu tá ThS.BS Lê Chi Viện
Trung tâm Đột Quỵ, Bệnh viện TWQĐ 108 
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mình vợ chăm sóc, nhà cửa chưa ổn 
định, nhiều việc phải lo toan mà thành 
bệnh mất ngủ, lại thêm cả bệnh thoái 
hóa đốt sống cổ... Tuy vậy, thiếu tá Tuấn 
là người rất gương mẫu, giỏi chuyên 
môn. Một tay anh không chỉ triển khai 
tất cả máy móc mới, anh còn chăm sóc 
vườn rau cho bệnh xá tươi tốt, làm giàn 
cây, làm đất, tưới tắm..., mùa nào thức 
nấy, mướp, bầu lúc nào cũng lên xanh 
mơn mởn. Anh còn là đầu bếp “5 sao” 
của bệnh xá, có lẽ do xuất thân từ quê 
biển, mà anh chế biến các món ăn từ cá 
rất ngon, luôn đổi món. Tôi cứ tấm tắc 
khen anh: “Cái gì anh cũng giỏi, đúng là 
ra đây được mở rộng tầm mắt”.

Anh em sống chan hòa, yêu thương 
nhau, ai cũng có cái tài riêng của mình. 
Trung úy Hoàng Chí Trung (sinh năm 
1978) thì lại kiêm chụp ảnh cho đảo, 
suốt ngày anh dạo khắp đảo, chụp 
cảnh, chụp người, chụp biển, chụp trời, 
tấm nào cũng rất chuyên nghiệp. Anh 
cũng là một tay đàn, một tay hát điệu 
nghệ, lúc ấy ra đảo anh mới tự mày mò 
học đàn, nó trở thành niềm đam mê 
cho đến giờ của anh. 

Tôi nghĩ: “Ra đảo ai cũng trở thành nghệ 
sĩ, trở thành thi sĩ, có lẽ cái yên ắng ở 
đảo làm con người sống chậm hơn, có 
nhiều thời gian suy ngẫm”. Tôi cũng có 
viết bài thơ về một buổi trưa vắng. Ở 
đảo, những lúc sóng không gầm gào 

thì lại yên tĩnh đến kỳ lạ, không tiếng 
xe, không tiếng ve, hay tiếng gió xào 
xạc, xung quanh im ắng hoàn toàn. 
Bỗng đâu vang lên tiếng gà gáy trưa, 
một âm thanh mỏng như sợi chỉ khẽ 
len vào lòng, đưa ta trở về với đồng lúa 
quê nhà, với hình bóng mẹ hiền đang 
cặm cụi đồng áng:

Giữa đảo xa nghe tiếng gà gáy trưa

Chợt giật mình đứng ngóng trời xa

Nắng đồng quê mẹ ta đang cặm cụi

Nón khom lưng, kéo lúa về nhà.

....

Thời điểm ấy vùng đảo Trường Sa 
không có diễn biến lớn, nhưng cũng có 
nhiều đối tượng lảng vảng quanh đảo, 
ngày nào cũng vang lên tiếng kẻng báo 
động, anh em cũng phải theo lịch huấn 
luyện, sẵn sàng ứng phó chiến đấu. 

Trên đảo đầy đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng 
được các nhu cầu của ngư dân, biển 
Trường Sa ngày càng “nhộn nhịp”, lại 
thêm thời tiết cực đoan, vì thế mà các 
ca cấp cứu dường như tăng theo. Số ca 
bệnh và tai nạn trong năm 2016-2017 
ở Trường Sa là nhiều nhất từ trước đến 
nay. Nhiều ca rất nguy cấp, phải dùng 
đến hệ thống telemedicine.

Đầu tháng 11/2016, ngư dân Phan Hoàng 
Dương, 35 tuổi, quê xã Hoài Thanh, 
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huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), đang 
đánh cá tại khu vực biển Trường Sa, bị 
xuất huyết tiêu hóa nặng, nôn ra máu 
nhiều lần, mạch nhanh, huyết áp giảm 
sâu... được đưa vào Bệnh xá đảo. Sau 
khi kết nối Telemedicine với Bệnh viện 
108, Khoa Nội tiêu hóa đã kịp thời phối 
hợp điều trị, xử lý chống sốc bằng 
truyền dịch, dùng thuốc vận mạch và 
truyền máu, huy động cán bộ, chiến 
sĩ trên đảo hiến 700ml máu để truyền 
cho người bệnh. Nhờ vậy, bệnh nhân 
Dương đã thoát khỏi tình trạng nguy 
kịch và được chuyển bằng máy bay 
trực thăng về đất liền.

Cũng có ca cấp cứu, bác sĩ phải huy 
động bộ đội toàn đảo hiến máu cứu 
người, như trường hợp của bệnh nhân 
Huỳnh Linh, 19 tuổi. Anh Linh bị trượt 
chân ngã khi đang kéo lưới, bị vật sắc 
nhọn trên tàu đâm trúng thành ngực. 
Do mất máu nhiều, lúc lên đảo Linh đã 
hôn mê sâu. Chỉ huy đảo kêu gọi toàn 
bộ cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây sẵn 
sàng hiến máu cứu Linh. Qua kiểm tra 
5 người có cùng nhóm máu với bệnh 

nhân. Hai đơn vị máu (500 ml) được 
truyền trực tiếp cứu sống Linh. Sau ca 
mổ, bệnh nhân được trực thăng đưa 
thẳng vào đất liền điều trị.

Ca mổ ruột thừa cho đồng chí Thái bên 
trạm Khí tượng thủy văn cũng rất khó 
khăn, Bác sĩ Nguyễn Đức Tùng khi ấy là 
bệnh xá trưởng tham gia mổ chính, lại 
một ca quặt ngược, kéo dài hơn 3 giờ 
đồng hồ, phải hơn 1 tuần đồng chí Thái 
mới bình phục.

Đã 3 năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 
khoảng thời gian này vẫn cảm thấy ấm 
áp như vừa mới hôm qua. Tôi nhớ hình 
ảnh con xù - một chú chó becgie to lớn 
và tinh khôn, thường đi theo chúng 
tôi mỗi đêm gác. Khi đặt chân đến đảo 
được anh em kíp trước dặn “lính mới” 
chăm sóc con “xù”, nó là “chúa đảo”, là 
vật nuôi yêu quý của anh em trong 
bệnh xá, là mối gắn kết các kíp quân y 
qua từng năm. Kỷ niệm vẫn tươi mới, 
vẫn còn nhớ về cảnh sắc của đảo, về 
con người, chiến sĩ của đảo và vẫn thân 
thương hỏi thăm tới “xù” mỗi khi có ai 
từ đảo trở về.  
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Gió lên đi cho thuyền ta ra khơi

Thênh thang trên biển rộng, lòng ta như 
biển trời.

Đây là tâm trạng của kíp Quân y 108 
trong chuyến hành trình ra Trường Sa 
công tác tháng 5 năm 2010. Kíp quân y 
gồm Bác sĩ Nguyễn Văn Phú - kíp trưởng 
- 30 tuổi; Bác sĩ Nghiêm Xuân Hoàn - 
27 tuổi và 5 y tá: Nguyễn Hồng Tráng; 
Phạm Lê Việt; Nguyễn Viết Thanh; Trần 
Duy Trinh; Lê Hoài Nam. Tất cả đều là 
những chàng trai chưa một lần ra đảo, 
tâm hồn đang phơi phới những hoài 
bão, mong được cống hiến, đem tài 
năng và sức lực đến những nơi cần, 
những nơi khó. Bác sĩ Nghiêm Xuân 
Hoàn khi ấy tuy đã có vợ và con nhỏ, 
nhưng nhờ có hậu phương làm cùng 
ngành “thấu hiểu”, nên anh cũng vững 
tâm lên đường nhận nhiệm vụ.

Chuyến đi trời yên biển lặng rất thuận 
lợi, từ khi vào Cam Ranh cho đến khi lên 
tầu ra đảo chúng tôi đã được cấp lãnh 

đạo Lữ đoàn 146 rất quan tâm và tạo 
điều kiện. Mấy anh em trong kíp không 
ai bị say sóng, ai cũng vui vẻ, thoải mái 
và có phần háo hức được nhìn thấy đảo. 
Sau 32 tiếng trên tàu, phía xa xa đã dần 
hiện lên một dải đất mờ, và kia là ngọn 
hải đăng trên đảo Song Tử Tây dần dần 
hiện ra. Cũng biết sẽ có nhiều khó khăn 
về mặt vật chất, nhưng anh em trong 
đoàn ai nấy đều cho đây sẽ là một trải 
nghiệm để đời, cũng là thời gian để 
thoát ly cuộc sống thường ngày đầy áp 
lực trong đất liền. 

Bệnh xá đảo Song Tử Tây nằm ở khu 
vực phía Bắc của quần đảo Trường Sa. 
Ở đây chúng tôi có có 2 bác sĩ, 5 y tá 
đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 
108, ngoài ra còn 1 đồng chí quân y của 
Lữ đoàn 146.

Kíp trước trên đảo đã có ca sinh, nhưng 
sản phụ không có máy móc siêu âm, 
nên lần này kíp chúng tôi ra đảo đã 
mang theo khá nhiều máy móc. Có 
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lẽ là đoàn mang nhiều máy móc nhất 
khi ra đảo, hơn 20 thùng hàng, toàn 
máy móc vật tư: như máy siêu âm, xét  
nghiệm hồng cầu, điện tâm đồ, máy 
thở... Cũng có những thùng đựng đồ 
ăn, hoa quả tươi làm quà cải thiện cho 
anh em trên đảo.

Khi trước chúng tôi cũng có chút lo 
lắng, vì nơi đây đầu sóng ngọn gió này, 
chuyện ốm đau phải đối mặt với bao 
khó khăn, thậm chí có nhiều nguy cơ 
đối mặt với cái chết. Địa lý lại cách trở, 
việc chuyển viện cho bệnh nhân trong 
những trường hợp bệnh nặng vào đất 
liền khó khăn, nên các bác sĩ trên đảo 
phải hết sức cẩn thận, tận tâm tận lực. 
Việc bệnh xá được trang bị thêm nhiều 
thiết bị vật tư cũng làm chúng tôi an tâm 
phần nào, có thể mổ ruột thừa, điều trị 
chấn thương và một số bệnh nội, ngoại 
khoa. Bệnh xá còn có thể tiếp nhận các 
ca bệnh ở các đảo cấp 2, cấp 3, ngư dân 
gặp bệnh tật, tai nạn trong quá trình 
tham gia đánh bắt hải sản trong vùng 
biển quần đảo. Tuy còn nhiều khó khăn 
về phương tiện vật chất, nhưng chúng 
tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc, đảm bảo 
sức khỏe cho quân, dân và ngư dân yên 
tâm công tác và bám biển.

Nói rằng có thêm nhiều thiết bị nhưng 
cũng không thể đầy đủ như ở đất liền. 
Cũng có khi phải cấp cứu những ca 
bệnh hiếm như trường hợp Thiếu úy 

trung đội thông tin Lê Ngọc Anh quê 
ở Nghệ An, đúng vào mùng 4 tết Tân 
Mão bị đau bụng dữ dội phải đưa vào 
bệnh xá. Sau khi khám bệnh bác sĩ 
liền cho mổ ngay. Đây là một ca hiếm 
gặp vì Thiếu úy Anh bị viêm ruột thừa 
quặt ngược, chúng tôi sau khi chẩn 
đoán đúng bệnh liền cho mổ ngay. 
Nhưng trên đảo chưa có dao điện, 
việc cầm máu hoàn toàn thủ công, ca 
mổ phải kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. 
Cũng may, các chiến sĩ trên đảo với 
sức trẻ, lại thêm việc rèn luyện thường  
xuyên, nên chỉ sau 7 ngày điều trị, Thiếu 
úy Anh đã khỏe mạnh hoàn toàn. 

Trường hợp ngư dân Trần Văn Xê, 56 
tuổi, quê ở Phú Yên, bị nhồi máu cơ 
tim, nguy hiểm đến tính mạng cũng đã 
được bệnh xá cấp cứu kịp thời. Hôm ấy 
là giữa tháng 3, ông Xê đang đánh cá 
trên biển thì cảm thấy đau thắt ngực, 
khó thở, các ngư dân trên tàu liền đưa 
ngay về bệnh xá đảo Song Tử Tây. Với 
kinh nghiệm và thuốc men chuẩn bị 
chu đáo, các bác sĩ, y sĩ ở đây đã cứu 
chữa và điều trị nội khoa cho ông Xê, 
nhờ vậy giữ được tính mạng và ông có 
thể đi biển trở lại. 

Trong hành trình ra thăm quần đảo 
Trường Sa của tỉnh đoàn Nam Định, 
một số thành viên trong đoàn bị dị 
ứng nổi đỏ cả người, chân đau. Vừa cập 
đảo Song Tử Tây, họ được đưa ngay vào 
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bệnh xá, tôi và anh em trong kíp đã 
nhiệt tình khám bệnh, cho uống thuốc 
và hướng dẫn tận tình. 

Ngư dân Nguyễn Quốc Hùng, sinh 
năm 1972, cũng là một bệnh nhân 
may mắn thoát hiểm khi được các 
bác sĩ trên đảo Song Tử Tây cấp cứu 
kịp thời. Khi đang khai thác trên vùng 
biển Trường Sa, Khánh Hoà, ông Hùng 
bị đau co thắt vùng bụng, khó thở. 
Chủ tàu thấy có thuyền viên mắc triệu 
chứng lạ, đã nối Icom với đài duyên hải 
và được hướng dẫn đưa bệnh nhân về 
trạm xá xã đảo Song Tử Tây - cách điểm 
tàu đang khai thác khoảng 100 hải lý 
để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ quân y 

xác định ông Hùng bị viêm thận cấp 
và tiến hành điều trị theo phác đồ. Sau 
4 ngày điều trị tích cực, ông Hùng đã 
qua cơn nguy kịch.

Gian khổ đấy nhưng mà vui, anh em 
chúng tôi yêu thương đoàn kết và 
trân quý khoảng thời gian này. Bệnh 
xá đã khám chữa bệnh cho hơn 1.500 
lượt quân dân, trong đó hơn 500 lượt 
là các ngư dân đánh cá đi biển quanh 
vùng. Tôi vẫn nhớ đến rặng san hô lấp 
lánh, đến màu xanh thẫm của mép 
xanh... Đến bây giờ chúng tôi vẫn 
thường xuyên tổ chức gặp mặt để ôn 
lại kỷ niệm xưa, những ngày tháng giữa 
mênh mông biển trời. 
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Lần đầu ra đảo, khi tàu rời bến 
cảng vẫn thấy hụt hẫng khi 
mường tượng ra cảnh sống giữa 

biển Ðông. Khi đó tôi 30 tuổi, vợ mới 
sinh cháu đầu lòng được một tháng. 
May mắn là vợ tôi đã hiểu và động viên 
chồng đi làm nhiệm vụ. Công tác tại đảo, 
xa gia đình, anh em đều có con nhỏ nên 
nhiều lúc rất nhớ đất liền. Xung quanh 
chỉ có tiếng sóng biển rì rào, mọi người 
phải động viên nhau để cùng vượt qua 
để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Cũng không ngờ lên đảo chúng tôi hòa 
nhập rất nhanh, tình cảm cán bộ, chiến 
sĩ trên đảo ấm áp. Thời gian đó chưa có 
điện thoại, xa cách đất liền, xa cách gia 
đình chỉ có liên lạc bằng thư. Những lá 
thư tôi và vợ tôi viết cho nhau đều kể 
những chuyện rất cũ, những chuyện đã 
xảy ra từ nhiều tháng trước, thư viết từ 
tháng 8 đến tháng 11 mới nhận được. 
Mà mỗi lúc tàu ra nhận được thư, thì 
đọc ngay và phải viết thư trả lời trong 3 

phút, không tàu đi mất. Thư chậm như 
vậy nhưng mỗi khi có tàu ra, tôi và anh 
em đều háo hức chờ đón, lúc đó ai mà 
không có thư từ đất liền gửi ra thì buồn 
lắm, thực tình lúc đó không có gì vui 
bằng nhận được thư của người thân. 

Trên đảo chưa có sóng điện thoại, nên 
thỉnh thoảng được gọi nhờ bằng incom 
(điện thoại bóp, nhả), đầu nối trung 
chuyển ở Hải Phòng, tín hiệu thường 
bị ngắt, tôi không nghe được trực tiếp 
giọng vợ mình, cô ấy cũng vậy, hai vợ 
chồng cứ gặng hỏi nhau trên sóng mất 
nhiều thời gian, thế là cô trực tổng đài 
phải chuyển lời hộ, cứ từng câu: anh 
ấy nhắn chị thế này.... rồi chờ một lúc, 
cô lại chuyển lời: Chị dặn anh nhớ thế 
này thế này....” - cứ nghĩ về kỷ niệm ấy  
khiến tôi lại bật cười. Cũng chỉ thèm 
nghe giọng nói của nhau thôi, chứ khi 
người thân gọi điện thường hỏi thăm, 
hay nói chuyện vui ở nhà để mình yên 
tâm công tác, còn mình cũng vậy, nếu 
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có ốm qua loa cũng chẳng báo để ở 
nhà bớt lo lắng. Những ngày ở đảo, anh 
em sống yêu thương, đùm bọc, chỉ một 
chiến sĩ ốm cũng đã có nhiều người 
thăm hỏi.

