
 

 

259 ngọn ñèn bừng sáng 
trên 

giải ñất miền Nam 
BÙI ðỨC HỢP 

 

Từ lâu, tôi ñược nghe danh tiếng 2 người 
bạn trẻ là Nam và Ngọc Dzung thuộc nhóm 
"Nam & Dzung Mission" là những thành viên 
tích cực của hội HopeToday. Năm nào Nhóm 
cũng về nước hoạt ñộng từ thiện trong một thời 
gian dài. Họ lặn lội ñi khắp miền ñất nước ñể 
cứu trợ ñồng bào nghèo khó. 

Hôm 2/8/12 Ngọc Dung thông báo: "ðầu 
tháng 10 này, tụi em sẽ về nước, anh có cần 
kiểm tra gì, cho tụi em hay". Nắm lấy cơ hội, 
tôi bầy tỏ nhóm TNSN muốn ñược ñối tác với 
HopeToday ñể mổ mắt cho 300 ñồng bào mù 
lòa tại miền Nam, trên căn bản 50/50. Sau ñó, 
Dzung cho tôi hay: "Tụi em dự trù chương 
trình mổ mắt tại bệnh viện CC Trưng Vương, 
Sài Gòn vào cuối tháng 12/2012. 

*** 
Mổ mắt lần này khác với những lần trước 

ñây tại miền Nam ở 4 ñiểm: 
- Hội ñối tác là HopeToday thay vì 

VNHELP 
- Cơ quan ñối tác ñịa phương là BS 

Trần Văn Phúc và hội Chữ Thập ðỏ (CTð) 
quận 10, th.f. HCM. 

- Nhiều thành viên "mới" của nhóm 
TNSN tham dự như TS Nương, AHCC Duy 
Oanh, AHCC Kim Loan. 

- ðịa bàn mở rộng: không riêng gì T. 
Long An mà còn mở rộng khắp miền Nam, 
nhất là những bệnh nhân còn sót lại trong các 
kỳ mổ trước. 

 
ðợt I, ngày 10/12/12 
Từ tờ mờ sáng, 3 chiếc xe khách ñỗ tại bãi 

ñậu xe của bệnh viện như báo trước một ngày 
bận rôn. Trời oi ả. ðập vào mắt chúng tôi là 
băngñơrôn khổ lớn treo ngang phòng khách 
"Chương trình phẫu thuật mắt ñem lại ánh 

sáng cho người mù nghèo do HopeToday và 

nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam tài trợ". Sau một 

ñêm hành trình vất vả, bệnh nhân (BN) kẻ ngồi, 
người nằm chật ních trong phòng ñợi và cả lối 
ñi. 

Không bỏ lỡ cơ hôi, chúng tôi lại gần BS 
Phúc: 

- Thưa Bác sĩ! xin BS cho biết lịch mổ? 
- Thưa ông nhà báo (BS tưởng lầm 

chúng tôi là nhà báo). ðợt I ngày hôm nay, các 
ñợt khác sẽ thông báo sau. 

- Hội ñoàn nào ñài thọ các chi phí mổ? 
- HopeToday và nhóm TNSN trả chi phí 

trực tiếp cho nhà thương trên căn bản 700,000 
ñ/ 1ca, 500,000 ñ/ mổ mộng và 150.000 ñ thử 
máu  mà không mổ. Còn lại, hội CTð ñài thọ 
bữa cơm chay, phụ cấp chuyên chở cho bệnh 
nhân. 

- Cảm ơn Bác Sĩ. 
Sau những ngày công tác vất vả tại miền 

Bắc, và miền Trung, Nam & Dzung có mặt tại 
bệnh viện. Chị Dzung ân cần thăm hỏi từng 
người, còn anh Nam không rời máy quay phim; 
nhân viên bệnh viện kiểm tra giấy tờ BN, ño 
nhịp tim, thử máu, còn các thiện nguyện viên 
tíu tít ñưa BN vào phòng giải phẫu. Xem chừng 
ai cũng bận rộn, tuy mệt mỏi, nhưng nụ cười 
vẫn nở trên môi. 

Nghe tiếng xì xào "trọng nam khinh nữ, 
không công bằng!" ở hàng ghế sau. Hỏi ra, 
chúng tôi mới biết " BV Trưng Vương cho ñàn 
ông mổ trước (họ bảo vì ít ñàn ông). Phụ nữ mổ 
sau, các bà già cả ngồi chờ từ sáng ñến trưa 
mới ñược mổ, họ mệt mỏi quá, khiếu nại sao 
các ông khỏe mạnh lại cho mổ trước!" 

Kết qủa ñợt I là 102 BN ñược giải phẫu 
mắt: 

- 3 BN mổ bằng lasik 
- 80 bằng pha cô 
- 19 lột mộng 

Sau giải phẫu, BN tập trung tại phòng 
khách ñể nghe Bác Sĩ dặn dò về cách nhỏ 
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thuốc, tránh không coi Tivi hay vào bếp củi. 
Trời ñã chập choạng tối, các BN hân hoan ra xe 
trở về quê quán. 

