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MỞ ĐẦU Chúng tôi là những người từng làm việc rất 
gần gủi với chú Tư Trung ở Hội Y học TP. Hồ 
Chí Minh (HYH) trong nhiều năm. Làm việc 
với chú Tư, chúng tôi đã không khỏi thấm 
nhuần tư tưởng và quan điểm của chú về vị trí 
và vai trò của HYH. Bên cạnh đó chúng tôi lúc 
nào cũng rất khâm phục tầm nhìn xa, tinh thần 
làm việc không mệt mỏi và sự bao dung của của 
chú trong công tác Hội. Sự ra đi đột ngột của 
chú Tư đã làm cho chúng tôi vô cùng đau buồn 
và hụt hẫng vì chúng tôi khó thể nào hình dung 
được HYH mà không có chú Tư Trung…  

Chú Tư đã giữ rất nhiều chức vụ trong hệ 
thống nhà nước và trong các mảng xã hội nhưng 
HYH có lẽ là nơi mà chú tham gia lãnh đạo 
trong thời gian dài nhất và là nơi mà chú đã đặt 
rất nhiều tâm huyết và tình cảm. Từ khi có 
HYH, chú Tư luôn quan niệm Hội là “mái nhà 
chung” để tập họp, liên kết, phát huy trí tuệ của 
trí thức ngành Y tế TP. Hồ Chí Minh. Chú mong 
muốn HYH vừa là một hội khoa học vừa là một 
hội nghề nghiệp thật sự để giúp người hành 
nghề y có thể thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ 
một cách tốt nhất, trên cơ sở tự nguyện. Suy 
nghĩ về sứ mệnh của Hội một cách rất toàn diện 
như vậy đã trở thành phương châm để phát triển 
Hội trong suốt thời gian chú Tư lãnh đạo HYH. 

Đặc biệt trong nhiệm kỳ VI và VII, chú Tư rất 
trăn trở trước những thách thức mà kinh tế thị 
trường và chủ trương xã hội hóa đặt ra cho nền 
y tế TP. Hồ Chí Minh. Chú đã suy nghĩ rất nhiều 
để làm cách nào HYH có thể góp phần trong 
việc củng cố y đức và y nghiệp cho người hành 
nghề y trong bối cảnh kinh tế xã hội mới này.  

Những gì chú Tư Trung đã làm cho HYH 
trong 34 năm tham gia lãnh đạo Hội khó có thể 
kể hết được. Trong phạm vi bài này, chúng tôi 
xin cố gắng chỉ nêu lại ngắn gọn quá trình hoạt 
động và một số đóng góp quan trọng của chú Tư 
nhằm nâng cao vai trò của HYH trong mắt của 
ngành y tế và toàn xã hội. Bên cạnh những công 
việc cụ thể, điều mà chúng tôi ấn tượng sâu sắc 
là cách sống, cách làm việc, hay như chú thường 
nói “cách đối nhân xử thế” của chú qua đó thể 
hiện rõ “nhân tâm và y nghiệp” của một người 
thầy thuốc vừa có kiến thức uyên bác vừa có 
tấm lòng nhân hậu.  
QUÁ TRÌNH THAM GIA LÃNH ĐẠO HỘI Y HỌC TP. 
HỒ CHÍ MINH CỦA CHÚ TƯ TRUNG Chú Tư đã tham gia lãnh đạo Hội từ những 
ngày đầu thành lập HYH xuất phát từ Chi hội Y 
của Hội Trí thức yêu nước vào năm 1979. Trước 
đó chú Tư đã có nhiều lần tiếp xúc và trao đổi 
với giới trí thức tại chỗ trong Hội Trí thức yêu 
nước và do đó chú rất am hiểu tâm tư của các 
bác sĩ vào thời đó, sự hoang mang về vị trí và 
tương lai của họ trong xã hội sau ngày giải 
phóng. Chú Tư tham gia ban Lãnh đạo HYH 
suốt từ ngày thành lập Hội cho đến ngày chú 
mất (1979-2013). Trong nhiệm kỳ I với Chủ 
tịch Hội là chú Ba Cương, chú Tư Trung làm 
Phó Chủ tịch Hội, đến nhiệm kỳ II, chú Tư đảm 
nhiệm Chủ tịch HYH sau khi GS. Phạm Biểu 
Tâm đi nước ngoài, sau đó chú Tư làm Chủ tịch 
nhiệm kỳ III (1987-1991), nhiệm kỳ IV (1991-
1995). Vào năm 1987, HYH đổi tên thành Hội 
Y Dược học TP. Hồ Chí Minh và quy tụ hội 
viên thuộc ngành Y lẫn ngành Dược. Trong hai 
nhiệm kỳ III và IV chú Tư vừa làm Giám đốc 
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Sở Y tế (1981-1997) vừa làm chủ tịch HYH. 
Chú đã tạo nhiều điều kiện cho sự phát triển của 
Hội. Chú là người cho phép chuyển trụ sở HYH 
về Sở Y tế và sau đó Hội có được một văn 
phòng khang trang tại Trung tâm Thông tin 
Truyền thông cho đến ngày nay. Chú Tư tranh 
thủ cho HYH được hưởng những quyền lợi của 
một hội đặc thù với một số biên chế tối thiểu 
cho bộ phận văn phòng được nhà nước trợ cấp 
và nhờ đó Hội có được cán bộ chuyên trách. 
Vừa làm giám đốc Sở Y tế vừa làm chủ tịch Hội, 
chú luôn rạch ròi giữa hai công việc chính 
quyền và hội, lại tạo điều kiện để hai bên hỗ trợ 
cho nhau, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển 
của ngành y tế TP HCM.  