Công việc hàng ngày ở đảo khác hẳn 
trong đất liền, các bác sĩ, y tá phải 
thực hiện khám chữa bệnh cho chiến 
sĩ và ngư dân. Nhưng khoảng thời 
gian đó không có một ca bệnh nặng 
nào, chỉ xảy ra vài ca xây xước do lao 
động trên đảo.

Nói về vật chất, sinh hoạt thì không đến 
nỗi thiếu thốn lắm, chỉ thiếu thông tin 
liên lạc và rau xanh thôi. Trên đảo phát 
động nhiều phong trào thi đua như 
trồng cây xanh phủ kín đảo; diệt chuột; 
tăng gia (phải đạt lượng rau xanh 11-
13kg/người/tháng). Mặc dù vất vả, và 
thiếu thốn nhưng lao động cũng giúp 
chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà. Hàng 
ngày, trên bàn ăn, câu chuyện của mấy 
anh em cũng chỉ quanh quẩn vườn rau, 
con gà trên đảo phát triển ra sao. Có khi 

chuyện một con gà ốm, đẻ bao nhiêu 
trứng cũng được đưa ra bàn đi, bàn lại. 
Lúc đó kíp chúng tôi được tiếp nhận 
từ kíp anh Nguyễn Quốc Dũng 5-7 con 
chó, đàn gà, vịt. Nhưng gà không được 
ăn, chỉ nuôi lấy trứng rồi cho ấp, gà 
nuôi cả năm chỉ lớn 1 kg, chúng cũng 
thiếu rau mà còi cọc. Ấp 10 quả cũng 
chỉ nở có 2 con thôi. Ở đảo mùa gió  
nghiệt, những cơn gió lớn mang theo 
hơi muối, cả một luống rau đang xanh 
mởn bỗng chốc héo vàng. Những cây 
phong ba đang xanh thế cũng vụt khẳng 
khiu. Chỉ có cây tra là tỏ ra chịu được gió, 
cành lá vẫn mập mạp, sung sức.

Tháng 3/2007, Viettel ra cắm mốc, đầu 
tư đưa sóng di động ra đảo, đất liền 
chỉ còn cách một cái bấm nút, thông 
tin báo chí được cập nhật qua Internet 
không dây, tâm trạng chờ thư, chờ báo 
cũng không còn nữa. Cán bộ chiến sĩ ra 
làm nhiệm vụ tại đảo cũng bớt tâm tư 
hơn, yên tâm công tác hơn.
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Là người đầu tiên “khai trương” bệnh xá 
Song Tử Tây, tôi - Bác sĩ, Đại úy Nguyễn 
Thế Bình kíp trưởng kíp Quân y 108 
rất vui mừng vì giờ đây đã có bệnh xá 
riêng. Kíp chúng tôi là kíp đầu tiên ra 
đảo với số lượng lên đến 7 người (các 
kíp trước chỉ 3 người, có khi là 1 người). 
Mới về Viện được 2 năm, 33 tuổi, tôi đã 
nhận nhiệm vụ ra đảo, khi ấy con gái tôi 
mới được 6 tháng tuổi.

Lúc này trên đảo còn nghèo, bệnh xá 
chỉ là dãy nhà cấp 4 trống hơ trống 
hoác. Mỗi khi mưa to gió lớn là phải che 
chắn xung quanh, đặc biệt mỗi lúc bão 
đi ngang, trong với ngoài nhà đều ướt. 

Từ tháng 5/2007 theo quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ, đảo Song Tử Tây 
trở thành xã Song Tử Tây thuộc huyện 
Trường Sa. Đảo được đầu tư, đường 
đi được san sửa, tôn cao, có sân bóng 
cùng các khu vui chơi thể thao, khu 
chăn nuôi, trồng trọt được quy hoạch 
lại, cỏ dại được thay thế bằng cây xanh. 

Có lẽ cái khó nhất của đảo Song Tử Tây 
nói riêng và các đảo nổi của Quần đảo 
Trường Sa nói chung là việc trồng cây 
xanh. Muốn trồng một cây xanh phải 
đào đá san hô. Trồng một cây phải đào 
2 mét khối đá san hô, mỗi người, một 
ngày chỉ đào được nửa mét khối, sau 
đó phải chở đất màu từ nơi khác đến. 
Cây lớn đến đâu, phải che chắn gió 
và cát đến đó. Đến khi cây cao chừng 
1,5m mới thôi. Nếu như trước chỉ có cây 
phong ba, bão táp thì bây giờ đường 
trên đảo, trên các trận địa chiến đấu đã 
rợp bóng cây xanh với các loại cây mu, 
keo lá tràm, nhầu phi lao, bàng vuông, 
tra biển... Trên đảo cũng đã lắp trạm thu 
phát sóng và hệ thống pin mặt trời.

Ở đảo chế độ ăn thường là đồ hộp khó 
tiêu hóa và trong người luôn cảm thấy 
nóng. Vì vậy biện pháp tốt nhất là trồng 
rau xanh. Cả kíp quân y phải nghĩ cách 
trồng rau cải thiện bữa ăn. Hạt giống 
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rau muống, rau cải, rau đay, mùng tơi 
được đem từ đất liền ra. Các vườn rau 
đều được xây tường gạch chắn gió. Là 
đảo nổi duy nhất có nước ngọt, nên 
cũng có cỏ, vì thế ở Song Tử Tây còn 
nuôi được một đàn bò sinh sản. 

Đời sống vật chất thiếu thốn nên điều 
kiện chữa trị cũng bị hạn chế. Tuy nhiên 
cả kíp quân y với trách nhiệm và kiến 
thức chuyên môn của mình vẫn đảm 
bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và 
ngư dân, giúp họ vững tâm công tác 
trên đảo, bám biển, bám ngư trường. 

Tôi còn nhớ trường hợp, có một chiến 
sĩ bị băng truyền tải cắt gần như đứt lìa 
cả bàn chân, chỉ còn nối với cẳng chân 
một bó mạch, khi đến bệnh xá chân 
vẫn còn nóng, tôi quyết định phẫu 
thuật, bó bột mở cửa sổ để cố định. Gãy 
xương hở kèm  theo tổn thương phần 
mềm, nên sau khi phẫu thuật cần theo 
dõi, chăm sóc vết thương, thay băng 
lau rửa vết thương hàng ngày. Trường 
hợp này sau hai tháng được đưa vào 
bờ khám lại, vết thương tiến triển tốt, 
không phải can thiệp thêm. 

Cũng có một trường hợp bị viêm đại 
tràng co thắt. Người lính này có triệu 
chứng rất giống viêm ruột thừa. Nếu 
ở đất liền thì chẩn đoán không khó vì 
có đầy đủ máy móc, thiết bị, nhưng 
nếu đưa vào đất liền thì phải dùng trực 

thăng hoặc tàu hải quân. Cả hai cách 
đều rất tốn kém và chưa chắc được cấp 
cứu kịp thời. Căn cứ vào triệu chứng, tổ 
quân y chẩn đoán bệnh nhân bị viêm 
đại tràng co thắt, có thể điều trị tại 
bệnh xá. Nhờ vậy, bệnh nhân được cứu 
tại chỗ. 

 Tôi và cả kíp làm việc trên đảo hơn 1 năm, 
sóng yên biển lặng, chỉ phải lo chăm sóc 
vườn rau, chứ bệnh nhân cũng chỉ có hai 
ca kể trên là được ghi nhận, “chắc bệnh 
sợ bác sĩ hay sao ấy mà lính đảo không 
bị bệnh gì nguy hiểm”.

Đầu năm 2008, có đoàn công tác ra 
thăm đảo, trên tầu cũng có các nhà 
báo. Khi tàu đến Song Tử Tây, đoàn lên 
đảo làm việc và buổi tối, xuồng lại đưa 
đoàn lên tàu, kéo neo ra xa đảo đến vài 
chục hải lý, neo lại nằm ngủ. Lúc ấy trên 
đảo không có đủ giường cho khách và 
để đảm bảo an ninh-an toàn cho việc 
canh gác, bảo vệ đảo.

Buổi tối, nhà báo Phùng Nguyên (báo 
Tiền phong) đau bụng dữ dội, thủ 
trưởng Bùi Văn Huấn (khi đó là Trung 
tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính 
trị) quyết định cho tàu quay lại đảo, 
liên lạc yêu cầu quân y và bộ đội ra cầu 
cảng đón nhà báo Phùng Nguyên, đưa 
vào bệnh xá để cấp cứu. Đi cùng với 
nhà báo Phùng Nguyên còn có 2 nhà 
báo khác, 2 anh xuống xuồng trước, 
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một người giữ đầu, một người giữ chân 
nhà báo Phùng Nguyên vì sóng đánh 
cao rất dễ văng “bệnh nhân” xuống 
biển. Sau một hồi xuồng cập vào đảo, 
hàng chục bộ đội cởi trần trùng trục, hò 
dô xuống mép nước bế thốc nhà báo 
Phùng Nguyên lên băng ca, đưa vào 
bệnh xá. Khi ấy tôi khám, thấy chưa đủ 
kết luận là ruột thừa, phải nằm theo dõi 
tiếp, tạm thời chỉ truyền dịch.

Đêm ấy, Phùng Nguyên nằm trong 
phòng cấp cứu của bệnh xá, cũng thấy 
êm êm, liền tự động trở dậy đi vệ sinh. 
Tôi thấy bệnh nhân đi lại được như vậy 
thì mừng lắm, chắc nhà báo ăn đồ biển 
không quen. Sáng hôm sau, các nhà 
báo lại lên tàu tiếp tục chuyến công tác. 
Sau lần “mổ hụt” ở đảo, nhà báo Phùng 
Nguyên trở về đất liền viết mấy bài về 
kỷ niệm đáng nhớ này. 

Tôi và đồng đội cũng được đón một cái 
tết ý nghĩa trên đảo. Có đầy đủ những 
mặt hàng thiết yếu, theo đúng tiêu 
chuẩn của quân đội như bánh chưng 
(gạo - đậu - thịt- lá dong gửi từ đất liền 
ra, chiến sĩ ta tự gói bánh) và bia, bánh 
kẹo, nước ngọt, các loại thực phẩm, 
nhu yếu phẩm... Các tỉnh, thành, các 
tổ chức quần chúng cũng gửi đến đảo 
nhiều món quà ý nghĩa. Tôi còn nhớ lá 
dong gói bánh được chuyển ra sớm, 
đến ngày giáp Tết thường bị khô héo, 

bộ đội phải luộc lại, rồi quấn vào thân 
cây cho phẳng, lá dong được gói ở bên 
trong, bên ngoài gói thêm lớp lá bàng 
vuông (lá bàng vuông cũng to bản và 
mềm như lá dong), có đảo bánh lại 
được bao bên ngoài bằng lá dừa trông 
rất đẹp.

Bữa cơm tất niên cũng đầy đủ các món 
ăn được chế biến từ thịt gà, ngan, lợn, 
cũng canh măng nấu xương, có nem, 
khoai tây, có nộm bí xanh, đu đủ, su 
hào. Đêm giao thừa, cán bộ, chiến sĩ 
tập trung ở Hội trường (thường là tại 
phòng Hồ Chí Minh) để đón Tết, tổ 
chức đêm thơ, ca nhạc, hái hoa dân 
chủ, sáng mồng một thì đi chúc Tết lẫn 
nhau... Quất, mai vàng cũng có đủ, đẹp 
và lạ mắt với hoa bằng nhựa, vải, giấy; 
có nơi lại cắt xốp nhuộm vàng làm giả 
quả quất...

Nếu sau này, kể lại cho con gái nghe, 
tôi sẽ không kể những khó khăn vất vả 
lúc trên đảo mà sẽ kể với bé về hòn đảo 
xinh đẹp với những buổi ngắm san hô 
đầy lý thú của mình, đây vừa là sở thích  
vừa là một sở trường của tôi. Cũng 
không phải không có nguy hiểm, có 
lần tôi đã thoát chết trong gang tấc khi 
không may bị kéo vào dòng hải lưu. Khi 
ấy tôi đã rất tỉnh táo để lặn sâu xuống 
bám vào tầng san hô để thoát vào bờ.



400

Những ngày tháng khó khăn ấy là kỷ 
niệm không bao giờ quên, không chỉ vì 
sự thiếu thốn vật chất mà ngay cả tâm 
sinh lý cũng là một trải nghiệm dằng dặc, 
mọi nỗi niềm riêng đều phải nhường 
chỗ cho công việc chung. Những ngày 
mưa trên biển chỉ 5 giờ chiều đã tối um, 
mịt mùng, hay những ngày hè thì chưa 
ngủ, nắng đã chiếu vào tận giường, 
nhưng chúng tôi đều xác định làm việc 

ở đây sẽ rất vất  vả nên lúc nào cũng lấy 
yêu thương, cùng đoàn kết, gắn bó để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tôi và đồng đội của mình tuy không 
trực tiếp cầm súng ở Trường Sa nhưng 
thầm lặng chăm sóc sức khỏe cho cán 
bộ, chiến sỹ trên đảo và ngư dân khi gặp 
nạn. Chúng tôi cùng kề vai, sát cánh 
cùng đồng đội giữ vững chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
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“Tháng 3 bà già đi biển”, ý nói mùa này 
biển lặng, làm gì có sóng to, gió lớn, 
đến cụ già còn ra khơi được nữa, huống 
gì trai tráng. Vậy mà tôi vẫn say sóng 
như thường. Lúc ấy tàu từ Hà Nội đến 
Nha Trang, rồi từ Nha Trang vào ngay 
Cam Ranh, chẳng được biết Nha Trang 
ngang dọc ra sao, vào đến Cam Ranh 
thì lại lên tàu đi thẳng ra đảo liền một 
mạch. Cũng rất lạ là ngày tôi bước chân 
lên đảo là 11 giờ 30 ngày 30-4 và khi 
bước lên tầu về đất liền cũng lại là một 
ngày ý nghĩa 11 giờ 30 ngày 7-5.

Kíp chúng tôi được thành lập sớm do 
kíp trước báo về là sắp có một ca đỡ 
đẻ. Các anh ở kíp trước thì không có 
ai chuyên khoa sản cả. Tôi được sang 
khoa sản “luyện tập” chuẩn bị kỹ mọi 
tình huống, tập luyện nhiều, diễn tập 
cũng nhiều. Các dụng cụ, thiết bị y tế, 
cũng được bổ sung. 

Lúc ấy trên đảo vẫn chưa có máy siêu 
âm, nên sản phụ được theo dõi bằng 

phương pháp cũ, dùng ống nghe gỗ, 
sản phụ Trương Thị Liền 32 tuổi, thường 
được thăm khám theo dõi chặt chẽ sức 
khoẻ mẹ và thai nhi. Chị Liền có tiền 
sử ngoại tâm thu thất (tim co bóp bất 
thường không đều), nếu xử lý không 
kịp có thể chuyển thành nhanh thất, 
rung thất, nguy hiểm đến tính mạng 
sản phụ. Lúc trước khi còn ở Viện chúng 
tôi cũng đã luyện tập trước tình huống 
này, nên cũng không có gì đáng ngại. 
11 giờ trưa ngày 16/5/2009 (tôi đặt 
chân lên đảo được 2 tuần) thì chị Liền 
trở dạ. 12 giờ 5 phút chị Trương Thị Liền 
đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh nặng 
3,5kg. Em bé đầu tiên chào đời trên đảo 
Song Tử Tây là mầm non đầu tiên sinh 
ra “giữa bão táp phong ba”.  

Kíp gồm có tôi, Trung uý, Bác sĩ Trịnh 
Văn Sơn; Trung uý, Y sĩ Kim Ngọc Khoa; 
Thiếu uý, Y sĩ Trần Văn Mạnh; Thiếu uý, 
Y sĩ Nguyễn Hữu Giang; Chuẩn uý, Y sĩ 
Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn 

EM BÉ ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SINH RA  
TRÊN HUYỆN ĐẢO SONG TỬ TÂY

                             Trung tá BSCKI Mai An Giang
Viện Điều trị Cán bộ cao cấp
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Sáu đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ 
“mẹ tròn, con vuông” này. Chúng tôi đã 
phải tập luyện và chuẩn bị rất nhiều, rất 
lâu, nhưng mọi việc thuận lợi, chỉ mất 
30-40 phút. 

Cán bộ, chiến sĩ, quân, dân trên đảo 
Song Tử Tây và gia đình bé gái rất vui 
mừng. Mọi người sẵn sàng với những 
món quà tặng gia đình cháu bé.

Chào đời trên quần đảo Trường Sa 
quanh năm bão tố, các em nhỏ nơi đây 
được bố mẹ và quân dân trên đảo đặt 
cho những cái tên thật ý nghĩa, trong 
đó có hình ảnh của đảo, của đất trời, 
của những người vì các em nhỏ thân 
yêu. Hồ Song Tất Minh, là cái tên được 
chọn đặt cho bé, Hồ là họ bố. Song ở 
đây là Song Tử Tây. Tất Minh là ghép tên 
hai vị tướng trong đoàn ra công tác.

Hồ Song Tất Minh đã chào đời ở xã đảo 
này, trở thành sự kiện không chỉ của 
quân dân xã đảo, mà còn trở thành sự 
kiện cả nước quan tâm. Bởi từ trước 
đến nay, tất cả các chị đang sinh sống 
trên đảo, khi đến kỳ sinh nở để đảm 
bảo cho cả mẹ và con, quân dân trên 
đảo đều tổ chức đưa các chị vào bờ 
sinh. Khi mẹ tròn, con vuông thì trở về 
đảo sinh sống. Riêng chỉ có vợ chồng 
anh Hồ Dương, bố của cháu Hồ Song 
Tất Minh quyết định ở lại đảo sinh con. 
Một quyết định kéo cả xã đảo vào cuộc.

