“Báo cáo Khoa học” tất niên ở Viện Đông Tây Y Thành Hồ
Chuyện xưa của Phóng viên Người Việt Kẹt
Lời mở đầu :
Sau ngày Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, dân Saigon thường dùng các từ Việt Cộng, Việt Kiều, Việt
Kẹt…






Việt Cộng: ai mà bị gán cho từ này thì rất xấu hổ, vì danh từ này ám chỉ: lưu manh, tròng tréo, tàn
ác…
Việt Kiều Yêu Nước: chỉ các người Việt được ưu đãi cho đi du học qua học bổng hay tự túc, con ông
cháu cha … do chính phủ Việt Nam Cộng Hoà hay ngoại quốc cho học bổng; sau ngày Saigon ‘’phỏng
d…’’ họ trở về nước để phục vụ hưởng kết quả do họ có đóng góp tý chút cho cái ‘’ chiến thắng ‘’ của
Cộng Sản Bắc Việt. Một số đã kịp thời dội trở lại xứ họ đã tạm trú khi du học (phần nhiều là tại Pháp)
một số kẹt lại sống khổ cực vì Việt Cộng không tin dùng họ, một số vượt biên … trở thành Việt Kiều
yêu nước ngoài, hay Việt Kiều yêu nước lỏng!
Việt Kiều : Thời gian đầu sau ngày mất nước chưa có từ “Việt Kiều”. Từ này chỉ đám người sau khi
vượt biên hay nay học thành tài, đời sống ổn định đã về lại quê hương được Cộng Sản o bế gọi là ‘’
Việt Kiều.‘’
Việt Kẹt : Những người đã nhiều lần toan tính, tìm mọi phương kế để thoát khỏi gông cùm Cộng Sản
trong nước., đành phải ở lại , đóng vai ‘’Hàn Tín lòn trôn ‘’ để cố sống còn trong xã hội Việt Nam dưới
Cộng Sản . Nhiều khi, lợi dụng thuở ban đầu của chế độ mới, họ mưu đồ được sự nghiệp khá vẻ vang,
những người này tự phong cho mình cái nhãn hiệu: ‘’ ‘’Việt Kẹt ‘’.

……
Phóng viên người Việt Kẹt được hân hạnh tham dự Ngày ‘’Báo Cáo Khoa Học Tất Niên’’ của Viện Đông Tây Y
kết hợp’’. Việt Cộng thường làm báo cáo cuối năm để khoe thành tích hầu được Thành Ủy, Đảng Ủy ban cho
bằng ‘’Tưởng Lục ‘’, ‘’Là Cờ đầu’’, ‘’ Huy Chương Lao Động’’ và có chút tiền thưởng tất niên cho cán bộ công
nhân viên!
Buổi Báo cáo được tổ chức trọn ngày, có bữa ăn trưa thịnh soạn, các cán bộ Trung Ương xuống dự, cho điểm
thêm phóng viên nhà báo, Truyền hình , Đài Phát thanh được chăm sóc, tiếp đón thật chu đáo, từ chỗ ngồi
buổi họp , hay ở bàn ăn. Buổi Báo cáo được một số Việt Kiều Yêu Nước tham dự. Đặc biệt là có Giáơ Sư
Nguyễn Đạt Xường, phụ tá của Giáo Sư Bửu Hội, từ Paris về tham dự, là chủ tọa Khoa Học của buổi họp này.
Phần báo cáo đề tài Khoa học: sau đây là bảng tóm tắt các đề tài khoa học :
Phần 1- Các đề tài chuyên về bệnh Sốt Rét , một bệnh mà Việt Cộng chú ý vì đã gây thiệt hại cho cán bộ,
bộ đội nhiều hơn là thương vong vì bom đạn, :
A - Điều trị Sốt Rét bằng Tây Y: phương pháp điều trị ‘’ hiện đại Âu Mỹ ‘’ do 3 Bác sĩ ờ tù cải tạo về, Nguyễn
Huy Đạt, cựu Nội Trú hiện ở Mỹ , Trần Văn Lân cựu Nội Trú hiện ở Úc, BS Hồ Hội cựu Nội Trú hiện ở Mỹ.
Các báo cáo viên ‘’ chế độ cũ lần lượt trình bày, ngắn gọn, dùng từ dễ hiểu, không dùng tiếng nước ngoài ,
ngoại trừ các tên thuốc Quinine, Phénacétine hay Sulfisoxazol, hay tên các loại muỗi Plasmodium falciparum,
plasmodium vivax, … Phương pháp điều trị xoay quanh công thức P.Q.S. ( chữ đầu các tên thuốc) tùy theo
loại muỗi, loại Sốt rét cơn …mà cho thuốc 1 hay 2 hay 3 ngày như P1Q2S3 hay P2Q2S3..