Từ giữa nhiệm kỳ II, chú Tư và ban Chấp 
hành Hội đã đề xuất nhiều hoạt động nhằm củng 
cố tổ chức và xây dựng Hội như: thành lập Câu 
lạc bộ Lão Y do BS. Lê Cửu Trường làm chủ 
nhiệm, và cho ra đời tạp chí Thời sự Y học do 
GS. Ngô Gia Hy làm Tổng Biên tập. Hai đơn vị 
này trực thuộc HYH nhưng hoạt động độc lập 
về mặt tài chính và nhân sự. 

Vào nhiệm kỳ V (1996-2004) chú Ba Cương 
làm Chủ tịch Hội Y Dược học và chú Tư Trung 
làm Phó Chủ tịch, rồi khi Hội Y Dược tách thành 
Hội Y riêng và Hội Dược riêng năm 2004, chú Tư 
trở lại làm Chủ tịch HYH trong nhiệm kỳ VI 
(2004-2009) và nhiệm kỳ VII (2009-2014).  

Bắt đầu nhiệm kỳ VI, chú Tư đề xuất một 
loạt những hoạt động liên quan đến việc xây 
dựng nghĩa vụ luật, hình thành Hội hành nghề y 
tế tư nhân từ Câu lạc bộ hành nghề tư do BS. 
Trần Phong Cảnh làm chủ tịch CLB. Đến nhiệm 
kỳ VII (2009-2014) chú Tư tái đắc cử làm Chủ 
tịch Hội, nhiệm vụ trọng tâm của HYH trong 
nhiệm kỳ này là củng cố tổ chức hội, xây dựng 
và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài hệ 
thống Hội, phát triển các hoạt động khoa học và 
xây dựng các quy trình hành chính hệ thống hội 
nhằm tăng hiệu quả quản lý hội và hỗ trợ cho sự 
phát triển của các hội chuyên khoa. Trang web 
của Hội được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện 
cho việc giao lưu trao đổi giữa Hội và các hội 
chuyên khoa và tiến đến xây dựng một diễn đàn 
rộng mở cho ngành y tế và công chúng. HYH 
đã xuất bản hai tập sách về tấm gương người 
thầy thuốc mà chú Tư là chủ biên, đó là quyển 
“BS. Trần Hữu Nghiệp-Thầy thuốc-Nhà giáo-

Nhà báo” vào năm 2012 và “NGND GS.BS. Võ 
Thế Quang – Nhân cách một con người” vào 
năm 2014. Nhiệm kỳ VII cũng là nhiệm kỳ 
HYH phải đáp ứng với nhiều thay đổi về chủ 
trương liên quan việc hành nghề y tế, quyền lợi 
và nghĩa vụ của người hành nghề và thay đổi 
trong những quy định về tổ chức hội. 