Đây là ca duy nhất cả kíp chúng tôi phải 
làm trên đảo, cả năm yên bình, không 
xảy ra một vụ việc gì lớn cần dùng 
đến dao mổ, một vài trường hợp chấn 
thương nhỏ, không giống như kíp anh 
Tùng có nhiều ca phức tạp. Có lẽ sự ra 
đời của bé Tất Minh là dấu hiệu tốt lành, 
mang lại bình yên cho Song Tử Tây.
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Vẫn nghe nói về Song Tử Tây là hòn 
đảo tiền tiêu của Tổ quốc đẹp, nên thơ, 
lãng mạn. Nhưng đúng thời điểm đấy 
đang xảy ra căng thẳng trên biển - vụ 
giàn khoan 981 trên biển Đông, nên 
tôi không thể hình dung được về cuộc 
sống trên đảo trong một năm sẽ như 
thế nào. 

Khi nhận nhiệm vụ, tôi 31 tuổi, vợ chồng 
tôi có cháu thứ hai được gần 2 tuổi. Vợ 
tôi cũng là bác sĩ quân y tại Viện 354, 
nên khi tôi nhận nhiệm vụ ra đảo, vợ tôi 
đã chuẩn bị trước tâm lý. Tôi còn nhớ 
lúc mọi người tiễn nhau ở Ga Hà Nội, vợ 
chồng tôi thì cười vui vẻ, nhưng trong 
kíp có đồng chí Nguyễn Văn Thiệu thì 
vợ chồng bịn rịn lắm, mắt mũi sưng đỏ. 
Mấy anh em đi trước còn dọa, lên tầu 
say sóng lắm, có khi không có giường 
để ngủ thì phải ngủ chung với lợn... 
Nhưng mọi việc rất thuận lợi, cả 3 ngày 
trên biển đều trời quang mây tạnh. 

Khi xuống tàu, chúng tôi tay xách nách 
mang, mấy bu gà, mấy con lợn, một con 
chó. Anh em kíp trước sắp được đổi ca 
nên ra đón chúng tôi rất hớn hở. Nhìn 
bờ kè bê tông, cát sỏi, nắng chói chang, 
tôi bỗng nhớ về những hàng cây xanh 
mát, nhớ đến ngôi nhà thân thương. 

Anh Nguyễn Văn Sơn là bác sĩ nội (kíp 
trước), dẫn tôi đi thăm quan đảo. Đây 
là đảo duy nhất ở Trường Sa có đàn bò 
hàng chục con, là nguồn thực phẩm 
dự trữ dồi dào cho đảo. Anh Sơn kể: Ở 
đây cỏ cho bò chỉ có mỗi bãi giữa trung 
tâm đảo, mùa mưa không có cỏ, nên 
bò thường ăn cả quần áo, bìa giấy và cả 
sách vở... Dân và các đơn vị còn nuôi vịt, 
có đến hàng trăm con, nhưng để phân 
biệt thì phải bôi màu lên thân vịt, tránh 
nhầm lẫn.

Đặc biệt, âu tàu đảo Song Tử Tây có sức 
chứa hơn 100 tàu cá lớn nhỏ do Đội Dịch 
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vụ hậu cần nghề cá Nhân dân quản lý 
và vận hành. Đây là nơi tránh trú bão, 
tiếp nhiên liệu và sửa chữa tàu cá hư 
hỏng cho ngư dân đánh bắt trên vùng 
biển thuộc quần đảo Trường Sa. Nhưng 
cũng vì thế mà rất nhiều ruồi, muỗi. Tôi 
còn nhớ anh Sơn dắt vào thăm nhà một 
người dân trên đảo, ruồi cứ bu đầy bàn, 
bu cả lên mặt, nhưng rồi cũng chẳng ai 
đuổi-tôi thầm nghĩ, chắc chán quá, đến 
ruồi bu cũng chẳng buồn đuổi.

Nghĩ vậy thôi, nhưng chúng tôi ra đảo 
thích nghi khá nhanh, tinh thần ai cũng 
thoải mái, có phần nhàn và ít áp lực hơn 
ở nhà. Vẫn phải chế độ tập luyện, giao 
ban, chào cờ như một người lính, ai 
thích thì tập luyện thêm môn thể thao 
mình thích. Tôi ở nhà bận quá có bao 
giờ luyện tập đâu, vậy mà ra đảo tôi 
chơi mấy môn liền như đánh bóng bàn, 
bóng chuyền, tập tạ, chơi cờ... Tôi thấy 
như là đi “nghỉ dưỡng”.

Nói “nghỉ dưỡng” cũng bởi tình cảm của 
mọi người trên đảo quý mến chúng tôi, 
không chỉ có các đơn vị như: ủy ban, các 
cụm, nhà đèn, khí tượng, đơn vị quản lý 
âu tầu mà cả đội công binh xây dựng 
đảo cũng “yêu thương” lính quân y. 
Bệnh xá nằm ở trung tâm đầu mối giữa 
nhà đèn và khí tượng nên được cả 2 
đơn vị bạn cùng chia sẻ cho nhiều. Như 
khi chúng tôi có đợt diễn tập phải tập 
luyện như đang trong thời chiến, phải 

ở dưới hầm cả tháng trời, phải nằm trên 
nền bê tông, dùng nước trong bể dự 
trữ và  phải nấu cơm nữa, nên anh em 
nhà đèn “thương” nấu cơm giúp, chúng 
tôi chỉ cử người lên lấy về ăn thôi. 

Cuộc sống vật chất, tinh thần của quân 
và dân trên đảo được cải thiện hơn trước 
rất nhiều. 100% hộ dân và các đầu mối 
đơn vị bộ đội được trang bị tivi. Các phân 
đội được trang bị hệ thống karaoke kỹ 
thuật số hiện đại đáp ứng nhu cầu vui 
chơi, giải trí của cán bộ, chiến sỹ. Ngoài 
ra đảo còn có một lượng đáng kể thiết bị 
nghe nhìn dự phòng sẵn sàng thay thế 
các phương tiện hư hỏng. Trạm thu phát 
tín hiệu vệ tinh của đài truyền hình Việt 
Nam đã giúp cho quân và dân trên đảo 
cập nhật kịp thời những thông tin trong 
nước và thế giới. Trên đảo có phòng đọc 
sách, báo với gần 4.000 đầu sách và trên 
30 đầu báo, tạp chí các loại... Lúc đó trên 
đảo còn có sóng 2G, chúng tôi có thể sử 
dụng internet, nhưng tốc độ còn chậm, 
nhiều khi ở nhà gửi cho cái ảnh thằng 
cu mà download từ tối đến sáng ra mới 
xem được. 

Chúng tôi cũng tiến hành việc cấp phát 
thuốc hàng ngày, kiểm tra sức khỏe 
định kỳ cho các cán bộ, chiến sỹ và ngư 
dân. Từ ngày có âu tầu, thuyền ngư dân 
vào bờ mang theo cá nên trên đảo phát 
sinh ra rất nhiều ruồi, sau mỗi trận mưa 
lớn cát trôi đi, rác lại nổi lên hoặc trôi 
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ra bãi biển. Tổ quân y lại đề xuất phát 
động phong trào vệ sinh môi trường 
đảo sạch, đẹp. Cách hiệu quả nhất là 
gom và đốt rác. Hằng tuần tổ quân y 
cùng trực ban tổ chức đốt rác rồi đào 
sâu lấp lại. Mỗi tháng một lần, tổ quân 
y phun thuốc diệt ruồi, muỗi và tổ chức 
cho bộ đội bẫy chuột. 

Ra đảo được một tháng (khoảng 30-
4), chúng tôi đã phải cấp cứu cho một 
ngư dân trong tình trạng nguy kịch đến 
tính mạng do nhiễm độc của cá mặt 
quỷ. Anh Phạm Ngọc Phú, 20 tuổi, trú 
ở huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 
trong khi lặn bắt cá mặt quỷ ở vùng biển 
quần đảo Trường Sa thì bị loài cá này 
đâm vào mu bàn tay phải gây nhiễm 
độc nặng. Đến trưa, anh Phú được đưa 
đến Bệnh xá Song Tử Tây cấp cứu trong 
tình trạng cánh tay phải sưng to như cái 
chân, huyết áp, nhịp tim, nhịp thở rối 
loạn… chúng tôi đã tiến hành điều trị 
theo phương pháp “không đặc hiệu”, tức 
là dùng thuốc để trị các triệu chứng do 
độc của cá mặt quỷ gây ra nhằm kiểm 
soát huyết áp; giữ nhịp tim, nhịp thở ổn 
định. Sau khi được điều trị, sức khỏe anh 
Phú dần ổn định. Trường hợp anh Phú 
nếu không được cấp cứu kịp thời, độc 
của cá mặt quỷ sẽ chạy vào tim và có thể 
dẫn đến tử vong. Ngư dân Phạm Ngọc 
Phú đã được xuất viện vài ngày sau đó.

Chúng tôi cũng đã mổ cấp cứu thành 
công 2 ca viêm ruột thừa cấp của một 
quân nhân công tác tại đảo. Sáng 6/6, 
Trung úy Tạ Bàn Thạch bị đau bụng cấp. 
Sau gần nửa ngày theo dõi, đến đầu giờ 
chiều bệnh nhân được đưa đến bệnh 
xá, anh Lê Văn Lợi - Bệnh xá trưởng, 
đã trực tiếp khám, hội chẩn và đi đến 
kết luận bệnh nhân Thạch bị viêm ruột 
thừa cấp. Công tác chuẩn bị của bệnh 
xá được tiến hành nhanh chóng và 
được sự nhất trí của lãnh đạo, chỉ huy 
đảo, 5 y, bác sĩ đã tiến hành ca mổ. Sau 
gần 1 giờ đồng hồ thực hiện các bước 
phẫu thuật, ca mổ đã thành công tốt 
đẹp. bệnh nhân đã ổn định sau khi mổ 
và có thể ra viện sau 3-4 ngày. 

Trước đấy anh Lợi cũng mổ ruột thừa 
cho anh Ngô Văn Tây, một ngư dân ở 
Hòa Hải, Hoài Nhơn, Bình Định. Anh Tây 
đang đi ngoài biển thì bị đau bụng và 
mọi người đã đưa anh lên đảo để cấp 
cứu. Rất may là được mổ kịp thời nên 
sức khỏe của anh đã hồi phục.

Thời gian này các chiến sĩ trên đảo cũng 
rất vất vả, phải tăng cường các hoạt 
động thăm dò, trinh sát việc đánh bắt 
thủy hải sản trái phép của các tàu vận 
tải, giả dạng tàu cá nước ngoài. 

Song hành cùng hai nhiệm vụ là 
chăm lo sức khỏe, khám, chữa bệnh 
cho quân dân trên các đảo và cấp 
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cứu, chữa trị cho các ngư dân bị nạn 
khi đang đánh bắt hải sản trên biển, 
chúng tôi còn tham gia chữa bệnh 
cho ngư dân nước ngoài...

Đấy là tối ngày 16/1/2015, chiến sĩ trên 
đảo cứu được 6 ngư dân Philippines 
trên tàu đánh cá số hiệu Bat 06-0252, bị 
trôi dạt và vỡ tàu. Họ đi trên tàu đánh cá 
của Philippines. Chúng tôi đã khám sức 
khỏe, cung cấp thuốc, lương thực thực 
phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ cho 6 ngư dân 
Philippines và báo cáo cấp trên thông 
báo cho nước bạn, để bàn giao các ngư 
dân theo quy định. Khi ấy tôi biết tiếng 
Anh nên được giao viết biên bản, được 
tham gia vào một sự kiện mang tính 
ngoại giao, tôi cũng cảm thấy thiêng 
liêng và rất tự hào.

Kíp chúng tôi năm ấy còn được dự lễ tiếp 
nhận trang bị hệ thống Telemedicine 

kết nối Bệnh xá đảo Song Tử Tây với 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hệ 
thống Telemedicine kết nối y học từ xa 
qua đường truyền vệ tinh được trang bị 
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
theo mô hình điểm - đa điểm và có thể 
hoạt động theo mô hình điểm - điểm. 
Sau khi hoàn thành lắp đặt hệ thống 
trên đảo Song Tử Tây sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc 
biệt là cấp cứu cho bộ đội và người dân. 

Nỗi nhớ đất liền, nhớ nhà là điều ai 
cũng gặp phải, nhất là khi đó con tôi chỉ 
mới 2 tuổi. Công việc hằng ngày, hoàn 
cảnh nơi xa xôi, nhưng tình cảm anh em 
trong kíp, tình cảm với những đồng đội 
trên đảo, không phân biệt màu áo lính, 
quân dân đối xử với nhau chan hòa nên 
ai cũng cảm thấy ấm lòng.
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Tháng 4 năm 2008, sau gần 2 năm làm 
việc tại Khoa Nội Tim mạch (A2), tôi và 
đồng chí Đào Quang Thư lên đường 
làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây, 
thuộc quần đảo Trường Sa. Nhận được 
thông báo một cảm xúc thực sự khác 
biệt trong tôi. Gần 8 năm là sinh viên y 
khoa, tôi chỉ được biết Trường Sa qua 
sách vở và những câu chuyện kể. Có cái 
gì đó sợ sệt, hơi hoảng loạn trong chốc 
lát. Tôi tìm đến Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ 
Điện Biên, Chủ nhiệm khoa và đồng chí 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, 
Bí thư chi bộ để bày tỏ tâm tư, tình cảm. 
Sau câu chuyện của các đồng chí tôi 
nhận ra rằng được cống hiến nơi đầu 
sóng ngọn gió của Tổ quốc là một vinh 
dự, một niềm tự hào không chỉ cho 
bản thân, gia đình mà còn cả một tập 
thể khoa, và trên hết là của một người 
chiến sĩ quân y.

Tháng 5 năm 2008, chúng tôi vác ba 
lô lên đường nhận nhiệm vụ. Sau một 

tháng huấn luyện trên bờ tại Lữ đoàn 
146, Vùng 4 Hải quân, chúng tôi lên tàu 
công tác 996 hành quân ra đảo. Sau 36 
giờ đi biển, sáng ngày 20 tháng 5, hòn 
đảo đầu tiên và lớn nhất trong cụm 
đảo phía Bắc hiện ra trước mắt tôi. Bảy 
anh em trong đoàn bước chân lên đảo 
trong sự vui mừng của những đồng đội 
là những chiến sĩ đã phục vụ trên đảo 
được một năm. Trông họ ai cũng vui vẻ, 
cười nói, một cảm giác sắp hoàn thành 
nhiệm vụ hiện rõ trên khuôn mặt. 
Chúc mừng các bạn lên đường về bờ 
và chúng tôi sẽ tiếp bước để không hổ 
danh là chiến sĩ Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, 
cuộc sống nơi đảo xa đã trở nên quen 
thuộc với chúng tôi. Chưa khi nào 
chúng tôi cảm nhận được tình đồng 
chí, đồng đội lại nồng ấm đến vậy. 
Không có điện, thiếu thốn nước ngọt, 

 
CHIẾN SĨ QUÂN Y  

KHOA NỘI TIM MẠCH VỚI TRƯỜNG SA

Trung tá BS Đỗ Văn Chiến 
Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch 

Bệnh viện TWQĐ 108
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không có tivi cũng chẳng có báo chí, 
sóng điện thoại thì lúc có lúc không, 
lúc nhớ nhà, nhớ vợ con chỉ biết tâm 
sự cùng những người đồng đội, khi 
ốm đau chỉ có đồng đội chăm sóc lẫn 
nhau. Tôi và đồng chí Đào Quang Thư 
là những người cùng đơn vị trước khi 
ra đảo nên tình cảm anh em rất gắn bó, 
có gì khó khăn cũng luôn chia sẻ và hỗ 
trợ lẫn nhau. Có lẽ chúng tôi cũng may 
mắn hơn những đồng chí khác vì anh 
em luôn đồng lòng, đồng tâm trong 
mọi công việc.

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2008, buổi 
sáng tinh mơ, cả đảo đang chìm trong 
giấc ngủ yên bình thì tôi nhận được 
lệnh của chỉ huy chuẩn bị cấp cứu ngư 
dân. Chỉ trong vòng 5 phút, mọi dụng 
cụ, thuốc cấp cứu đã sẵn sàng. Trước 
mặt tôi là một ngư dân đã bất tỉnh, 
mạch không bắt được, huyết áp không 
đo được. Không điện tim, không mon-
itor, không máy sốc điện, chúng tôi 
nhận định nhanh bệnh nhân có thể 
ngừng tim trong lúc vận chuyển đưa 
vào đảo. Mọi thao tác của một cấp cứu 
ngừng tuần hoàn, những kỹ năng mà 
tôi học được từng ngày ở Khoa Nội Tim 
mạch được đem ra sử dụng hết công 
suất. Người ép tim, người đặt ống nội 
khí quản, người bóp bóng, người đặt 
đường truyền. Ôi, tôi ước ao lúc đấy có 
màn hình chỉ để theo dõi mạch, huyết 

áp và điện tim của bệnh nhân thì câu 
chuyện dễ dàng biết bao nhiêu. Cứ thế 
một giờ rồi hai giờ trôi qua mà không 
có kết quả gì. Nhìn những người chỉ 
huy, chiến sĩ, người dân và ngư dân 
trên đảo đang dõi theo những hành 
động của chúng tôi mà trong lòng tôi 
thật não nề. Cuối cùng, chúng tôi cũng 
chấp nhận thất bại, bệnh nhân đã ra đi 
và một buổi tang lễ được tổ chức ngay 
trong bệnh xá đảo. Tôi và những đồng 
chí của mình đã rất buồn, chúng tôi 
không ăn uống gì cả ngày, phần vì mệt 
mỏi, phần vì bất lực nhìn nạn nhân tuột 
ra khỏi tầm tay của mình.