Đa số người tham dự là các Y sĩ từ A vô (từ miền Bắc vào), từ cục R ra (cục R trong bưng Mặt Trận Giải
Phóng); BS Chuyên tu, Y Sĩ Đông Y nên họ ngồi nghe như ‘’Vịt nghe sấm’’, các Bác Sĩ Việt Kiều yêu nước
chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu; gật đầu vì đối với họ bệnh này ít gặp bên trời Âu, trong khi các Bác Sĩ
Việt Nam Cộng Hoà có kinh nghiệm nhiều trong việc điều trị bệnh Sốt Rét , họ đã từng sống, hành quân qua
những vùng có nhiều muỗi truyền bệnh Sốt Rét.

Giáo Sư Nguyễn Đạt Xường bổ túc, ông đã tìm ra một hoạt chất điều trị Sốt Rét cổ điển. Bản trình bày của 3
Bác sĩ Việt Nam Cộng hoà ở tù về được coi là thành công vô cùng. Nhưng số người vỗ tay tán thưởng
sau phần kết thúc quá ít ỏi, một phần vì kém hiểu biết, một phần vì kỳ thị Bác sĩ gốc Ngụy quân, Ngụy quyền
chỉ có một số bác sĩ ở tù ra và một số bác sĩ từ nước ngoài về tham dự trong phái đoàn ‘’ Việt kiều yêu nước
(yêu nước lỏng)” là vỗ tay khen thưởng nồng nhiệt.
B- Đề tài 2: điều trị Sốt Rét bằng phương pháp Đông Tây Y phối hợp, theo gương Bác dạy.
Đề tài này được hai Bác sĩ cũng gốc Ngụy thân Cộng: Trương Thìn và Liên Hương. BS Trương Thìn là Viện
Trưởng viện Y Học Dân Tộc, BS Liên Hương Y Sĩ Bệnh Viện Gia định: nói về phương cách điều trị, báo cáo
lâm sàng, kết quả điều trị khi áp dụng Đông và Tây y.
 BS Trương Thìn lý luận là ngưòi bệnh bị Sốt Rét: thận thủy suy, Tâm hoả vượng … do đó phải bổ
Thận, Hạ hỏa … ký sinh trùng Sốt Rét sẽ tự bị hủy diệt;
 BS Liên Hương báo cáo: châm huyệt này sẽ bổ, Tả huyệt kia … dinh dưỡng bổ thận … và cho biết kết
quả Đông Tây Kết Hợp đem lại kết quả ngoài ý muốn: ít tốn tiền, hợp với lời Bác Hồ dạy, không tốn
tiền của ngân quỹ chính phủ.
Một biểu đồ được trình ra thành tích. Một tràng pháo tay vang lên như sấm nổ trong Hội trường, đại đa số từ
phía các Bác Sĩ Y sĩ Việt Cộng. Bên phía Việt kiều yêu nước và Bác sĩ chế độ cũ chỉ vỗ tay lấy lệ.
C- Đề tài Đông Tây Y phối hợp 2 do Bác Sĩ Trần Nam Hưng, từ cục R, một cựu Y Sĩ Đông Dương (Médecin
Indochinois) gốc Mỹ Tho, học giỏi được học bổng của Pháp, ông đi theo phong trào Thanh NIên Tiền Phong,
sau ra bưng kháng chiến chống Pháp. BS Trần Nam Hưng báo cáo là ông áp dụng phương pháp điều trị cổ
điển Tây Y dùng thuốc viên Quinine, thuốc chích Quinoforme, Quinimax, viên Nivaquine sau này là Flavoquine
hay Chloroquine, thêm vào là ‘’ăn cháo giải cảm ‘’: cháo có gan tim heo, cho thêm nhiều tiêu, hành lá và
thêm một hai hột gà (trứng gà), ăn cháo thật nóng cho ra mồ hôi , bệnh nhân sẽ khỏi nhanh .
Tuy nhiên bệnh xá trong Khu hay Cục R thường không có trống chỗ vì người nằm quá tải, lý do vì nhiều cán
bộ không bị bệnh Sốt rét cơn đã khai man xin nằm bệnh xá để được ăn cháo nóng Tim Gan, Hành lá họ giả
dạng cũng dễ vì gần như nguời nào cũng gầy ốm, da mầu sám … chỉ cần run rẩy giả dạng Sốt Rét Cơn , vì
bệnh xá không có trang bị kính hiển vi, đâu có tìm ra trùng Falciparum…
Kết thúc đề tài , BS Trần Nam Hưng cho hay là phương pháp này có thể áp dụng, phổ biến rộng rãi (‘’đại trà ‘’)
trong dân gian để chữa trị Sốt rét mà còn để trị Cảm cúm, Thương Hàn hay Suy nhược cơ thể v. v.