 

 
NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ ĐÓNG GÓP CỦA CHÚ TƯ 
TRUNG ĐỂ NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA HỘI Y HỌC 
TP. HỒ CHÍ MINH TRONG NHIỆM KỲ VI VÀ VII  Vai trò của HYH đã được xác định một cách 
rõ ràng trong điều lệ Hội (sửa đổi) được UBND 
TP. Hồ Chí Minh phê duyệt từ năm 2005. Từng 
chữ trong điều lệ đã được chú Tư và ban lãnh 
đạo Hội lúc đó cân nhắc kỹ lưỡng và đã trở 
thành phương châm cho mọi công tác hội về 
sau.  

“Hội Y học TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tập hợp cán bộ trung-cao 
cấp của ngành y tế công tác và hành nghề tại TP. 
Hồ Chí Minh. Hội được thành lập từ năm 1978, 
là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ 
thuật TP. Hồ Chí Minh và Tổng hội Y học Việt 
Nam. Những hoạt động của Hội nhằm đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật trong lĩnh vực y học để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Bên cạnh 
đó, Hội Y học vận động và giúp đỡ hội viên hành 
nghề đúng qui định của pháp luật, tôn trọng đạo 
đức nghề nghiệp, gìn giữ uy tín của người thầy 
thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ 
chức bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp 
của hội viên trước pháp luật và công luận”. 

Tâm huyết của chú Tư là làm sao khẳng định 
và nâng cao vai trò của HYH vừa là một tổ chức 
xã hội-nghề nghiệp vừa là một hội khoa học. 
Chúng tôi xin nêu một số hoạt động hội thể hiện 
tầm nhìn và tâm huyết của chú Tư ở cương vị 
chủ tịch Hội. 



KỶ YẾU 40 NĂM HỘI Y HỌC TP.HỒ CHÍ MINH  

HỘI Y HỌC TP.HCM 09/2019   61 

CHÚ TƯ TRUNG VÀ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN  Đến đầu nhiệm kỳ VI, song song với đề án 
nghĩa vụ luật, chú Tư cho phép ban vận động 
Hội hành nghề Y tư nhân được thành lập vào 
ngày 4/3/2005. Ban vận động với 9 thành viên 
đề ra kế hoạch tìm hiểu về hoạt động hành nghề 
y tế tư nhân trong TP. Hồ Chí Minh để từ đó dự 
thảo điều lệ hội. Dựa trên tình hình thực tế Ban 
vận động nhận xét thấy hoạt động y tế tư nhân 
khá đa dạng, nhưng có nhiều vấn đề vướng mắc 
chưa giải quyết được như vấn đề người nước 
ngoài hành nghề trên địa bàn thành phố, một số 
cơ sở hoạt động không giấy phép, một số dịch 
vụ thuộc phạm vi sức khỏe nhưng nằm ngoài hệ 
thống các hội y học. Chú Tư quan niệm hệ 
thống y tế tư nhân là một bộ phận đóng góp 
đáng kể trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho 
người dân TP. Hồ Chí Minh nên sự ra đời của 
một hội tập hợp được lực lượng này là một điều 
rất cần thiết nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức 
và tay nghề của hội viên, bảo vệ quyền lợi của 
người bệnh lẫn người hành nghề. Dưới sự chỉ 
đạo sâu sát của chú Tư, ngày 10 tháng 12 năm 
2007 Hội hành nghề Y tế tư nhân TP. Hồ Chí 
Minh là hội đầu tiên trong cả nước, được thành 
lập với chú Tư làm chủ tịch hội trong nhiệm kỳ 
đầu (2007-2012). Hội có vinh dự rất lớn được 
nguyên Thủ thướng Võ Văn Kiệt đến phát biểu 
trong buổi đại hội thành lập hội được tổ chức 
long trọng tại Nhà hát TP. Hồ Chí Minh. 
CHÚ TƯ TRUNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
KỸ THUẬT QUA CÁC HỘI CHUYÊN KHOA  Một sứ mệnh quan trọng nhất của HYH được 
đề ra trong đầu nhiệm kỳ VI là làm thế nào khẳng 
định vai trò của HYH tập hợp các trí thức ngành 
y tế TP. Hồ Chí Minh và đóng góp cho sự phát 
triển khoa học kỹ thuật, cập nhật kiến thức hiện 
đại và nâng cao tay nghề cho đội ngũ y tế. 
HYH là mái nhà chung cho các hội chuyên khoa thành viên 

HYH có nhiều thành tích về khoa học kỹ 
thuật thông qua hoạt động sôi nổi của các hội 
chuyên khoa thành viên. Khi hành nghề y ngày 
càng tiến vào từng lĩnh vực chuyên sâu, sự phát 
triển thêm những hội chuyên khoa là một nhu 
cầu nội tại cho sự phát triển khoa học kỹ thuật 
và hành nghề y. 