 
Ba hình sau ñây: Bệnh nhân (BN) và người nhà tại 
phòng ñợi của bệnh viện CC Trưng Vương, Sài Gòn 

 

 
 

 
 

 
 

 
Chị Tuyết Nương (nhóm TNSN), và AHCC Oanh 

 

 
BN chuẩn bị vào phòng phẫu thuật 

 
ðợt II, ngày 17/12/12 
Thêm một ngày trời nắng ñẹp. ðợt này 

không ñông bằng ñợt trước. Phần ñông bệnh 
nhân thuộc thành phố HCM, một số ít từ T. 
Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Bình Thuận, 
Phú Yên. Họ ñi do người quen giới thiệu, ñi lẻ 
tẻ, tự túc với phương tiện cá nhân hoặc người 
nhà ñưa bằng xe Honda hay quá giang xe ñò, 
trừ Bình Thuận do cha xứ bao chuyến xe ñò 
chờ 12 người.  

Vì không khám sàng lọc trước, nên số 
người ñến khám thì nhiều, nhưng chỉ có 72 
bệnh nhân ñược giải phẫu sáng mắt, kể cả 9 
bệnh nhân ñược lột mộng thịt. 

 
ðợt III, ngày 14/1/13 
ðầu năm 2013, trời không mưa, khí hậu 

lành lạnh vào buổi sáng, rất dễ chịu, buổi trưa 
nắng ấm không gay gắt lắm. Hầu hết BN trong 
tâm trạng chuẩn bị Tết, nhưng cũng hăng say 

TRANG 106 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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tham gia ñi mổ mắt. Có người cũng lo sợ, mổ 
mắt cận Tết quá không biết ra sao? ăn uống có 
kiêng cử gì không?  

Chờ TS Nương rảnh tay một chút, chúng tôi 
mở cuộc phỏng vấn ngay trong phòng ñợi Khoa 
Mắt. TS cho biết:  

"Sau 2 ñợt  mổ mắt ngày 10/12/12 và 
17/12/2012, chúng ta chỉ giải quyết ñược 174 
bệnh nhân, mà không còn danh sách bệnh nhân 
nào cả. Trước tình hình thiếu bệnh nhân, em có 
ñề nghị với cô Lệ (ñại diện B/s Phúc) và 
Dzung, ñể em liên lạc về Chữ Thập ðỏ Huyện 
Cần ðước tỉnh Long An, là quê của em và em 
có ñường dây thiện nguyện ở ñó. Nơi ñây cũng 
rất thuận lợi, vì nhiều cán bộ thuộc nhiều thế hệ 
học trò của Ba em và em gái của em (mẹ Nhân 
Ái). Cô Lệ và Dzung  ñồng ý, nhất là cô Lệ, 
bảo em tìm bao nhiêu bệnh nhân cũng ñược 
cho ñủ số 300 người! 

Em lập tức liên lạc ngay với CTð Cần 
ðước, thì ñược biết họ chỉ còn 4 hoặc 5 hồ sơ 
vì ñã mổ một ñợt ở Nguyễn Trãi rồi, nhưng họ 
hứa sẽ cố gắng huy ñộng lực lượng và ñài phát 
thanh Huyện ñể tìm bệnh nhân trong thời gian 
nhanh nhất từ 17/12/12 ñến sau nghỉ lễ năm 
mới. Em không hi vọng có ñược nhiều bệnh 
nhân! Vì thế, em liên lạc với ñịa phương P.2 
(Q.8) nơi em cư trú (lúc ñó em không biết là 
không giải quyết bệnh nhân thành phố, vì em 
thấy ñợt 2 bệnh nhân T.P. nhiều quá!), thì ñược 
biết họ vừa gửi danh sách 50 người lên Quận 8 
ñể T.P. tổ chức khám mắt! em huy ñộng cả các 
em sinh viên ở trọ, về quê nghỉ lễ, ráng tìm 
người. Kết quả, cá nhân em thu thập ñược danh 
sách 12 bệnh nhận (1 Bến Tre, 1 Vĩnh Long và 
10 TP.). Lúc ñó, em chỉ nghĩ, ráng tìm ñủ 
người, chứ trả tiền về cho người tài trợ thì uổng 
lắm! 

ðến 2/1/2013, thì Cần ðước báo tin ñã tìm 
ñược 70 bệnh nhân, ñã cho khám sàng lọc kỹ, 
họ cho biết họ làm việc ráo riết cả ngày Giáng 
Sinh và Tết Tây! Thật bất ngờ, em mừng quá, 
vội báo cho BS Phúc (CTð Q.10), thì ông chỉ 
giải quyết cho 40 bệnh nhân (ý ông muốn ñể lại 
khám thêm ñợt nữa). Cần ðước ñề nghị ñược 
giải quyết 50 bệnh nhân ñể họ bao chiếc xe ñò 
50 chỗ ngồi, giá 2 triệu ñồng (ñi và về). BS 
Phúc ñồng ý.  