D- Đề tài kế do Bs Nguyễn Tấn Trung tự Bồng Sơn, một Bác sĩ chế độ cũ ở tù ra , thuộc gia đình liệt sĩ
Anh xin bổ túc đề tài của BS Trần Nam Hưng, anh nói: xin bổ túc bằng bài thuốc dân gian, nhằm bổ thận, phù
hợp với đề tài của BS Trương Thìn và Liên Hương: bài thuốc Cháo đậu Xanh nấu với Chim Sẻ đực (chim
trống) bài thuốc này ít tốn kém vì đậu xanh rẻ, chim sẻ rẻ hơn tim Gan lợn, chim sẻ ra chợ chim Hàm Nghi là
có, gặp kỳ trúng mùa chim rất rẻ nhất là mùa phóng sanh cúng chùa, một nồi cháo 4 người ăn chỉ cần 6 hay 7
con chim sẻ là đủ.
Bên dưới người ngồi nghe nhớn nhác, lao xao xì xầm: làm sao biết được con chim sẻ nào là con trống?
BS Bồng Sơn nhanh nhẩu trả lời khá dí dỏm: xin thưa quí vị, nó khác đàn ông chúng ta là không bị hói đầu vì
bà xã, vì lúc đạp mái nó đứng trên lưng con mái như con gà trống, mổ lên đầu con mái. Quí vị khi mua Chim
thấy con nào mất lông trên đầu, thì đó là con mái thì đừng mua, nấu cháo đậu xanh với con chim mái sẽ
không hiệu nghiệm. Khi đó BS Bồng Sơn cũng bồ túc thêm là phương pháp này áp dụng cho người yếu sinh
dục, đứng tuổi: phần đông các cán bộ trong bưng, ai ngồi nghe khi đó đã gật gù tán thưởng, có tiếng cười rúc
rich đây đó trong hội trường, kèm tiếng vỗ tay sau bài báo cáo đầy tính chất tiếu lâm này. Gương mặt của 1
cán bộ đại diện Sở Y tế thành phố (chắc hiểu ý) sầm mặt lại … không cười.
Sau phần báo cáo của BS Bồng Sơn, tất cả được mời nghỉ giải lao và đi xem các triển lãm dược phòng, các
lồng chim Sẻ, các loại thuốc Đông Y, các loại rượu thuốc, các biểu đồ vẽ mầu sặc sỡ nêu cao ….thành tích..
Lẽ dĩ nhiên là có phần ẩm thực thịnh soạn, thêm vụ quay phim, phỏng vấn.
Buổi chiều, phần còn lại hầu hết là các đề tài Đông Y, Y Học Cổ truyền, Châm Cứu, Bấm Huyệt ….
Phần kết thúc: Đại diện Sở Y tế Thành phố lên diễn đàn tán thưởng, ngợi khen, khuyến khích các báo cáo
viên, các bệnh viện đã làm đúng theo gương ‘’Cáo Hồ dạy: ‘’Lưong Y như Từ Mẫu , Đông Tây Y Kết Hợp’’
nhuần nhuyễn.

BS Nguyễn Đạt Xường chủ toạ được mời lên diễn đàn phát biểu cảm tưởng. GS đã nói:
- Các bạn đã có nhiều sáng kiến, sáng chế vô cùng quan trọng, nếu đem áp dụng vào Kinh Tế nó sẽ
đem lại cho đất nước một số vốn đáng kể, một số tiền khổng lồ. Ví dụ người tìm ra thuốc Aspirine,
được xem là dễ tìm, không đắt tiền nhưng đã đem lại cho người phát chế một số lợi nhuận không thể
tưởng tượng nổi. Để kết luận tôi xin kể một chuyện VUI bên trời Âu: ‘’ Mùa đông trời lạnh, các cửa kính
trong căn hộ đều đóng kín, gia đình con cái hay bạn bè thường quây quần bên lò sưởi để tìm cái ấm
họ tháo giầy ra, giữ vớ (bít tất) , vớ mang nhiều giờ tiết ra một mùi khó chịu (thối) thế mà họ không ai
ngửi thấy mùi lạ, mùi thối này vì đã quen ngửi mùi này. Thế mà nếu có 1 người khách lạ vào phòng,
người khách lạ sẽ nhận thấy mùi lạ này ngay.
Cả hội trường vỗ tay ra về, không biết có bao nhiêu người thấu hiểu câu chuyện chửi xéo của Giáo Sư
Nguyễn Đạt Xường!
Viết kể lại để đọc chơi cho vui,
Thành phố HCM tháng 10 2019
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