Vào đầu nhiệm kỳ VI, HYH có 38 hội thành 

viên với hơn 14.000 hội viên, đến cuối nhiệm 
kỳ VII, đã có 60 hội chuyên khoa với hơn 
23.000 hội viên. Đối với sự ra đời của mỗi một 
hội chuyên khoa mới, chú Tư luôn là người ủng 
hộ và tạo điều kiện thuận lợi nếu nhận thấy đó 
là một nhu cầu thật sự của người hành nghề 
chuyên khoa đó. Chú Tư không bao giờ có ý 
kiến ngăn cản hoặc dè dặt đối với một đề nghị 
thành lập hội chuyên khoa mới miễn là hội đủ 
điều kiện và không trùng lắp về phạm vi hoạt 
động với một hội chuyên khoa có trước. Bên 
cạnh đó, chú Tư cũng không muốn các hội 
chuyên khoa phải mãi lệ thuộc HYH. Từ đầu 
nhiệm kỳ, HYH đã đề ra phương hướng là hỗ 
trợ cho các hội chuyên khoa có đủ điều kiện xin 
nâng cấp lên làm hội với đủ tư cách pháp nhân 
(dấu tròn). Chú Tư quan niệm HYH là mái nhà 
chung cho các hội chuyên khoa và khi hội nào 
đủ điều kiện thì có thể “ra riêng”. HYH đã có 
công văn lên Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh và UBND TP. Hồ Chí Minh 
cho phép thực hiện mô hình tổ chức theo Hiệp 
hội và những hội thành viên từ năm 2005.  

 

 
Thực tế cho thấy nhiều hội chuyên khoa mới 

ra đời đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo của hội 
viên và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển 
của chuyên ngành sâu, trong lúc chưa có đào tạo 
chính quy về chuyên ngành này trong hệ thống 
các trường đại học chẳng hạn như Hội Tim 
mạch can thiệp, Hội Cấy ghép nha khoa, Hội 
Nhịp tim học, Hội Đau… Một số hội chuyên 
khoa ra đời không những vì có nhu cầu về mặt 
khoa học đào tạo mà còn là để có tiếng nói 
chung của người cùng ngành nghề chẳng hạn 
như Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn, Hội Thẩm mỹ, 
Hội Hành nghề y tư nhân, Hội Trang thiết bị y 
tế,... Đối với từng Hội, chú Tư đều thể hiện sự 
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quan tâm như nhau và không bao giờ từ chối 
tham gia bất cứ sự kiện quan trọng nào của hội 
chuyên khoa.  
HYH đáp ứng nhu cầu đào tạo liên tục của 
hội viên  

Trong nhiệm kỳ VII, sau khi Luật khám chữa 
bệnh ra đời với những thông tư hướng dẫn trong 
đó quy định đào tạo liên tục trở thành bắt buộc 
để được tiếp tục hành nghề, chú Tư nhận thấy 
có một bộ phận hội viên ít được tiếp xúc với các 
hội nghị hội thảo hoặc chương trình bồi dưỡng 
chuyên đề của các hội chuyên khoa, đó là đối 
tượng bác sĩ làm việc ở tuyến cơ sở mà đa số là 
bác sĩ đa khoa. Do đó chú Tư đã chủ trương xây 
dựng một chương trình đào tạo liên tục với 
những buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Thế 
là sau một thời gian thử nghiệm, chương trình 
này đã đi vào nề nếp, và từ 2011 mỗi năm HYH 
tổ chức được 4 hội thảo về những vấn đề nội 
khoa thường gặp ở tuyến cơ sở. Ngoài ra chú 
Tư đã cho xây dựng những quy định và quy 
trình tạo điều kiện cho các hội chuyên khoa tổ 
chức hội nghị, hội thảo và cấp chứng nhận đào 
tạo liên tục thông qua Hội Y Học TP.HCM.  
CHÚ TƯ TRUNG – NGƯỜI CỦA XÃ HỘI, CỦA 
CỘNG ĐỒNG VÀ CỦA MỌI NGƯỜI  Trong thời gian công tác với chú Tư Trung, 
chúng tôi thấy chú quá nhiều việc và hoạt động 
trong quá nhiều lĩnh vực. Nghĩ lại, chắc không 
có ai có trong ngành y tế có nhiều mối quan hệ 
xã hội như chú Tư và “ôm đồm” nhiều việc như 
chú Tư, cho tận cuối đời. Ở đây chúng tôi chỉ 
nhắc đến những quan hệ của chú Tư ở cương vị 
Chủ tịch HYH.  
CHỦ TỊCH HYH VÀ TỔNG HỘI Y HỌC VIỆT NAM  Chú Tư luôn gắn kết những hoạt động của 
HYH với Tổng Hội Y học Việt nam, mà chú là 
thành viên của Ban Thường Vụ và Phó Chủ tịch 
trong nhiều nhiệm kỳ. Năm 1985 lần đầu tiên 
HYH tham gia đại hội của Tổng Hội Y học ở 
Hà Nội với một đoàn đại biểu hùng hậu do chú 
Tư làm trưởng đoàn. Đó là lần đầu tiên nhiều 
cán bộ của ngành y tế TP. Hồ Chí Minh có dịp 
được đến viếng thủ đô Hà Nội và lúc đó chú Tư 
đã tổ chức được một chương trình tham quan 
đầy ý nghĩa cho các đại biểu miền Nam.  