Tháng 2 năm 2009, một chiến sĩ trạm 
rađa 21 vì quá căng thẳng đã mắc 
chứng loạn thần, luôn la hét, chửi bới 
và dọa nạt. Biển Đông đang mùa mưa 
nên không có tàu thuyền ra vào đảo, 
bệnh nhân phải lưu trú tại đảo ít nhất 
15 ngày thì mới có tàu ra đón. Thuốc 
an thần ngoài seduxen không có gì 
khác. Bệnh nhân kích động, la hét cả 
ngày, nhưng thật may mắn, anh ta rất 
sợ bác sĩ. Thế là chúng tôi được giao 
nhiệm vụ ăn cùng bệnh nhân, ngủ 
cùng bệnh nhân. Tôi và đồng chí Thư 
là người trực tiếp ngủ cùng phòng, ăn 
cùng phòng, bên cạnh giường chúng 
tôi lúc nào cũng có súng đạn. Nếu 
chẳng may rơi vào tay bệnh nhân thì 
hậu quả thật khó lường. Cảm giác lo 
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lắng, bất an ngự trị trong chúng tôi 
suốt thời gian bệnh nhân lưu trú tại 
bệnh xá. Nhờ tình cảm và sự chăm 
sóc của anh em quân y mà bệnh nhân 
đã không làm điều gì nguy hiểm đến 
những người xung quanh và về bờ an 
toàn. Một cái thở phào nhẹ nhõm.

Tết đã đến, biển động dữ dội, những 
chiếc tàu mang hàng ra đảo đã không 
thể cập bến. Ở Hà Nội, những người 
đồng chí, đồng nghiệp của Khoa vẫn 
đến gia đình tôi và đồng chí Đào Quang 
Thư động viên để có một cái tết đầm 
ấm. Ở Song Tử Tây chúng tôi vẫn quây 
quần làm bánh chưng, chuẩn bị mâm 
cơm cúng tổ tiên, chỉ uống nước ngọt 
thay rượu, chỉ có những cuộc điện thoại 

từ nhà mới làm chúng tôi ấm lòng. Nhớ 
về những đồng nghiệp đang ngày đêm 
chăm lo cho những bệnh nhân thân yêu, 
chúng tôi ao ước đến ngày trở về để có 
thể quay lại với công việc yêu thích. Khi 
các bạn hỏi chúng tôi rằng có khi nào 
chúng tôi đã ân hận khi nhận nhiệm vụ 
đi đảo không, tất cả chúng tôi đều đồng 
thanh nói rằng “không”. Tại sao ư? Vì 
chúng tôi là những người chiến sĩ quân 
y với tinh thần nhiệm vụ nào cũng hoàn 
thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Sẽ 
có nhiều câu chuyện về cây phong ba, 
san hô biển, những chuyến đi biển câu 
cá hay những con thuyền để kể cho con 
cháu chúng tôi nghe bằng trải nghiệm 
thực tế của mình.
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SARS-CoV-2 - hiểm họa của thế giới

Theo số liệu cập nhật về Virus SARS-
CoV-2 của Bộ Y tế ngày 27 tháng 4 năm 
2020, cho tới thời điểm hiện tại Thế giới 
đã có hơn 3 triệu ca nhiễm, trong đó 

có tới 207.265 ca tử 
vong. Mức độ ảnh 
hưởng của virus này 
ở các quốc gia trên 
toàn thế giới chưa 
thể thống kê hết bởi 
con số nhiễm và tử 
vong vẫn tiếp tục 
gia tăng. Đại dịch 
toàn cầu này không 
chỉ tác động tới 
sức khỏe, nguy hại 
đến tính mạng con 
người mà còn làm 
đóng băng nền kinh 

tế toàn cầu. Vậy virus SARS-CoV-2 xuất 
hiện như thế nào và hành trình chống 
dịch của toàn thể cán bộ Trung tâm xét 
nghiệm - Bệnh viện TWQĐ 108 diễn ra 
như thế nào, chúng tôi xin ký sự đôi 
dòng dưới đây.

 
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM  

VÀ HÀNH TRÌNH CHỐNG DỊCH COVID-19

Khoa Sinh học Phân tử, Trung tâm Xét nghiệm 
Bệnh viện TWQĐ 108

Hình ảnh minh họa virus SARS-CoV-2 ( Nguồn Nature.com)
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SARS-CoV-2 - Ghi nhận những ca 
nhiễm đầu tiên

 Ngày 31 tháng 12 năm 2019, văn 
phòng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 
đặt tại Trung Quốc đã thông báo về các 
trường hợp viêm phổi không rõ nguyên 
nhân tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. 
Từ 31 tháng 12 năm 2019 đến ngày 3 
tháng 1 năm 2020, Văn phòng WHO 
tiếp tục nhận được báo cáo từ các nhà 
chức trách Trung Quốc về việc ghi nhận 
thêm 44 ca viêm phổi không rõ nguyên 
nhân. Tại thời điểm này, nguồn lây bệnh 
vẫn chưa được xác định. 

Ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2020, 
WHO đã nhận được thêm thông tin chi 
tiết từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc 
cho rằng vụ dịch có liên quan đến phơi 
nhiễm từ một chơ hải sản ở thành phố 
Vũ Hán.

Ngày 7 Tháng 1 năm 2020, chính quyền 
Trung Quốc thông báo vụ dịch có liên 
quan tới một chủng virus corona mới 
(2019-nCoV) và Trung Quốc đã phân 
lập chủng mới này thành công.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, trình tự 
bộ gene đầu tiên của chủng mới virus 
corona lần đầu tiên được công bố trên 
virological.org (chủng đầu tiên có tên 
là Wuhan-Hu-1 với mã số đăng ký trên 
GenBank là MN908947). Tiếp theo đó tới 
12 tháng 1 năm 2020, Trung Quốc tiếp 

tục chia sẻ dữ  liệu của bốn bộ gen khác 
của chủng virus corona mới được phân 
lập trên ngân hàng dữ liệu trình tự của 
virus được quản lý bởi tổ chức Sáng kiến 
chia sẻ dữ liệu cúm toàn cầu (GISAID). 
Bộ dữ liệu trình tự di truyền này là một 
nguồn tài liệu quý giá để các quốc gia 
có thể chủ động hơn trong nghiên 
cứu phát triển xét nghiệm chuẩn đoán 
nhiễm chủng mới virus corona. 

Ngày 13 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế Thái 
Lan đã báo cáo trường hợp nhập cảnh 
đầu tiên nhiễm virus corona chủng mới 
(2019-nCoV) từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc.

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế - 
Lao động - Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) 
đã báo cáo một trường hợp nhập cảnh 
từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc 
dương tính với 2019-nCoV.

Ngày 20 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 
ca đầu tiên dương tính với 2019-nCoV 
cũng nhập cảnh từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 
Trung Quốc.

Còn tại Trung Quốc tính đến ngày 20 
tháng 1 năm 2020, có tổng số 278 
trường hợp (Hồ Bắc (258), Quảng Đông 
(14), Bắc Kinh (5), Thượng Hải (1)) xác 
định dương tính với 2019-nCoV trong đó 
có 51 ca diễn biến nặng, 12 ca trong tình 
trạng nguy kịch và đã có 6 ca tử vong. 
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SARS-CoV-2 – Cuộc chạy đua trong 
xét nghiệm chẩn đoán 

Đứng trước tình hình dịch bệnh có dấu 
hiệu tăng nhanh và có xu hướng lan 
rộng ra các khu vực ngoài Vũ Hãn cũng 
như ngoài biên giới Trung Quốc, một 
yêu cầu cấp thiết được đặt ra đó là cần 
có ngay các phương pháp xét nghiệm 
chính xác giúp chẩn đoán 2019-nCoV từ 
đó có các phương án can thiếp y tế hiệu 
quả và kịp thời. Trong số các phương 
pháp xét nghiệm thì phương pháp phát 
hiện nucleotide acid của virus bằng kỹ 
thuật sinh học phân tử Realtime - PCR 
được xác định là phương pháp có độ 
tin cây cao. Trong nhiễm trùng đường 
hô hấp cấp tính, Realtime - PCR thường 
được sử dụng để phát hiện virus gây 
bệnh từ dịch tiết đường hô hấp. Có rất 
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy 

độ đặc hiệu của một phản ứng Real-
tim-PCR, trong số đó yếu tố phải kể 
đến đầu tiên đó là tình tự của bộ mồi 
(primer) và đầu dò (probe).  Trình tự này 
thường được thiết kế sao cho đặc hiệu 
đối với các gene đặc trưng nhất của tác 
nhân cần chẩn đoán và trong trường 
hợp này đó chính là 2019-nCoV. 

Ngay sau khi dữ liệu trình tự di truyền 
của chủng virus mới được công bố 
(10-12/01/2020), các nhóm nghiên 
cứu trên thế giới như Trung tâm CDC 
Trung Quốc; Charité, Germany, Nhật 
Bản, Pháp, Trung tâm CDC Mỹ…đã 
gấp rút lần lượt công bố trình tự bộ 
mồi (primer), đầu dò (probe) dựa trên 
trình tự đoạn gene N, gene E, RdRP…
cũng như quy trình để có thể xác định 
2019-nCoV bằng Realtime-PCR.

SARS-CoV-2 - Công tác chuẩn bị thần 
tốc của Trung tâm xét nghiệm 
- Bệnh viện TWQĐ 108  

Mọi thông tin về diễn biến của 
dịch bệnh từ báo cáo những 
ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán, các 
phương pháp chuẩn đoán liên 
tục được công bố trên thế giới 
đều được nhóm nghiên cứu 
trẻ của Khoa Sinh học phân tử 
- Trung tâm xét nghiệm cùng 
với các thành viên nghiên cứu 
của VG-Care - Bệnh viện TWQĐ Hình ảnh tối ưu hóa xét nghiệm SARS-CoV-2
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108 liên tục cập nhật thông tin mới nhất 
về đặc điểm virus 2019-nCoV, mức độ 
nguy hiểm và khả năng biến chủng của  
virus này. Ngay khi các trình tự đầu tiên 
của  SARS-CoV-2 (thời điểm đó có tên 
là 2019-nCov) được công bố trên GISA-
ID, toàn bộ dữ liệu đã được tập hợp để 
chuẩn bị cho công tác xây dựng dữ liệu 
và thiết kế, kiểm tra các bộ mồi đặc hiệu. 
Với tinh thần khẩn trương, chủ động 
chuẩn bị sẵn sàng phục vụ xét nghiệm, 
do đó trước khi ca nhiễm đầu tiên được 
ghi nhận tại Việt Nam (22/01/2020), toàn 
bộ dự liệu di truyền các chủng virus mới 
đã được nhóm nghiên cứu của Khoa 
Sinh học Phân tử tập hợp để xây dựng 
bộ dự liệu phân tích làm cơ sở chuẩn bị 
các bộ mồi. Thông qua trao đổi hỗ trợ, 
hợp tác chuyên môn với nhóm nghiên 

cứu thuộc đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng 
Đại Học Oxford ở Thành phố Hồ Chí Minh  
(OUCRU), ngày 04/02/2020 (khi ca nhiễm 
thứ 9 ghi nhận ở Việt Nam), Khoa Sinh 
học phân tử đã có bộ mồi để thử nghiệm 
và hoàn thiện quy trình xét nghiệm theo 
hướng dẫn của nhóm nghiên cứu thuộc 
viện Charité, Đức. Không dừng lại ở đó, 
qua phân tích trình tự di truyền của các 
chủng virus mới được phân lập, nhóm 
nghiên cứu nhận thấy để đối phó với 
sự biến đổi liên tục của virus việc bao 
phủ ba vùng trình tự của: gene E (gene 
mã hóa vỏ virus), RdRp (gene mã hóa  
enzyme RNA polymerase phụ thuộc 
RNA) và N ( gene mã hóa vỏ bọc nhân) có 
thể chưa đủ. Do đó đến ngày 20/2/2020 
toàn bộ các trình tư mồi có thể bao phủ 
trình tự khác của virus như N gene (N1, 

N2, N3 theo hướng dẫn của 
CDC- Mỹ), ORF (khung đọc 
mở) và Spike (mã hóa các 
gai đặc trưng của virus) đã 
được nhóm nghiên cứu 
Khoa Sinh học phân tử thử 
nghiệm để bổ sung vào quy 
trình. Tất cả các trình tự cả 
quy trình đều được kiểm 
tra và thực hiện dựa trên 
hướng dẫn của WHO. 

Không chỉ dừng lại ở việc 
nhanh chóng chuẩn hóa 
và hoàn thiện quy trình xét  Hình ảnh tối ưu hóa xét nghiệm SARS-CoV-2
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nghiệm, dưới sự chỉ đạo sát sao của 
Lãnh đạo Trung tâm xét nghiệm, các 
hoạt động liên quan khác cũng được 
nhóm thanh niên của Trung tâm khẩn 
trương triển khai như: tham gia lớp 
tập huấn về chẩn đoán SARS-CoV-2 do 
Viện Vệ sinh dịch tễ TW tổ chức, đào tạo 
tại chỗ lấy mẫu, đảm bảo an toàn sinh 
học và đặc biệt là lên kế hoạch để xây 
dựng phòng xét nghiệm cách ly ngay tại 
Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm 
(nhiệm vụ này nhằm đảm bảo an toàn 
tuyệt đối không để phát tán virus cho 
cụm công trình trung tâm). Chỉ trong 2 
tuần làm việc tích cực khẩn trương với 
sự chung sức của các Phòng, Ban trong 
Bệnh viện, phòng xét nghiệm Sinh học 
phân tử phục vụ chẩn đoán SARS-CoV-2 
thuộc khu cách ly đã hoàn thành đảm 
bảo tiêu chuẩn chặt chẽ của một phòng 
xét nghiệm ATSH cấp 2. Mọi quy trình, 
hồ sơ tại Phòng Xét nghiệm đều được 
xây dựng theo tiêu chuẩn ISO15189. 
Ngày 19/3/2020 đoàn chuyên gia của 
Viện Vệ sinh Dịch tễ TW (theo sự phân 
công của Bộ Y tế) đã tiến hành đánh giá, 
thẩm định hồ sơ, năng lực xét nghiệm 
SARS-CoV-2 tại đây. Đoàn chuyên gia 
đã đánh gia rất cao tính chuyên nghiệp, 
chặt chẽ về hồ sơ xét nghiệm từ kiểm 
soát an toàn sinh học, đào tạo đến quy 

trình trước trong và sau xét nghiệm; 
đồng thời 100% mẫu kiểm định đều đạt. 
Dựa trên đánh giá của đoàn chuyên gia, 
ngày 21/02/2020, Bệnh viện TWQĐ 108 
được bộ Y tế công bố là một trong số 
các đơn vị được được Bộ Y tế cho phép 
xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 
(theo Quyết định số 1282/QĐ-BYT).

Hình ảnh thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2  
tại Phòng Xét nghiệm Sinh học phân tử 

 -  Khu cách ly

Trung tâm xét nghiệm với nòng cốt là 
các cán bộ trẻ thuộc đoàn thanh niên 
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luôn xác định được vai trò tiên phong 
của mình trong công tác chung của 
Trung tâm do đó trong suốt thời gian 
qua đã luôn nỗ lực hết mình, tham gia 
nhiệt tình vào phong trào chống dịch 
chung của Bệnh viện. Một đội lấy mẫu 
luôn thường trực 24/7 để sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ vào bất cứ thời gian nào khi 
có yêu cầu của lâm sàng. Khoa Sinh 
học phân tử cũng chủ động xây dựng 
các phương án phòng bị cho mọi tình 

huống diễn biến của dịch để đảm bảo 
kết quả xét nghiệm nhanh-chính xác 
nhất, tính đến ngày 27/04/2020 đã có 
hơn 900 xét nghiệm SARS-CoV-2 được 
thực hiện. Những nỗ lực không ngừng 
nghỉ với một tinh thần quyết tâm cao 
của tuổi trẻ Trung tâm xét nghiệm đã 
góp phần không nhỏ trong thành công 
bước đầu của công tác đảm bảo an toàn 
phòng chống dịch Covid-19 của Bệnh 
Viện TWQĐ 108. 
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Sẵn sàng cho mọi kịch bản xảy ra, hỗ 
trợ tốt nhất cho quân y các tuyến

Cuối tháng 1, ca bệnh Covid-19 đầu 
tiên thâm nhập vào Việt Nam. Trước 
đó, các cửa ngõ biên giới đã căng mình 
chống dịch. Tại các tuyến đường biên 
giới, nhất là các đường 
mòn, lối mở, những chiến 
sĩ áo xanh ngày đêm túc 
trực canh gác, triển khai 
khai báo y tế để sàng lọc 
các đối tượng nghi ngờ. 
Các chiến sĩ quân đội 
phải nhường nơi ăn, chỗ 
ở cho người dân ở cách ly 
tập trung.