Họ lại thận trọng gửi danh sách cho B/S 
Phúc và em chuyển cho Dzung là 56 người, 
theo họ ñể trừ hao thực tế bệnh nhân ñi trễ, bị 
bệnh hay không ñi! 6g30 sáng hôm nay 
(14/1/13), em có mặt trước nhất ñể ñón bệnh 
nhân. Thật quả, Cần ðước chỉ lên có 48 bệnh 
nhân, 2 bệnh nhân báo trễ xe, nhưng sau cùng 
họ không ñi. 

Tại phòng họp, sau khi nghe bác sĩ dặn dò 
"không vô bếp", 2 cụ Cần ðước to nhỏ với 
nhau: "Bà nghĩ coi trong quê nghèo chỉ chụm 
rơm và củi mót (cành cây, lá cây khô ), ở nhà 
chỉ có ñàn ông (chồng và các con trai), tôi là 
nội trợ chính, tôi không nấu thì ñâu có ai nấu 
cho gia ñình ăn? ". Các bà ngồi gần nhau bảo 
bà về bắt chồng và con trai bà tập nấu 2, 3 tuần 
ñể bà dưỡng mắt, chứ bà chết thì ai nấu họ ăn? 
Phụ nữ nông thôn VN thật tội nghiệp, suốt ñời 
phục vụ chồng con, không một lời than trách! 

Như vậy, Cần ðước ñược mổ 44 bệnh 
nhân, 4 bệnh nhân bị loại vì cườm còn non 
(trong ñó có 2 bệnh nhân ñược bệnh viện Mắt 
ðiện Biên Phủ ñề nghị mổ, nhưng ñắt quá 8 
triệu ñ /1 mắt, nếu có bảo hiểm bớt còn 4 
triệu/1 mắt, họ không có tiền mổ nên xin qua 
chương trình này). Danh sách 12 người của em 
thu thập chỉ giải quyết 2 người ở Bến Tre và 
Vĩnh Long, 10 người ở TP. không giải quyết. 
Như vậy, số bệnh nhân của em ñược khám là 
50 (48 Cần ðước và 2 Bến tre, Vĩnh Long), 
ñược mổ 46 người (chỉ loại 4 người). 

Kết quả mổ ñợt 3 là 114 người, ñược mổ 78 
người. Bệnh nhân em gửi chiếm 46 người; 32 
người còn lại ở các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, 
ðồng Nai, Thủ Thừa (Long An), Tây Ninh 
(khoảng 2 người), An Giang v.v. và vẫn có một 
số người ở T.P. và ngày mổ hoàn tất sớm 
khoảng 4 giờ chiều vì bệnh nhân không ñông!" 

  
Tổng số 3 ñợt mổ là 259 bệnh nhân 

(102+72+78) +7 trong 319 BN ñược ñưa tới 
nhà thương khám sàng lọc. 

ðể kết thúc bài tường thuật, chúng tôi xin 
mượn lời của TS Nương trong thư ñề ngày 
18/2/13: "Trong quá trình tham dự, có vài 
vướng mắc nhỏ, nhưng em rất cám ơn Anh 
(nhóm Thiện Nguyện Sơn Nam) và HopeToday 
ñã tạo cơ hội cho em tham gia chương trình và 
giúp ñược nhiều người nghèo sáng mắt ñược ăn 
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cái Tết Quý Tỵ vui vẻ. Chữ Thập ðỏ Huyện 
Cần ðước nhờ em thay mặt bệnh nhân chân 
thành cám ơn các nhà tài trợ.  

 

 
Chị Ngọc Dzung (hội Hopetoday)và AH Oanh 

 

 
AH Oanh và chị Tuyết Nương (nhóm TNSN) 

 

 
Chị Tuyết Nương và BN sau khi phẫu thuật 

 

 
BN sau khi phẫu thuật 

 

 
Bác sĩ dặn dò BN sau khi phẫu thuật 

*** 
Trong tinh thần "Uống nuớc nhớ nguồn" 

và ñể tỏ lòng biết ơn ñồng bào miền Nam ñã 
cưu mang chúng tôi trong suốt thời gian từ 
1954 - 1979, nhóm TNSN ñã thực hiện một số 
công tác thiện nguyện như sau:  

- mổ mắt cho 1281 ñồng bào mù lòa 
gồm 4 ñợt (ñợt chót hoàn thành ngày 24/1/13), 
với kinh phí 1 tỷ ñ, trong ñó Nhóm ñóng góp 
1/2. 

- xây cầu nông thôn dài 32 m tại ấp 2, 
X. Bình Thành, H. ðức Huệ, T. Long An, với 
kinh phí 200 triệu ñ, hoàn tất ngày 6/6/12. 

- làm 1995 m ñường làng bằng btct tại 
X. Ngãi Xuyên, H. Trà Cú, T. Trà Vinh, với 
kinh phí 100 triệu ñ, dự trù hoàn tất vào mùa 
xuân 2013. 

Thành quả tuy khiêm nhường, nhưng tấm 
lòng thì vô lượng. 

 
BÙI ðỨC HỢP 
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