Ngoài ra trong quá trình tham gia ban 
Thường vụ Tổng Hội Y học Việt Nam, chú Tư 

luôn chú trọng phát triển các mối quan hệ với 
các hội địa phương tại các tỉnh phía Nam mà 
chú phụ trách qua những buổi làm việc giúp 
thành lập hội địa phương, trao đổi kinh nghiệm, 
chia sẻ kiến thức khoa học và kỹ năng thực 
hành. 

 

 
Chú Tư Trung tham gia đoàn chuyên gia của HYH 

TP.HCM báo cáo tại Hội ghị khoa học của Tổng Hội Y 
học tại Kontum với GS.TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng, 
Chủ tịch Tổng hội Y học và GS. Phạm Thị Minh Đức 

Phó Chủ tịch Tổng hội  
Trong nhiệm kỳ VII, chú Tư đã hưởng ứng 

lời kêu gọi của Tổng Hội tổ chức hội thảo khoa 
học để cập nhật kiến thức cho các cán bộ y tế 
công tác tại các tỉnh vùng sâu vùng xa như: Gia 
Lai, Kontum, Cà Mau, Bạc Liêu trong năm 
2012 và Bình Phước, Đắc Nông, Tây Ninh 
trong năm 2013. Chú Tư tự xây dựng chương 
trình khoa học, kêu gọi báo cáo viên của HYH 
tham gia và chính chú làm trưởng đoàn HYH 
trong nhiều chuyến công tác xa.  
Chủ tịch Hội, người thầy thuốc của nhiều bệnh nhân 

Trong những năm làm việc với chú Tư, điều 
mọi người để ý là lúc nào chú cũng đang lo cho 
ai đó hoặc những ai đó đang bị bệnh. Chú Tư dù 
bận rộn mấy cũng vẫn là một “thầy thuốc”, lúc 
thì đưa bệnh đi nước ngoài, lúc thì dự hội chẩn 
ở bệnh viện, lúc thì xin kinh phí hỗ trợ cho bệnh 
nhân nghèo, lúc thì vận dụng quan hệ của mình 
trong giới y tế thành phố để gởi bệnh nhân… 
Những việc đó chú làm miệt mài, không phân 
biệt bệnh nhân là ai vì chú thường nói “Cứu một 
mạng người hơn xây mười cảnh chùa”. Và nếu 
chẳng may người đó qua đời thì chú lại tiếp tục 
lo hậu sự cho đến cùng theo như chú thường nói 
“nghĩa tử nghĩa tận”. 
Chủ tịch Hội, người đứng mũi chịu sào  

Khi làm việc với những đồng nghiệp trong 
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Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hay Thường 
trực Hội, chú Tư luôn thể hiện quan hệ bình 
đẵng. Trong các cuộc họp, chú Tư rất khuyến 
khích mọi người phát biểu, lúc đó chú lắng nghe 
và ghi nhận ý kiến, đặc biệt không bao giờ phản 
bác. Dù cho có ý kiến phản đối hay gay gắt chú 
cũng chịu đựng một cách bình thản. Chú uốn nắn 
công việc một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, 
luôn nhắc nhỡ là trong quản lý muốn được việc 
thì phải làm sao cho “trong ấm ngoài êm”. Mọi 
người cảm nhận được cách đối xử của chú là xuất 
phát từ tấm lòng chứ không phải đơn thuần là 
thuật quản lý của người cán bộ lão luyện trong 
công tác dân vận, nên chú luôn được mọi người 
thương mến và không bao giờ “nỡ” từ chối bất 
cứ công việc nào được chú giao phó.  