Tại tuyến Trung ương, 
Viện Lâm sàng các bệnh 

Truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 cũng khẩn trương xây 
dựng các kịch bản để đối phó với mọi 
tình huống dịch COVID-19 đang có 
những diễn biến phức tạp, khó lường. 
Trong đó, ưu tiên dành mọi sự quan 

BÁC SĨ TRUYỀN NHIỄM  
TRƯỚC CUỘC CHIẾN VỚI COVID -19

Theo báo Nhân dân Điện tử, đăng ngày 30/4/2020

Những bác sĩ truyền nhiễm hay nói đùa với nhau, có lẽ vì tiếp xúc và điều trị nhiều mặt 
bệnh truyền nhiễm như lao, sốt xuất huyết, sởi, cúm… nên ai cũng miễn dịch. Nhưng 
với bệnh Covid-19, thì sự miễn dịch là điều không một ai dám nói đùa. Nguy hiểm cho 
tính mạng, áp lực cho sự an toàn của cả bệnh viện, nhân viên y tế và người bệnh… là 
những thách thức đối với các bác sĩ truyền nhiễm trong tuyến đầu chống dịch Covid-19. 
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tâm, hỗ trợ về chuyên môn cho các bác 
sĩ quân y ở tuyến đầu, xây dựng các 
phương án sẵn sàng thu dung, điều trị 
bệnh nhân COVID-19 cho quân nhân, 
đồng thời làm tốt công tác phòng 
chống dịch bảo đảm để dịch bệnh 
không xảy ra tại Bệnh viện. 

Về chuyên môn, trong giai đoạn chống 
dịch căng thẳng, ngoài nhiệm vụ phòng 
chống dịch, không để dịch thâm nhập 
và lây lan trong bệnh viện, bảo đảm 
cho mọi hoạt động khám chữa bệnh 
của Bệnh viện được diễn ra an toàn; tổ 
chức sàng lọc, khám bệnh, thu dung, 

cách ly, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm 
và nhiễm COVID-19 tại Viện lâm sàng 
các Bệnh truyền nhiễm; các bác sĩ của 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã 
tham gia các buổi hội thảo trực tuyến 
để hướng dẫn, huấn luyện cho quân 
y các tuyến cơ sở trong phòng, chống 
dịch COVID-19. Bệnh viện cũng thành 
lập hai đội cơ động phòng chống dịch, 
2 tổ chuyên khoa truyền nhiễm để sẵn 
sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống 
dịch, hỗ trợ tuyến dưới và triển khai các 
nhiệm vụ đột xuất. Vừa qua, các tổ cơ 
động phòng chống dịch đã hoàn thành 
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tốt những nhiệm vụ đặc biệt liên quan 
đến phòng, chống dịch COVID-19 
như bảo đảm quân y cho Hội nghị Bộ 
trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, 
cho chuyến thăm của đoàn quân sự 
cấp cao Nhật Bản tại Việt Nam. 

TS.BS Vũ Viết Sáng, Phó Viện trưởng 
- Chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường hô 
hấp và hồi sức, Bệnh viện Trung ương 
Quân đội 108 cho biết, toàn bộ Viện 
Lâm sàng các Bệnh truyền nhiễm được 
đặt vào tình trạng báo động đỏ, bởi 
“nhiệm vụ chống dịch như chống giặc”, 
hàng ngày đều có nhiều ca bệnh nghi 
nhiễm, có yếu tố dịch tễ đi về từ vùng 
có dịch đến khám bệnh tại bệnh viện, 
và bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện 
ca bệnh dương tính với COVID-19.  

Ba phòng khám Truyền nhiễm được 
phân chia nhiệm vụ rõ ràng, trong đó 
có phòng khám truyền nhiễm thông 
thường và phòng khám COVID-19 
riêng. Khu cách ly điều trị bệnh nhân 
Covid-19 cũng được xác định nhiệm vụ 
cho từng giai đoạn, từng cấp độ dịch 
với đầy đủ các bộ phận phục vụ đi kèm 
như phòng xét nghiệm, chụp X-quang, 
siêu âm, máy thở, máy lọc máu, phòng 
mổ và các phương tiện, trang thiết bị 
bảo hộ cá nhân. 

Theo BS Sáng, dựa trên kịch bản của 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ 

Quốc phòng, khi dịch bước sang cấp 
độ 3 có ca lây nhiễm trong cộng đồng, 
Viện có sẵn 100 giường bệnh để sẵn 
sàng điều trị cho bộ đội. Những người 
bệnh đến khám có biểu hiện nghi ngờ 
sẽ được cách ly tại Viện và xét nghiệm 
khẳng định SARS-CoV-2 bằng phương 
pháp Realtime-PCR, nếu âm tính sẽ 
được chuyển các khoa điều trị thông 
thường. Những ca bệnh nghi nhiễm 
không phải là quân nhân, sẽ được bệnh 
viện chuyển tuyến đến Bệnh viện Bệnh 
Nhiệt đới Trung ương. 

Toàn bộ 72 cán bộ của Viện bắt đầu 
bước vào những ngày trực căng thẳng, 
được chia ca làm việc, ca trực luân phiên 
nhau. Trong những ngày dãn cách xã 
hội, mặc dù số bệnh nhân đến khám 
tại Bệnh viện giảm khoảng 50%, nhưng 
bệnh nhân có các triệu chứng viêm 
đường hô hấp, viêm phổi, sốt khoảng 
30-40 ca/ngày. 

Công việc lúc này, phải căng mình giữa 
hai nhiệm vụ, một là nâng cao tinh thần 
cảnh giác, khám sàng lọc kỹ lưỡng các 
đối tượng đến khám nghi ngờ. Bên 
cạnh đó, BS Sáng và các đồng nghiệp 
còn thực hiện nhiệm vụ tại khoa hồi 
sức truyền nhiễm, cấp cứu, điều trị hồi 
sức tích cực cho những bệnh nhân mắc 
bệnh truyền nhiễm khác. 
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“Bất kỳ một sai sót 
nào cũng sẽ dẫn tới 
nguy hiểm bởi nguy 
cơ lây nhiễm cho 
cán bộ y tế, người 
bệnh xung quanh và 
những người tiếp xúc 
gần, thậm chí cả bệnh 
viện phải cách ly. Một 
trong những nhiệm 
vụ quan trọng của 
Viện Lâm sàng là thực 
hiện kiên quyết việc 
không để xảy ra tình 
trạng lây nhiễm chéo 
trong bệnh viện”, BS 
Sáng cho hay. 

Nguy hiểm nhưng không chùn bước

Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là các 
vi sinh vật rất nhỏ bé như vi khuẩn, virus, 
ký sinh trùng. Đây là những kẻ thù “vô 
hình” rất nguy hiểm, có thể gây bệnh 
cấp tính, chết người nhanh chóng và 
hàng loạt, dễ lây nhiễm. Chúng không 
thể nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể 
phát hiện qua kính hiển vi quang học, 
kính hiển vi điện tử hoặc các phương 
pháp xét nghiệm hiện đại khác.

Lịch sử loài người đã chứng kiến những 
vụ đại dịch gây chết hàng chục triệu 
người như đại dịch cúm A, bệnh tả, 
bệnh đậu mùa…

Xác định làm bác sĩ truyền nhiễm là luôn 
phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, 

thách thức khi thường xuyên phải tiếp 
xúc với các nguồn bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm như cúm A, bệnh do não mô 
cầu, tả, uốn ván, hoại tử sinh hơi, nhiễm 
khuẩn máu, sốt xuất huyết cho đến các 
bệnh mới nổi như SARS, MERS-CoV-2 
và bây giờ là COVID-19. 

BS. Vũ Viết Sáng tâm sự “Chúng tôi xác 
định dịch bệnh thường xuyên xảy ra, 
hết dịch bệnh này tới dịch bệnh khác và 
chúng có thể xảy ra bất cứ khi nào. Dịch 
bệnh nào cũng nguy hiểm và khi dịch 
xảy ra thì không nơi nào là nơi trú ẩn 
an toàn. Do đó, các bác sĩ truyền nhiễm 
chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ 
của mình”.  

Năm 2017, Hà Nội rơi vào đợt dịch sốt 
xuất huyết. Các bệnh viện căng mình 
chống dịch. Bệnh viện Trung ương 
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Quân đội 108 cũng khám bệnh và 
thu dung một ngày 400-500 người 
đến khám. Khu điều trị nội trú quá tải. 
Khu điều trị dã chiến ban ngày được 
triển khai ngay tại phòng khám bệnh 
với 200 giường bệnh để điều trị cho 
bệnh nhân sốt xuất huyết có triệu 
chứng nhẹ và vừa. Nhiều ca bệnh đến 
trong tình trạng nặng, bị suy đa tạng, 
biến chứng do sốt xuất huyết đã được 
cứu sống. Những ngày chống dịch, 
có nhiều đêm các bác sĩ phải trải qua 

những “cuộc chiến” rất dài để hồi sinh 
cho từng sự sống. 

BS Sáng kể, bệnh truyền nhiễm là 
bệnh cấp tính và bệnh nhân có thể tử 
vong nhanh do diễn biến suy đa tạng 
nên công việc khẩn trương, áp lực và 
rất vất vả. Nhân viên y tế vừa phải cấp 
cứu bệnh nhân để hạn chế tử vong 
thấp nhất, nhưng phải vừa tự bảo vệ 
mình bằng các biện pháp bảo hộ cá 
nhân phòng chống lây nhiễm vì mầm 

Khu dã chiến và sự nỗ lực của các y bác sĩ trong đợt phòng chống dịch sốt xuất huyết 2017
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bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm và 
bất kỳ nhân viên y tế nào cũng có thể 
bị lây nhiễm. 

Bước vào cuộc chiến với dịch COVID-19 - 
một chủng virus mới gây ra viêm đường 
hô hấp cấp tính vô cùng phức tạp mà 
chúng ta chưa hiểu rõ về nó, nên về mặt 
tinh thần, các bác sĩ và điều dưỡng tại 
viện cũng khá căng thẳng. Ngoài tâm lý 
lo ngại bản thân mắc bệnh, tất cả đều 
có chung một mối lo đến sự an toàn của 
toàn bệnh viện. 

“Dịch COVID-19 là một kẻ thù vô hình, 
một loại virus mà cả thế giới còn đang 
tìm hiểu về nó, vì thế ở giai đoạn cao 
trào, mọi bệnh nhân vào viện phải sàng 
lọc, nhận định được các trường hợp nghi 
ngờ để làm xét nghiệm từng trường 
hợp. Các bệnh nhân có biểu hiện viêm 
phổi, có yếu tố dịch tễ liên quan đều xây 
dựng quy trình giống như bệnh nhân 

nghi ngờ COVID-19 đưa vào khu cách ly 
và tiến hành các biện pháp xét nghiệm, 
chẩn đoán”, BS Sáng cho hay. 

Theo số liệu tháng 4/2020, số lượng 
bệnh nhân vào viện được làm xét  
nghiệm virus SARS-CoV-2 khoảng 800-
900 ca và đến nay chưa có ca nào được 
phát hiện dương tính với virus này. 

Tuy nhiên, khi dịch đang có những diễn 
biến phức tạp trên thế giới, và tại Việt 
Nam đã có những ca bệnh không phát 
hiện được F0 và có sự lây lan trong cộng 
đồng, với một tâm lý không được chủ 
quan, các bác sĩ tại đây vẫn luôn luôn 
sẵn sàng trực chiến để vừa là tuyến 
đầu cho các tuyến quân y khác, vừa sẵn 
sàng chia lửa với các bệnh viện tuyến 
Trung ương nếu dịch bước sang cấp độ 
mới, với mức lây nhiễm lớn trong cộng 
đồng để làm nơi thu dung, điều trị cho 
những ca mắc COVID-19. 
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Nêu cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Hít một hơi thật sâu mùi quê hương 
đất mẹ Việt Nam, Thiếu tá - Bác sĩ Lê 
Hải Sơn cùng những cán bộ, chiến sĩ 
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 thuộc lực 
lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc 
trở về nước sau một năm làm nhiệm vụ 
tại Nam Sudan bước ra từ máy bay vận 
tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III 
của Không quân Australia vào đêm 29-
11-2019 với nhiều cảm xúc.

Trong những người chào đón anh và 
đồng đội ngoài kia, không có vợ và 
con anh, nhưng với BS Sơn, điều đó 
không sao, bởi vì, con trai anh sẽ thật 
sự bình an để chào đón anh ở nhà. Với 
một người cha, thế là đủ. Với một người 
lính, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Với 
một người bác sĩ, anh cùng đồng đội 
đã thực hiện khám bệnh và phẫu thuật 
cho rất nhiều ca khó trên đất nước bạn.

Năm 2018, anh được gọi bổ sung cùng 
62 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 

cấp 2 số 1 lên đường sang Nam Sudan. 
Đóng góp cho hòa bình thế giới, nêu 
cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ là lý 
tưởng và hành trang mà 63 chiến sĩ, 
bác sĩ mang trên vai nhiệm vụ là lực 
lượng gìn giữ hòa bình cấp đơn vị đầu 

 
TÔI ĐÃ CÓ MỘT CUỘC SỐNG ĐẦY TỰ HÀO 

TRÊN ĐẤT NAM XU-ĐĂNG

Theo báo Nhân dân Điện tử, tháng 12/2019
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tiên của Việt Nam tham gia làm nhiệm 
vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các 
cán bộ, chiến sĩ lần này tại Nam Sudan 
là khám bệnh và điều trị cho khoảng ba 
nghìn binh lính Liên Hợp quốc, điều trị 
cho dân thường và quan chức của khu 
vực. “Chúng tôi được coi là bệnh viện 
tuyến cuối của tỉnh, phải tiếp nhận điều 
trị và đưa ra phương án điều trị hợp lý”, 
BS Sơn kể.

Trong điều kiện rất khó khăn, khắc  
nghiệt và thực hiện các tiêu chuẩn, quy 
trình nghiêm ngặt của Liên Hợp quốc, 
các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến 
cấp 2 số 1 đã nêu cao truyền thống Bộ 
đội Cụ Hồ để thích nghi với điều kiện 
làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại 
một đất nước còn nhiều thiếu 
thốn. Để yên tâm công tác tại 
Nam Sudan, Thiếu tá Lê Hải 
Sơn vẫn luôn nhận được sự 
hỗ trợ về mặt chuyên môn 
rất lớn từ lãnh đạo Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 và 
các bác sĩ trong Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh C8. Khi có 
những ca khó, cần phải trí tuệ 
tập thể thì sự hỗ trợ của các 
anh/em tại bệnh viện đã giúp 
Bác sĩ Sơn đưa ra chẩn đoán 
chính xác hơn.

Trong hơn một năm thực hiện nhiệm 
vụ, các bác sĩ đã thực hiện khám và điều 
trị cho hơn hai nghìn lượt bệnh nhân, 
thực hiện hơn 50 ca phẫu thuật từ tiểu 
phẫu đến đại phẫu, có ca để lại dấu ấn 
lớn với chỉ huy Liên Hợp quốc tại Nam 
Sudan. Trong đó, có những ca đại phẫu 
lớn với điều kiện cơ sở vật chất tại chiến 
trường rất thiếu thốn những thiết bị 
chẩn đoán, điều trị hiện đại, thiếu cả 
những cuộc hội chẩn chuyên môn bởi 
các chuyên gia đầu ngành, các bác sĩ 
tại đây tác nghiệp khá độc lập và phải 
quyết đoán.

BS Sơn kể, không hiểu sao, bệnh nhân 
tại Nam Sudan hầu hết đều mắc bệnh 
lý đau bụng. Các máy siêu âm dã chiến 
cũng không đủ dữ liệu để đưa ra chẩn 
đoán loại trừ bệnh phức tạp. Vì thế, 
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có những ca bệnh phải sử dụng tới kỹ 
thuật can thiệp hình ảnh, đưa dụng cụ 
lấy dịch ổ bụng làm xét nghiệm để bác 
sĩ có thể chỉ định phương án điều trị 
hợp lý phù hợp nhất.

Ca bệnh đáng nhớ nhất với Bác sĩ Sơn 
là trường hợp cấp cứu cho một sĩ quan 
người Mông Cổ bị đau bụng dữ dội. 
Khi siêu âm, các bác sĩ thấy bệnh nhân 
có chút dịch hố chậu phải, dầy thành 
bụng nhưng bụng tương đối mềm. Các 
xét nghiệm không có gì đặc hiệu và 
triệu chứng không điển hình để chẩn 
đoán bệnh.

Trong điều kiện thiếu các phương tiện 
chẩn đoán hình ảnh như CT-Scanner ổ 
bụng, Bác sĩ Sơn đã cùng bác sĩ phẫu 
thuật ngoại bụng chọc dịch ổ bụng 
dưới siêu âm để lấy dịch ổ bụng làm xét 
nghiệm. Nhưng lúc này, bệnh nhân chỉ 
có ít dịch trong ổ bụng. Khi chọc vào 
bụng thấy ít dịch máu.

Với điều kiện dã chiến ở Bentiu, nếu có 
tình huống xấu xảy ra trong quá trình 
phẫu thuật, bệnh nhân sẽ mất máu mà 
không có đủ máu, phương tiện và trang 
thiết bị để xử lý. Nhưng nếu không mổ 
ngay thì bệnh nhân sẽ tử vong. Ngay 
lập tức bệnh nhân được đưa vào phẫu 
thuật. Sau sáu giờ phẫu thuật, bệnh 
nhân được cắt đoạn ruột hoại tử dài 
hơn một mét, nối hỗng tràng và hồi 

tràng. Ca cấp cứu này được phái bộ 
Liên Hợp quốc tại Nam Sudan đã trực 
tiếp đến biểu dương và khen ngợi sự 
làm việc của Bệnh viện Dã chiến 2.1.

BS Sơn tự hào nói, sau hơn một năm 
chăm sóc sức khỏe cho hơn ba nghìn 
binh lính và nhiều người dân tại châu 
Phi, nhiều nước biết đến hình ảnh 
người lính Bộ đội Cụ Hồ. “Đi đâu họ 
cũng nói “Vietnam very good”. Chúng 
tôi có thêm nhiều người bạn đến từ 
Anh, Mông Cổ và vẫn liên lạc với nhau 
khi kết thúc nhiệm vụ”.02

Vượt qua nỗi sợ hãi của sự ly biệt

Hơn nửa hành trình chuyến đi dài trong 
cuộc đời của Thiếu tá Sơn đã trôi qua 
với rất nhiều công việc bận rộn. Vừa 
làm nhiệm vụ bác sĩ chăm sóc sức khỏe 
cho các chiến sĩ Liên hợp quốc, vừa 
thăm khám, điều trị cho những người 
dân sống chung quanh khu vực đóng 
quân, thiếu tá Sơn cũng như các đồng 
đội khác, đã thích nghi với cuộc sống 
khắc nghiệt tại đây.

Ngày đầu khi nghe tin phải lên đường, 
anh cũng lo lắng bởi chưa biết chiến 
sự Nam Sudan sẽ như thế nào. Nhưng 
với sự động viên nhiệt tình từ đồng  
nghiệp, gia đình và đặc biệt anh vẫn 
luôn nhớ lời dặn dò của Chủ nhiệm 
Chính trị - Bệnh viện TWQĐ 108 rằng: 
“Người lính quân y 108 - đã ra quân là 
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chiến thắng trở về” để làm động lực cố 
gắng vượt qua mọi khó khăn về sau.

Ngày Thiếu tá Sơn lên đường, cậu con 
trai mà hai vợ chồng anh chị phải vất 
vả suốt bốn năm sau hôn nhân mới có 
được chưa biết gọi tên bố. Vợ anh - chị 
Nguyễn Thị Chung là bác sĩ Khoa Gây 
mê hồi sức - một khoa rất đặc thù bởi 
số lượng phẫu thuật liên tục tăng lên 
mỗi ngày, chị phải đảm nhận nhiệm vụ 
“bảo đảm chức năng sinh tồn” cho bệnh 
nhân phẫu thuật. Bác sĩ gây mê ở Khoa 
lại thiếu vì vậy công việc hằng ngày 
của chị Chung là rất căng thẳng vất vả. 
Nhưng ngay từ khi nghe tin chồng phải 
sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ, chị 

vẫn luôn tự hào vì hai vợ chồng đều là 
quân nhân, nay anh được lựa chọn lên 
đường đi công tác gìn giữ hòa bình của 
Liên hợp quốc chị vẫn luôn xác định chị 
sẽ là hậu phương vững chắc cho anh 
lên đường. Chị động viên chồng “Anh 
cứ yên tâm lên đường công tác, em sẽ 
lo được cho hai mẹ con”.

Hơn nửa thời gian tạm yên ổn trôi qua, 
tháng 7-2019, con trai của anh bỗng 
dưng bị sốt liên tục không dừng - một 
căn bệnh thuộc dạng hiếm trên thế 
giới tấn công cơ thể nhỏ bé yếu ớt 
của cậu bé mới gần 2 tuổi Lê Nguyễn 
Minh Hoàng. Bé được đưa vào Bệnh 
viện Nhi Trung ương cấp cứu và phải 
nằm ở phòng hồi sức. Lúc này vợ của 
anh được Bệnh viện TWQĐ 108 tạo mọi 
điều kiện để chăm con. Gia đình bố mẹ 
hai bên của vợ chồng anh cũng đã già 
yếu, chính vì vậy một mình chị ở bệnh 
viện chăm con cả ngày lẫn đêm. Vốn là 
một bác sĩ chuyên ngành gây mê hồi 
sức đã trải qua bao lần căng thẳng để 
chăm sóc cho nhiều bệnh nhân trong 
gần 33.000 cuộc phẫu thuật ở Bệnh 
viện TWQĐ 108 trong năm 2019 vừa 
qua, nhưng khi chứng kiến con trai của 
mình không đáp ứng với bất cứ phác 
đồ điều trị nào, chị không khỏi hoang 
mang, liên lạc thông báo cho chồng 
mình: “Anh ơi, con không ổn rồi, anh 
phải về thôi”.
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“Hai vợ chồng đều làm ngành y, vợ làm 
bác sĩ Khoa Hồi sức nên rất hiểu, một 
đứa trẻ phải nằm trong phòng hồi sức 
nhiều ngày liên tiếp, không có dấu hiệu 
hạ sốt là một nỗi sợ hãi thế nào”, anh 
Sơn kể. Một tuần con nằm viện, anh 
Sơn bụng dạ như lửa đốt. Một cảm giác 
giằng co làm người đàn ông 35 tuổi này 
tưởng chừng gục ngã. Bentiu lệch múi 
giờ bốn tiếng với Việt Nam, cứ hai giờ 
đêm, anh lại thức gọi về cho vợ để nắm 
tình hình của con. Nằm xuống, lại vùng 
dậy, bồn chồn cho hết đêm vì nỗi lo về 
sự ly biệt. Bát cơm bưng lên, lại chan vội 
nước canh để húp cho qua cơn đói.

Với nhận thức mình đang thực hiện 
nhiệm vụ, anh kìm nén mọi cảm xúc, 
mọi nỗi sợ hãi và hoang mang vì lo lắng 
cho cậu con trai bé bỏng, Thiếu tá Sơn 
vẫn thực hiện các công tác khám chữa 
bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện và 
đồng thời báo cáo Chỉ huy Bệnh viện 
dã chiến, xin ý kiến chỉ huy phái bộ, xin 
ý kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từng 
bước được duyệt cho về phép.

Lúc này, tại quê hương, đích thân Trung 
tướng, GS.TSTTND Mai Hồng Bàng - 
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 trực tiếp quan tâm đến bệnh 
tình của bé Hoàng. Những đồng  
nghiệp của anh tại Khoa C8 và đồng 
nghiệp của vợ anh cũng trấn an anh 
vì mọi người đều đang sát cánh cùng 

vợ anh, chiến đấu với căn bệnh lạ của 
Hoàng. Một tuần sau, anh được cấp 
phép về nhà.

“Thể trạng của Hoàng khá yếu và hầu 
như không đáp ứng với kháng sinh. 
Khi tôi về, Hoàng ở giai đoạn toàn 
phát, toàn thân lở loét, không dứt cơn 
sốt. Những bệnh nhi bình thường chỉ 
truyền vài lọ thuốc đặc hiệu đã khỏi. 
Riêng Hoàng, đến lọ thứ 24 vẫn không 
có chút xoay chuyển. Các bác sĩ phải 
dùng phác đồ cuối cùng”. Anh Sơn xoa 
làn da mịn màng của Hoàng lúc này và 
kể tiếp: “20 ngày đó là khoảng thời gian 
kinh khủng nhất. Qua cơn sốt, Hoàng 
rơi vào tình trạng biến chứng giãn 
mạch vành, có nguy cơ tạo máu đông. 
Đến giờ, tuần nào Hoàng cũng vào viện 
khám định kỳ, uống thuốc chống đông 
kết hợp tiểu cầu để chống tạo thành 
cục máu đông”.

Hoàng là cậu con trai đầu lòng của anh 
Sơn, chị Chung. Cậu con trai anh chị 
phải mất tới bốn năm chạy chữa khắp 
nơi mới có được. Chị Chung bảo, người 
bình thường có con đã yêu thương con 
bao nhiêu, thì với một người mẹ hiếm 
muộn như chị, tình yêu đó còn lớn hơn 
gấp bội. Nhất là khi, vào giai đoạn gần 
như khó khăn nhất cuộc đời, hơi thở và 
hy vọng sống của Hoàng bị bóp nghẹt, 
chị Chung chỉ có một mình chiến đấu 
mà không có anh Sơn bên cạnh.
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Còn anh Sơn, từ phương xa, nỗi 
thương con quay quắt khiến người 
đàn ông 35 tuổi sút 5kg chỉ trong vài 
đêm. Thế nhưng, nén nỗi đau vào 
trong, hết phép anh vẫn quay lại với 
nhiệm vụ của người lính Bộ đội Cụ Hồ 
làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của 
Liên Hợp quốc, anh vẫn thực hiện sứ 
mệnh là một người lính áo trắng đầy 
uy tín trong mắt bạn bè quốc tế.

Khi đặt chân đến Nam Sudan

Sân bay là đường đất, nhà ga được lợp 
bằng mái tôn, một không khí oi nồng, 
một không gian xơ xác… tất cả những gì 
trước nay chỉ biết trong tư liệu, hình ảnh 
về sân bay quốc tế Juba, thủ đô Juba, 
Nam Sudan (châu Phi) hiện ra mồn một 
trước mặt các bác sĩ Bệnh viện dã chiến 
cấp 2 số 1 khi bước xuống máy bay vào 
một ngày tháng 11 năm 2018.

Cuộc sống tại mảnh đất nội 
chiến liên miên, khí hậu khắc 
nghiệt khiến người bền chí 
cũng có lúc nao lòng. Đóng 
trong một căn cứ rộng khoảng 
3 km tại một vị trí giáp ranh với 
trại tị nạn hàng nghìn dân của 
châu Phi, mặc dù được bảo vệ, 
canh gác khá nghiêm ngặt bởi 
binh lính Liên hợp quốc cùng 
camera khắp nơi, nhưng ngoài 
làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh, 

63 cán bộ, chiến sĩ của Bệnh viện Dã 
chiến 2.1 vẫn tự bảo đảm an ninh nội 
bộ, bảo đảm cuộc sống của mình bằng 
việc luân phiên tuần tra, canh gác. “Có 
những đêm, chúng tôi cầm gậy lùa 
người tỵ nạn”, BS Sơn nhớ lại.

Trong thời gian ở đây

Cùng với thời gian, họ đã quen với 
những tiếng súng nổ, quen với những 
thông tin về cuộc tranh đấu đâu đó 
không xa nơi đóng quân, họ cũng 
quen với thời tiết khắc nghiệt lên tới 
50 độ C mà điều hòa chỉ đủ để thổi gió 
trong Bệnh viện dã chiến. Họ đã quen 
với nỗi nhớ gia đình, nhớ vợ, nhớ con. 
Riêng anh Sơn lúc lên đường khi con 
còn chưa biết cất tiếng gọi bố, nên phải 
làm quen nhiều hơn với nỗi nhớ nhung, 
khắc khoải những ngày đầu.
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Những thời gian rảnh, các bác sĩ vẫn đi 
quanh hàng rào, gặp gỡ người dân và 
nói chuyện. Khi mới đến, cán bộ, chiến 
sĩ của Bệnh viện Dã chiến 2.1 tặng nhiều 
lương khô, bánh kẹo, thậm chí cả tiền 
cho người dân nơi đây. Bệnh viện cũng 
dán nhiều biển hướng dẫn để người 
dân biết được quy trình ăn chín, uống 
sôi, phòng tránh dịch bệnh. Những 
người được khám và điều trị cũng thi 
thoảng biếu gà và cá qua hàng rào an 
ninh cho các cán bộ, chiến sĩ.

“Những đứa trẻ tại đây rất đáng thương. 
Chúng đen sì và gầy gò nhưng có nụ 
cười rất hồn nhiên. Đó là những đứa 
trẻ cần giúp đỡ về y tế, về lương thực. 
Chúng luôn giơ tay xin ăn khi gặp bất kỳ 
ai”, BS Sơn kể lại. Trải qua thời gian cùng 
con trai của mình bước qua cửa tử, anh 
Sơn càng thấm thía tình yêu thương với 
con trẻ và càng thương những đứa trẻ 
yếu đuối tại mảnh đất châu Phi nắng 
gió này.
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14 tháng đi qua nhanh như chớp mắt

Nhưng trong thời gian đó, tất cả những 
cảm xúc tột cùng của cuộc đời đều đã 
trải qua với Thiếu tá Lê Hải Sơn. Hơn 
hết, người bác sĩ mặc áo lính này luôn 
luôn tự hào đã đóng góp được một 
phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ 
hòa bình quốc tế, làm rạng danh hình 
ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ. Sự bình 
an của bé Minh Hoàng, đã giúp anh 
có thêm nghị lực để vượt qua mọi khó 
khăn, thiếu thốn và sợ hãi trên mảnh 
đất Nam Sudan.

Ngày anh trở về, con trai đã ba tuổi, đã 
biết gọi bố. Dù còn những bẽn lẽn ban 
đầu vì anh đi xa đằng đẵng tám tháng 
tập huấn, 14 tháng công tác tại Nam  
Sudan, nhưng bằng sự bù đắp cho 
những ngày tháng xa cách, Minh Hoàng 
đã dần bén hơi bố. Còn với người vợ đã 
đồng cam cộng khổ với anh từ năm thứ 
hai đại học, trải qua 9 năm yêu nhau, 
bốn năm hôn nhân, gần hai năm phải 
xa cách ở một đất nước khác, chị vẫn 
luôn tự hào đã góp phần trở thành hậu 
phương vững chắc để anh hoàn thành 
nhiệm vụ của một người lính Cụ Hồ 
trên nước bạn Nam Sudan. Anh bình 
an trở về, con chị bình an trải qua giai 
đoạn đứng giữa lằn ranh sự sống, với 
chị Chung đây là hạnh phúc lớn lao mà 
cuộc đời đã ưu ái cho chị.

Ngày 9-12, Thiếu tá, bác sĩ Lê Hải Sơn 
được chào đón trở về nồng nhiệt tại 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
Tại buổi gặp mặt thân tình, Đại tá, PGS.
TS Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 đánh 
giá “Đây là nhiệm vụ cao cả, vinh dự khi 
Việt Nam tham gia cùng tổ chức Liên 
hợp quốc tham gia nhiệm vụ gìn giữ 
hòa bình, là bước tham gia đầu tiên của 
Việt Nam nên nhiệm vụ rất quan trọng 
và rất vẻ vang”. 

“Thiếu tá Lê Hải Sơn tham gia Bệnh 
viện Dã chiến 2.1 là vinh dự cho bệnh 
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viện và vinh dự cho cá nhân đồng chí 
nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Khi 
đang ở môi trường hòa bình, thuận lợi, 
việc một bác sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ 
lên đường làm việc tại một nơi chiến sự 
- một điểm nóng của thế giới và hoàn 
thành nhiệm vụ là điều rất đáng tự hào. 
Cảm ơn Bác sĩ Sơn đã đóng góp hoàn 
thành nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến 
2.1, nhưng đồng thời cũng là đóng góp 
cho sự hoàn thành nhiệm vụ của Quân 
đội Nhân dân Việt Nam với sự nghiệp 
quốc tế. Hy vọng, tới đây bệnh viện có 
nhiều tấm gương tương tự để chúng ta 
có đội ngũ bác sĩ vừa có kiến thức, trình 
độ chuyên môn và tinh thần sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ cao”, Phó Giám đốc Lê 
Hữu Song nói. 

PGS.TS Đỗ Đức Cường, Trưởng khoa 
C8 nói:  Bác sĩ Sơn ngoài chuyên môn  
nghiệp vụ vững vàng, cũng giao tiếp 
bằng tiếng Anh tốt. Khi được giao 
nhiệm vụ, bác sĩ Sơn sẵn sàng lên 
đường, hoàn thành nhiệm vụ trong 
điều kiện vô cùng khó khăn. Quyết tâm 
và trách nhiệm của Bác sĩ Sơn với đơn 
vị là điều mà Khoa Chẩn đoán hình ảnh 
chúng tôi rất tự hào.

Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau 
qua mạng Zalo để có sự hỗ trợ chuyên 
môn tốt nhất. Trong thời gian con trai 
đồng chí Sơn phải nằm Khoa Hồi sức, 
Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi 
cũng thường xuyên hỗ trợ gia đình để 
đồng chí Sơn yên tâm công tác. 

Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức chúc mừng Thiếu tá BS. Lê Hải Sơn  
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc tại Nam Xu-đăng
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Từ hôm đó tôi da diết nhớ Hà
Ngôi mộ nhỏ nếp rừng già ấp ủ
Mùa xuân này mận chi chít nụ
Chi chít hoa và tỏa ngát hương bay
Tôi cứ hình dung về cái phút chia tay
Về khoảnh khắc lặng im chúng mình  

                                                                   bên suối

Về giây phút Hà nhìn tôi lần cuối
Chỉ có nước reo làm nhạc tiễn đưa
Tôi gửi Hà vào lòng đất buổi ban trưa
Cắm lên mộ một nhành mận trắng
Hoa lung linh như muôn ngàn tia nắng

Từ hôm đó tôi da diết nhớ Hà 
Ở chiến trường khói lửa ngút ngàn xa
Ngày bận rộn tôi nhớ Hà trong óc
Đêm giữ chốt tôi nhớ Hà trong mắt

 
NGÔI SAO CỦA TÔI ƠI! 