Đôi lúc có việc thật khó khăn cần đến uy tín 
của chú mới giải quyết được, lúc đó nghĩ lại thật 
tội nghiệp chú vì mọi người sẽ đồng lòng đẩy việc 
đó cho chú làm và chú bao giờ cũng vui vẻ vừa 
nhận lời vừa nói đùa “trâu già nào sợ dao phay”.  
Chủ tịch Hội, người “trăm công nghìn việc”  

Trong những năm làm việc với chú Tư, chúng 
tôi phục chú không bao giờ tính toán thời gian 
hay tiếc công sức vì công tác hội. Ở tuổi ngoài 
80, công việc ngày càng nhiều vì với uy tín của 
chú, tất cả những ai muốn đến với Hội đều muốn 
được gặp và làm việc trực tiếp với chú. Nguyên 
tắc của chú là không bao giờ từ chối một ai và 
lúc nào cũng tận tình giúp đỡ mọi người. Do đó 
lúc nào chú cũng tất bật đủ mọi thứ công việc. 
Khi thì hội chẩn và theo dõi điều trị cho bệnh 
nhân, khi thì làm cố vấn cho những dự án quy 
mô rất lớn như mở bệnh viện, trường đại học, 
viện nghiên cứu… khi thì tham gia lãnh đạo các 
mảng xã hội, quỹ từ thiện, quỹ học bổng, làm cầu 
nối với các giáo sư các trường đại học bệnh viện 
Pháp, Singapore... Chúng tôi là những người 
cộng sự của chú thật sự nể phục tinh thần làm 
việc, kỹ luật lao động và nhiệt tình mà chú dành 

cho từng công việc, từng con người. 
Chủ tịch Hội, người “quân tử lạc quan”  

Một tính cách của chú Tư mà chúng tôi thật 
sự khâm phục là chú rất bình tỉnh và khoan dung 
trước những công kích của người khác, chú tỏ 
ra thản nhiên và có lẽ thản nhiên thật sự nhờ triết 
lý “người quân tử lạc quan” mà chú rất tâm đắc. 
Chú không giận những người hiểu lầm chú và 
không bao giờ biểu lộ sự hờn trách hay buồn 
chán đối với những người không hiểu mình. 
Chú có sự thanh thản tâm hồn của người tự biết 
mình không vụ lợi, của người không tự cao mà 
chỉ nhận mình là “một viên gạch” trong sự 
nghiệp y tế chung.  

Thiết nghĩ chính nhờ những đức tính nêu trên 
và khả năng lãnh đạo mà chú Tư đã giúp HYH 
đạt được nhiều thành tựu và được “trong ấm 
ngoài êm” trong suốt những năm qua. 
THAY CHO LỜI KẾT Chú Tư đã đóng góp rất nhiều không những 
cho HYH mà cho cả nền y tế TP.HCM. Nhờ chú 
mà uy tín của HYH đã được nâng cao trong mắt 
của ngành y tế và toàn xã hội. Ngoài những thành 
tích hoạt động, chính cách sống, cách làm việc 
của chú mới là gia tài tinh thần vô giá mà chú đã 
để lại cho HYH. Chú Tư đã sống một cách nhân 
hậu và đã làm việc “hết mình” cho đến cuối đời 
theo một phương châm sống mà chú rất tâm đắc 
là “Công danh trước mắt trôi như nước, nhân 
nghĩa trong lòng chẳng đổi thay”.  

Là những người tiếp bước chú Tư Trung tất 
cả chúng ta mong rằng Hội Y học TP. Hồ Chí 
Minh sẽ mãi là “mái nhà chung” của ngành y tế 
TP. Hồ Chí Minh, trong trong đó mọi người sẽ 
thể hiện tinh thần đoàn kết, sự cởi mở và bao 
dung theo đúng phong cách của chú Tư Trung.  

(Trích dẫn từ quyển Thầy thuốc Nhân dân 
VS TS Dương Quang Trung – Nhân tâm và Y 
nghiệp, NXB Y học, 2014). 

 