Tưởng nhớ Liệt sĩ Nguyễn Thu Hà, Y sĩ Viện Quân y 108  
Quê quán Xã Văn Từ,  Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

            Nhà báo Kim Quốc Hoa 
Nguyên Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi 

Ngắm trời sao lại bắt gặp cái nhìn
Những ngôi sao cứ lung linh lung linh
Cứ thao thức như chúng mình vào trận
Cứ chi chít như trắng chùm hoa mận
Cứ vô tư như tia nắng hôm nào
Tôi với Hà đau đớn vĩnh biệt nhau.
Ơi, ngôi sao mà đêm đêm lấp lánh
Tôi vẫn nhận ra ánh mắt của Hà
Ánh mắt người anh hùng vào giây  

       phút đi xa

Giây phút Hà vĩnh biệt!
Cái ngôi sao gợi lòng tôi da diết
Gợi tình yêu tha thiết cuộc sống này
Gợi trái tim dồn máu vào bàn tay cầm súng!
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Nửa đêm chợt tỉnh giấc
Thầy vẫn đang ngồi kia
Bên ngọn đèn sáng tỏ
Chữa luận án say mê.
Thầy đã gần tám mươi
Tuổi tác đâu còn trẻ
Vẫn mải miết cho đời
Con người Thầy như thế.
Khẽ lén chụp tấm hình
Hướng trời cao lung linh
Tấm lưng trần còng xuống
Thầy bên bàn chông chênh.
Mái tóc chỉ lưa thưa
Đôi mắt lâu không chớp
Thầy sửa chữa từng lớp
Cho học trò bao lớp.
Cầm điều thuốc trên tay
Mẩu tàn dài vẫn đỏ
Một cốc đựng gần đầy
Tàn thuốc ngay trước đó.

NỬA ĐÊM 
KíNH TặNg THầY NguYễN VăN NHâN

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình 
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y

Thầy trò mình gắn bó
Suốt mấy chục năm rồi
Bên Thầy con nhận được
Bao ân tình Thầy ơi.
Bên Thầy con lớn lên
Vẳng bên tai Thầy dạy
Hãy làm tiếp những gì
Thầy dở dang còn đấy.
Bên Thầy con vững bước
Tiếp con đường Thầy đi
Từ nơi Thầy con nhận
Cả những điều nghĩ suy.
Xin Thầy hãy yên tâm
Về học trò bé nhỏ
Những tình cảm lắng trầm
Kính yêu Thầy lắm đó.
Hút với Thầy điếu thuốc
Trò chuyện đến sớm mai
Chỉ mong Thầy mạnh khỏe
Trăm năm chặng đường dài.

Bình Thuận tháng 8 năm 1999
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Anh đã mất rồi hai con mắt
Và cả đôi chân,
Chỉ còn lại hai tay với chiếc xe lăn
Và cây đàn ghi ta,
Gặp lại nhau đây
Vẫn hát.

***
Ròng rã suốt chín năm 
Lăn lộn qua bao khó nhọc,
Vượt lên tất cả nỗi thương đau
Gần hai chục lần phẫu thuật,
Những tưởng không còn gì để mất,
Sẽ sống khác đi
Và không thể nào vui,
Nhưng nụ cười của anh
Vẫn thường trực trên môi,
Như ngày xưa
Trong tâm hồn anh
Người lính trẻ.
Hai đứa con thơ bé 
Bên người vợ tảo tần,
Gặp lại nhau đây lòng thấy bâng khuâng
Không khỏi xót xa thương cảm.
Nếu không có tình yêu của người vợ đảm
Cùng hai đứa con
Đang chơi đùa kia,

NHẬN CHO MÌNH TỪ ANH

      Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y 

Không biết anh
Có giữ được mình như thế?
Đến tận hôm nay
Để cầm đàn mà hát
Hỏi anh có gì khao khát
Không! Không!
Đã có hết rồi!
Hạnh Phúc
Tình yêu
Thế đấy
Nhỏ thôi
Với cuộc đời
Đã tròn nghĩa vụ.
Biết làm sao cho đủ
Biết làm sao cho vừa
Hãy biết bằng lòng
Để sống như xưa.
Anh là thương binh hết hạng
Là em, 
Là bạn, 
Như bao người thương binh khác 
Với tôi là bệnh nhân thôi 
Nhưng nghe anh đàn tôi nhận
Thiêng liêng, hạnh phúc trên đời.

Bệnh viện TWQĐ 108 tháng 2.1993
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Bệnh viện về đêm
Càng khuya

Giá lạnh tăng thêm
Không có sự êm đềm
Tĩnh lặng
Anh em điện thoại gọi nhau
Khi giấc ngủ vừa mới bắt đầu
Anh phải đi!
Vì có một bệnh nhân
Rất nặng.
Kíp mổ nhanh được triển khai
Thức lâu mới biết 
Đêm dài
Nhưng với các anh
Rất ngắn.
Cho đến khi trời sáng
Bàn tay đứt rời 
Đã được nối xong. 
Nhìn những ngón tay hồng
Dưới làn da mềm máu chảy
Bảy giờ đồng hồ đã qua rồi đấy.
Không kịp tháo găng

Họ nhìn và 
Bắt tay nhau
Cảm giác vui
Lâng lâng
Thanh thản trong lòng
Dù chỉ có mấy chục ngàn đồng
Chẳng đủ để cho nhau bát phở.
Đã xa rồi 
Chiến tranh
Nhưng chắc chắn 
Muôn đời vẫn cần sự hy sinh
Và lòng say mê
Nghề nghiệp
Cần tình yêu thương
Bệnh nhân tha thiết
Của các chị, các anh
Như những ngọn gió trong lành
Dâng cho đời!

Niềm vui!
Vĩnh cửu!

Bệnh viện 108, 12.1997

ĐIỀU CẦN THIẾT TRONG ĐỜI

Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình 
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 

Nguyên Giám đốc Học viện Quân y



435

Hôm nay đây trong bao nỗi bồi hồi

Tôi đứng lặng trong dạt dào xúc cảm

Khoa Sinh hóa nơi chúng mình gắn bó

50 năm không kể xiết những ân tình

Tất bật buổi mai, dòng người chờ  
xét nghiệm

Thao thức đêm trường, chồng kết quả 
bệnh nhân

Những Beckman Coulter, cobas  
rồi elecsys…

Sát cánh với chúng mình trong những  
đam mê

Bao bài báo, bao công trình khoa học

Chung vui buồn, thất bại, thành công

Có những chai hóa chất ngỡ lạnh lùng

Chúng mình nâng niu, giọt đời sinh tử

Cây úa tàn, phút hồi sinh trở lại

Gian nan lặng chìm, hạnh phúc tràn mi

Giữ y đức giữa tiền tài danh vọng

Bệnh viện chúng mình 108 rạng danh.

 
NƠI CHÚNG MÌNH GẮN BÓ

                                                            Thượng tá Nguyễn Cẩm Thạch 
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh hóa 

Bệnh viện TWQĐ 108 
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Trái tim anh một màu tươi đỏ thắm 

Nuôi dưỡng mạch vành, nơi xuất phát là em 

Cánh tay em thân chung bó his

Chia thành hai nửa, ôm gọn trái tim anh

Phút gặp em chẹn beta liều thấp

Anh tăng dần liều cho đến ngưỡng tối đa

Dù độ 3, trái tim suy vì nhớ

Chức năng tim nay đã đáng kể tăng lên

Và từ đấy, đời anh thành hai nửa 

Nửa dành cho em và nửa để cho anh 

Hai trái nửa, nhưng cùng chung nhịp đập 

Cùng quả tim, cùng chọn một tuần hoàn

Cuộc đời sống, khi trái tim ngừng đập 

Sẽ chết đi khi mất nhịp đồng hồ 

Nhưng tình yêu không bao giờ chết 

Bởi tuần hoàn khép kín anh em

Những lúc em bỏ đi hờn giận 

Ngực trái anh, bỗng quặn lại rất đau 

ST chênh, men tim tăng đáng kể 

Bởi hội chứng vành cấp đó em ơi

Hãy về với anh, plavix là em 

Lovenox, đôi mắt nhìn anh đó 

Nụ cười em giãn vành tiên dược 

Đau ngực tan dần, hồi phục trái tim anh

Dòng máu kia những ưu phiền của cuộc sống 

Lá phổi diệu kỳ, chuyển sẫm thành hồng tươi 

Như dòng nhĩ trái kia, không hề có âm cuộn

Anh dùng thuốc chống đông, nên chẳng 
huyết khối bao giờ

Tấm lòng son anh trao gửi tặng em 

Bởi trái tim mỗi người chỉ có một 

Đã trao tặng rồi sẽ không có lần hai.

 
TRÁI TIM ĐỎ THẮM

TS.BS Phạm Trường Sơn 
Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch, 

Bệnh viện TWQĐ 108
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Tôi nay gần mãn cuộc đời
Ít khi nằm viện với người, người ơi
Giờ đây vào tuổi tám mươi
Lại phải nằm viện hoa tươi héo tàn
Đêm thâu màn ảnh miên man
Tỉnh mơ dạo bước hành lang khoa phòng
Bệnh nhân lũ lượt thong dong
Khuôn trang nét mặt đau lòng ẩn sâu
Nụ cười biến cả đi đâu
Nhìn người lại thấm nỗi đau của mình
Giao lưu đôi chuyện tâm tình
Để người nhân hậu, bệnh mang án hình

Cao xanh ăn ở bất bình
Bao nhiêu kẻ ác Thiên Đình lại quên
Người ơi vững bước tiến iên
Yên tâm điều trị vượt trên bệnh tình
Tin vào bệnh viện của mình
Giáo sư bác sĩ điển hình tài cao
Nổi thêm năm thảng đẹp sao
Ta gom công lực góp vào thành công
Ung dung dạo bước thỏa lòng
Vui cùng con cháu sáng trong nghĩa tình
Khi nào trời đón chúng mình
Chia tay bằng hữu gia đình ta đi./.

Viện 108, 03/4/2019

 
TÂM TÌNH NGƯỜI BỆNH

Nhà báo Kim Quốc Hoa
Nguyên Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi
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Chiến sĩ quân y
Theo chân những người lính
ra mặt trận
Điện Biên
Chín năm gian khổ trường kỳ   
Chung nhau ngủ hầm
Mưa dầm
Cơm vắt
Quân y viện Tiền phương
Bao thương binh nằm lại
Thân thể tật nguyền
Và....
máu!!!
Không một tiếng kêu rên
Nhưng người lính áo Blu
Quay đi khóc
Thương đồng đôi
Căm giận quân thù
Đường Trường Sơn xẻ dọc
Tháng năm chống Mỹ
Trận mạc hoang tàn
Chất độc da cam lẫn trong suối nước
Tàn phá mấy đời người
Trạm Quân y méo mó tiếng cười
Khi những bàn chân, cánh tay gẫy nát
Hầm tiền phương
Điện tỏ mờ theo chân đạp
Từng viên thuốc xẻ chia
Sốt rét rừng
Vật vã !
***

Băng qua Mậu Thân sáu tám
Vượt dòng Thạch Hãn
Vành đai lửa
Máu xương tan tưới lên 
Thành Cổ
Cồn Tiên
Dốc Miếu
Đường Chín
Nam Lào
Khe Sanh
Gio Linh
Tà Cơn
Quảng Trị
nghìn năm khóc
Đỏ máu hóa cỏ non xanh
***
Bao khổ đau vất vả gian truân
Cùng đất nước đi đến ngày tươi sáng
Như có Bác trong ngày vui Đại thắng
Lính Quân y
Hòa vang khúc hát giữa Sài Gòn
***
Đặng Thùy Trâm
Tấm gương đỏ như son
Mãi mãi tuổi hai mươi bất diệt
Đất nước ơi !!! 
Có chúng tôi
Lính Quân y
Sẵn sàng
Bước tiếp
Khúc quân hành
Lặng lẽ hôm nay ./. 

LÍNH QUÂN Y
Thơ Nguyễn Huấn - VOV
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Tôi tìm viếng Vũng Chùa, Đảo Yến,
Nơi yên nghỉ của Người tôi kính mến,
Võ Nguyên Giáp, đại tướng của lòng dân,
Người trí thức cách mạng, vị tướng quân.
Từ 34 chiến sĩ ban đầu,
Súng kíp, đầu trần, chân đất
Thành đoàn quân trùng điệp,
Chiến thắng Điện Biên rung động địa cầu,
Điện Biên Phủ trên không bắt địch cúi đầu,
Tới những bước chân thần tốc vũ bão,
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử
Người đã hóa thân thành bài ca bất tử
Mà trăm lời ca chưa đủ để ngợi ca,
Ngàn vần thơ chưa đủ thành bài thơ
Nói lên tài thao lược,
Nhân cách một danh nhân thời đại,
Một vì sao sáng mãi
Trên bầu trời Việt Nam.
Lê Lợi - Nguyễn Trãi,
Hồ Chí Minh - Võ Nguyên Giáp,
Những con người uyên bác, văn võ song toàn,
Mở chương vinh quang, bất hủ.
Con người đã đi vào lịch sử
Rạng rỡ muôn đời.
Hà Nội một ngày đẹp trời,
Mùa thu lá vàng rơi,
Người đã đi xa
Không ! Không !

Người vẫn gần chúng ta,
Vẫn lấp lánh ánh quân kỳ,
Khúc quân hành hùng tráng còn vang mãi
Trong trái tim mỗi người Việt Nam,
Bạn bè năm châu bốn biển.
Người là tấm gương quyết chiến
“Trung với Đảng, hiếu với dân
Kẻ thù nào cũng đánh thắng “
Dòng Kiên Giang mênh mang
Chan hòa ánh nắng,
Biển Đông bát ngát,
Sóng rì rào mát lạnh phù sa
Mãi ru Người trong giấc ngủ bao la.
Người nằm đó còn thôi thúc quân dân cả nước
Đường ra trận thần tốc vững bước,
Giữ vững non song,
Giữ vững biển trời.
Linh hồn Người mãi in dấu trên đời,
Gắn bó với quê hương,
Trong trắng như hoa ban,
Đỏ thắm hoa đào,
Ngọt ngào hương sữa.
Người đã giương cao ngọn cờ rực lửa,
Niềm tin sắt đá,
Ý chí quật cường dân tộc Việt Nam
Vượt qua bao bão tố gian nan.

2017

VÕ NGUYÊN GIÁP - BÀI CA BẤT TỬ
Tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Nhân chuyến thăm nơi an nghỉ của Người

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình  
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108



440

Nghe tin Anh mất lòng tôi bồi hồi 

Như mất gì quý nhất, mất người thân,

Mất con người trí, dũng, đức, nhẫn, nhân,

Đánh bại kẻ thù, mà kẻ thù kính nể.

Đêm hôm nay mưa nguồn chớp bể,

Bầu trời Việt Nam tạm khuất bóng sao  khuê.

Mây sẽ tan và Anh vẫn hướng về 

Tổ quốc, đồng bào, hết lòng phụng sự.

Một Trần Hưng Đạo thời đại Hồ Chí Minh lịch sử 

Đã làm nên Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu,

Đã gây men cách mạng khắp năm châu,

Phá rã gông cùm thực dân đế quốc.

Bằng sức mạnh đôi bàn tay, trái tim, khối óc 

Lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều,

Chậm nhưng chắc, quý từng giọt máu, 
không phiêu lưu 

Chớp được thời cơ thần tốc, vũ bão.

Không qua trường quân sự nào, sao Anh 
hoàn hảo,

Đánh bại bao tướng tài họ đã tôn vinh,

Anh mỉm cười khiêm tốn: “Đại tướng của 
hòa bình”

Thời gian chẳng vô tình. Dẫu mưa, dẫu nắng,

Vẫn sáng chói công lao chiến thắng,

Suốt đời chiến đấu vì nhân dân,

Dầu gian khó chưa một lần thất bại.

Ôi đôi mắt nheo cười, vui tươi sống mãi!

Tư lệnh trên những tư lệnh,

Đại tướng huyền thoại của rừng xanh 

Chúng tôi tự hào những người lính bên Anh.

Đêm 5/10/2013

VỊ TƯỚNG CỦA CHIẾN THẮNG
Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên giáp kính mến, Người anh cả của Quân đội Nhân 
dân Việt Nam, Người mà tôi được tháp tùng bảo vệ sức khỏe khi sang dự Đại hội Đảng 
NDCM Lào tại Sầm Tơ và tại Bệnh viện TWQĐ 108

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình 
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108
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Chúng tôi những người lính

Không nhằm thẳng quân thù mà bắn.

Chúng tôi những người lính áo trắng,

Thầy thuốc như mẹ hiền 

Viện Truyền nhiễm Anh hùng 

Bề dày truyền thống nhiều năm liền,

Bệnh viện Trung ương Quân đội một  lẻ tám. 

Chúng tôi chiến đấu với lòng dũng cảm, 

Quyết tâm, đầy ý chí.

Kẻ thù nguy hiểm, những sinh vật bé tí,

Mắt thường, không nhận ra ngay.

Bé tí, song hàng triệu hàng tỷ 

Tấn công người bệnh đêm ngày,

Lơ là có thể chết ngay.

Nào sốt rét, thương hàn, nhiễm khuẩn huyết, 

Nào viêm gan, viêm não Nhật Bản B,

Cùng bao bệnh truyền nhiễm khác gớm ghê, 

Giết người thầm lặng, 

Ơi những người lính áo trắng!

Đêm ngày luôn cố gắng 

Điều trị tốt,

Học tập, nghiên cứu hăng say.

Với kiến thức, vũ khí trong tay,

Với nhiệt huyết chiến đấu khắp đó đây.

Dẫu băng rừng lội suối,

Dẫu hải đảo biên giới,

Đâu có dịch là ta cứ đi.

Vì sức khỏe quân đội sẵn sàng nhận nhiệm vụ,

Có ngại ngần chi.

Năm 2016

NHỮNG NGƯỜI LÍNH ÁO TRẮNG
Tặng CBNV Viện Truyền nhiễm nhân dịp được tặng danh hiệu AHLLVT 
và kỷ niệm 65 năm thành lập Bệnh viện

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình 
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108
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Vì sức khỏe con người
Vì hạnh phúc nhân dân 
Tuổi cao chí vững bền 
Cùng nhau vui hành quân 
Như thời trai trẻ vậy.
Vâng theo lời Bác dạy 
“Thầy thuốc như mẹ hiền” 
Vẫn chân cứng đá mềm,
Truyền thống quân y người lính. 
Xưa chiến đấu hy sinh,
Nay làm việc hết mình,

Tô thắm tình non nước,
Yêu đời, yêu tổ quốc.
Dầu gian khó hề chi,
Dầu mưa nắng ra đi 
Khắp mọi miền đất nước 
Phục vụ niềm mơ ước.
Ơi những cựu chiến binh!
Dù đi đâu về đâu 
Tự hào đơn vị mình 
Viện Quân y 108.

 
NHỮNG CỰU CHIẾN BINH  

VIỆN QUÂN Y 108

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình 
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108
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Một năm thăm Viện đôi lần

Mà sao tôi thấy vừa gần vừa xa.

 Gần vì bao kỷ niệm qua 

Nửa đời gắn bó vào ra nơi này.

Xa vì quang cảnh đối thay,

Tòa ngang dãy dọc dựng xây thêm nhiều.

Con đường xưa gợi bao điều,

Những đêm trực viện, những chiều giao ban.

Những ngày địch đánh dã man,

Tiếng còi báo động rú vang đêm ngày. 

Thương binh ồ ạt về đây,

Bệnh binh thể nặng nằm đầy các khoa.

Có lần địch đánh Viện ta,

Một ngày bao đận vào ra hầm hào.

Mặc dầu thiếu thốn gian lao,

Sẵn sàng chi viện người vào miền Nam.

Các thầy xưa thật gian nan,

Qua nhiều cuộc chiến muôn vàn khó khăn. 

Hình dung thầy Khánh đa năng,

Tác phong điềm đạm, nói năng dịu dàng. 

Thầy Triệu bộc trực, chân thành,

Chuyên gia sọ não đầu ngành quân y.

Thầy Doãn phúc hậu, phương phi,

Xuề xòa phong cách, xe đi tàng tàng.

Thầy trò gần gũi dễ dàng,

Khi cần hội chẩn sẵn sàng xuống khoa.

Thầy Phan phong nhã hào hoa,

Bàn tay vàng của Viện ta một thời.

Thầy Dương đôn hậu tuyệt vời,

Chuyên sâu tim mạch, vốn người thông minh.

Còn bao gương mặt ân tình

Xây nên truyền thống Viện mình hôm nay.

Nghỉ rồi xa viện lâu ngày

Gặp nhau tay bắt mặt mày mừng vui

Chúc nhiều thành tích sáng ngời 

Đàng hoàng to đẹp như lời Bác mong.

 
THĂM LẠI VIỆN XƯA

Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình 
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108
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Vinh quang Bệnh viện Anh hùng

Bảy mươi năm ấy thủy chung, nghĩa tình

“Thủy Khẩu” tên gọi bình minh

Việt Nam-Trung Quốc thắm tình dựng xây

Thu Đông Biên giới nơi đây

Góp phần đánh thắng phơi thây quân thù

Theo yêu cầu mới chiến khu

“Đồng Càng, Yên Trạch” điểm thu quân về

Đổi tên Bệnh viện hương quê

“Trung ương Yên Trạch ”, bốn bề ngổn ngang

Tháng tư, mồng Một huy hoàng

Thành ngày truyền thống âm vang mãi truyền

 Rồi “Phân Viện Tám”- Đổi tên

Chiến tranh ác liệt, thuốc men thiếu nhiều

Khó khăn chồng chất bao nhiêu

Chính quy, điều trị lập nhiều chiến công

 
VINH QUANG BỆNH VIỆN ANH HÙNG

           Đại tá TS Ngô Thị Phượng 
PT. Chủ nhiệm Khoa Nội tiết 

Bệnh viện TWQĐ 108

Pháp thua có “Viện” góp chung

Hành quân tiếp quản – Vui cùng Thủ đô

“Đồn Thủy” rực đỏ ánh cờ

Viện ta tiếp quản, Bác Hồ về thăm

Cái tên “Viện Tám” thêm “Trăm”

Thành “Một lẻ Tám” bao năm được dùng

Hòa bình với khó khăn chung

Xây dựng Viện lớn đi cùng đa khoa

Trung tâm nghiên cứu tầm xa

Chuyên khoa tuyến cuối chói lòa toàn quân

Chuyển sang thời chiến gian truân

Bệnh viện sơ tán khu gần đội xa

Cử quân đi khắp sơn hà

Hậu phương, tiền tuyến, xông pha quên mình

Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh

Danh hiệu “Từ mẫu” gắn hình “Quân y”

Vinh quang nhiệm vụ thêm ghi
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Điều trị nội trú, thêm chi viện Lào

Chăm sóc lãnh tụ tối cao

Giữ thi hài Bác đi vào cõi tiên

Máy bay Mỹ đánh mọi miền

Không kích Hà Nội đảo điên bầu trời

Khu A bệnh viện tả tơi

Thu dung, điều trị về nơi dự phòng

Chiến công nối tiếp chiến công

Y học thế giới được lồng nhiều khâu

Mỹ thua Nam Bắc nối cầu

Công chung, thầm lặng điểm đầu Viện ta

Đất nước đổi mới tầm xa

Xây dựng Y đức, chuyên gia đầu ngành

Chuyên khoa các loại đủ danh

Giúp Bạn đào tạo, thực hành chính quy

Hiện đại từng bước thực thi

Chỉ đạo rộng tuyến quân y mọi miền

Kỹ thuật mới, thực hành chuyên

Lâm sàng nghiên cứu xứng miền trung tâm

Quân dân, đồng nghiệp tin tầm

Hài lòng, thân thiện, yên tâm tháng ngày

Vinh quang vang mãi hôm nay

Anh hùng ba lượt đong đầy yêu thương

Đoàn kết, sáng tạo phi thường

Bền bỉ phấn đấu,  kỷ cương vững vàng

Đảng trung, dân hiếu  luôn mang

Khoa học, công nghệ ngày càng đỉnh cao.

Ngày nay nhiệm vụ Đảng trao

Chuyên sâu, hiện đại, ngành nào cũng tinh

Chuyên tâm, tận tụy hết mình

Vươn tầm quốc tế  điển hình quốc gia.

“Tàu xanh” vươn tới biển ngà

 “Cụm Vàng” hội tụ nếp nhà Đức Y

Bảy mươi năm một trường thi

“Viện Một Lẻ Tám” mãi ghi sử vàng.  
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BỆNH VIỆN ĐỒN THỦY XƯA 

Theo Vietnamdaily, đăng tháng 7/2020

Cổng chính Bệnh viện Lanessan trong khu nhượng địa của Pháp  
khánh thành năm 1894, đây là một bệnh viện quân sự lớn có tên gọi là Bệnh viện Hà Nội,  

nhưng thường được gọi là nhà thương Đồn Thủy.
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Lối đi trung tâm của Bệnh viện Lanessan. Năm 1928, Bệnh viện chính thức mang tên Lanessan  
- Viên Toàn quyền Đông Dương giai đoạn 1891-1894, cựu bác sĩ hải quân người Pháp,  

người đã xây dựng Bệnh viện trong nhiệm kỳ của mình từ 1891-1894.

 
Các sĩ quan Pháp tập trung ở lối đi của bệnh viện.  

Ban đầu Bệnh viện có 450 giường bệnh, sau đó nâng lên 500 giường bệnh.
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Một khu nhà điều trị trong Bệnh viện Lanessan xưa

Bệnh viện Lanessan và đường ven sông Hồng.  
Dãy nhà kho tiền cảnh vẫn còn lại một số gian cho đến năm 2001, sau đó thì bị phá dỡ.
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Một lối vào dành riêng cho các quan chức và binh sĩ Pháp 
ở Bệnh viện Lanessan thập niên 1890

Một góc nhìn khác trong bệnh viện
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Nhà nguyện của Bệnh viện Lanessan đang được hoàn thiện  
(Hình ảnh đăng trên tạp chí Đông Dương, tháng 7/1894)

Từ sông Hồng nhìn về Bệnh viện Lanessan 
(Hình ảnh đăng trên Tạp chí Đông Dương, tháng 7/1894)
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Từ Bệnh viện Lanessan nhìn ra sông Hồng, thập niên 1890



454

MỤC LỤC
1. Lời mở đầu 5
2. 70 mùa hoa chiến công

Trung tướng GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng
Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 7

3. Ông như một bách khoa thư 
Đại tá TS Trần Các (con trai Bác sĩ Trần Bảo) 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện TWQĐ 108 kể
Lan Hương ghi 14

4. Cha tôi                                                                   
Thiếu tướng PGS.TS.TTND Phạm Hòa Bình
Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 18

5. Coi bệnh nhân như chính người thân trong gia đình
Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính
Nguyên Bí thư Đảng ủy 
Nguyên Phó Giám đốc Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108 27

6. Người tri thức thời đại Hồ Chí Minh
Đại tá BS.AHLLVTND Lê Văn Đính - Nguyên Bí thư Đảng ủy 
Phó Giám đốc Chính trị Bệnh viện TWQĐ 108
và Đại tá. BS. Anh hùng LLVTND Tạ Lưu
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 30
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Trường ban Liên lạc hưu trí - Bệnh viện TWQĐ 108 262

53. Bước đi đầu tiên trên hành trình phát triển y học hạt nhân 
của Bệnh viện
Đại tá BS Phạm Thị Minh Bảo
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học hạt nhân kể  
Mai Hằng ghi 268

54. Thầy thuốc nhân dân Vũ Điện Biên
Nhà văn Phùng Văn Khai
Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội 275

55. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được về Bệnh viện TWQĐ 108 
Đại tá TS Đỗ Hòa Bình
Nguyên Trưởng phòng KHTH, Bệnh viện TWQĐ 108 284

56. Khoa Khám bệnh và Quản lý sức khỏe Cán bộ Cao cấp - Nguồn cội 
và phát triển
Đại tá BSCKII Trần Lê Hương 
Nguyên Chủ nhiệm khoa C1-2, Bệnh viện TWQĐ 108 288
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57. Da liễu dị ứng - Mảnh đất vàng cần đào sâu nghiên cứu
Đại tá PGS.TS.TTND Đặng Văn Em 
Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu-Dị ứng
Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108 296

58. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn một thời để nhớ
Đại tá PGS.TS  Đinh Vạn Trung 
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 
Bệnh viện TWQĐ 108 299

59. Khoa Nhi những năm tháng không thể nào quên
Đại tá TS.BS Đinh Thị Bình
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Nhi, Bệnh viện TWQĐ 108 303

60. Kỷ niệm ngày đầu về khoa
Đại tá PGS.TS Nguyễn Trọng Lưu 
Chủ nhiệm Khoa VLTL-PHCN Bệnh viện TWQĐ 108 308

61. Người thầy đầu tiên
Đại tá PGS.TS Nguyễn Trọng Lưu 
Chủ nhiệm Khoa VLTL-PHCN Bệnh viện TWQĐ 108 311

62. Con tàu A2
PGS.TS Phạm Thái Giang 
Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện TWQĐ108 313

63. Khoa Truyền máu thi đua vận động hiến máu nhân đạo 
Đại tá BSCKII.TTƯT Phạm Thị Thu Hương 
Chủ nhiệm Khoa Truyền máu Bệnh viện TWQĐ 108 316

64. Khoa cấp cứu Bệnh viện TWQĐ 108 - 20 năm xây dựng và 
phát triển
Trung tá TS Lê Xuân Dương
Chủ nhiệm khoa Cấp cứu, Bệnh viện TWQĐ 108 321
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65. Khoa Hồi sức tích cực với các phong trào thi đua
Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 336

66. Khúc tráng ca về Bệnh viện TWQĐ 108 Anh hùng
BS Lê Đức Hạnh - Khoa Mắt 
Bệnh viện Trung ương Quân đội  108 kể, Mai Chi ghi 340

67. Hầm xạ trị - Nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ dưới lòng đất
Trịnh Thị Mai, Nguyễn Thị Vân Anh
Kỹ sư Khoa Xạ trị-Xạ phẫu - Bệnh viện Trung ương Quân đội  108 347

68. Phút trải lòng
Đại úy CN Đỗ Thị Hiến
Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 353

69. Tôi làm Bác sĩ Gây Mê
BS Nguyễn Việt Hà
Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện TWQĐ 108 355

70. Hồi ký của tôi
Trung tá CN Ngô Hoài Thu - Bệnh viện TWQĐ 108 361

71. Vi phẫu thuật và dấu ấn “MADE IN VIET NAM”
An Ngọc - Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108 364

72. Hồi sinh sự sống bằng ghép gan - Kỹ thuật y học hiện đại
Lan Hương - Truyền thông Bệnh viện TWQĐ 108 368

73. Ca ghép tay kỳ diệu từ người hiến còn sống
Báo Zingnews, đăng tháng 5/2020 374

74. Một trải nghiệm không thể quên
Đại tá BS Đào Thanh Tùng
Cán bộ Phòng Sau đại học - Bệnh viện TWQĐ 108 379
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75. Người anh cả thân yêu
Y sĩ Nguyễn Văn Lương - Bệnh viện TWQĐ 108 383

76. Ra đảo ai cũng là thi sĩ
Thiếu tá ThS.BS Lê Chi Viện
Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện TWQĐ 108 389

77. Lòng ta như biển trời
BS Nguyễn Văn Phú
Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện TWQĐ 108 392

78. Những cánh thư quê nhà
BS Ngô Thái Hưng
Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện TWQĐ 108 395

79. Kíp quân y 2007 - 2008 của Bệnh xá đảo Song Tử Tây
BS Nguyễn Thế Bình
Viện Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện TWQĐ 108 397

80. Em bé đầu tiên được sinh ra trên huyện đảo Song Tử Tây
Trung tá BSCKI Mai An Giang
Viện Điều trị Cán bộ Cao cấp, Bệnh viện TWQĐ 108 401

81. Kíp Quân y 2014-2015 của Bệnh xá đảo Song Tử Tây
Thiếu tá BSCKI Luyện Trung Kiên
Viện Điều trị Cán bộ cao cấp, Bệnh viện TWQĐ 108 403

82. Chiến sĩ quân y Khoa Nội tim mạch với Trường Sa
Trung tá BS Đỗ Văn Chiến
Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 407

83. Trung tâm Xét nghiệm và hành trình chống dịch Covid-19
Khoa Sinh học Phân tử 
Trung tâm Xét nghiệm, Bệnh viện TWQĐ 108 410
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84. Bác sĩ truyền nhiễm trước cuộc chiến với COVID-19
Theo báo Nhân dân Điện tử ngày 30/4/2020 416

85. Tôi đã có một cuộc sống đầy tự hào trên đất Nam Xu-Đăng
Theo báo Nhân dân Điện tử, tháng 12/2019 422

86. Ngôi sao của tôi ơi! 
Nhà báo Kim Quốc Hoa, nguyên Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi 431

87. Nửa đêm
Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 
Nguyên Giám đốc Học viện Quân y 432

88. Nhận cho mình từ Anh 
Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình 
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 
Nguyên Giám đốc Học viện Quân y 433

89. Điều cần thiết trong đời
Trung tướng GS.TS.TTND Nguyễn Tiến Bình 
Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 
Nguyên Giám đốc Học viện Quân y 434

90. Nơi chúng mình gắn bó
Thượng tá BS Nguyễn Cẩm Thạch
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh hóa, Bệnh viện TWQĐ 108 435

91. Trái tim đỏ thắm
Tiến sĩ BS Phạm Trường Sơn 
Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch 
Bệnh viện TWQĐ 108 436
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92. Tâm tình người bệnh
Nhà báo Kim Quốc Hoa - Nguyên Tổng Biên tập Báo Người cao tuổi 437

93. Lính Quân y
Nguyễn Huấn  - VOV 438

94. Võ Nguyên Giáp - Bài ca bất tử
Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108 439

95. Vị tướng của chiến thắng
Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình
 Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108 440

96. Người lính áo trắng
Đại tá GS.TS.TTƯTVũ Bằng Đình
 Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108 441

97. Những cựu chiến binh Viện Quân y 108
Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108 442

98. Thăm lại Viện xưa
Đại tá GS.TS.TTƯT Vũ Bằng Đình 
Nguyên Viện trưởng Viện Quân y 108 443

99. Kỷ niệm trong tim 
Thượng tá BS Nguyễn Cẩm Thạch
Phó Chủ nhiệm Khoa Sinh hóa, Bệnh viện TWQĐ 108 444

100. Vinh quang Bệnh viện Anh hùng
Đại tá TS Ngô Thị Phượng 
PT. Chủ nhiệm Khoa Nội tiết - Bệnh viện TWQĐ108 445
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101. Bài ca viện chấn thương chỉnh hình
Đại tá PGS.TS Đinh Vạn Trung
Nguyên Chủ nhiệm Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn,
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 447

102. Bệnh viện Đồn Thủy xưa
Vietnamdaily đăng tháng 7/2020 448
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