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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Bài viết “Bạch Thư” là một thông điệp gửi cho tất cả mọi người. Đọc 

xong, bạn sẽ tự hỏi mình và các người thân yêu của mình đã đi thử nghiệm viêm 

gan B/C (HBV, HCV) bao giờ chưa nhỉ ? Nếu chưa thì thúc giục mọi người đi 

thử ngay đi, chỉ chấm vào ô: “Hepatitis Panel” là trọn bộ - hoặc 3 tests riêng biệt 

HBsAg, HBsAb và HCV là đủ rõ trắng đen. Nếu chưa nhiễm siêu vi B thì đi 

chích ngừa 3 mũi ngay để tránh hậu hoạn. Nếu mắc rồi thì đến Bác sĩ để theo dõi 

hay điều trị. Phòng lửa hơn là chờ đến lúc cháy nhà mới chữa. Nếu cứ phe lờ đi 

và còn tiếp tục nốc rượu bia vào thì chẳng khác chi lửa đổ thêm dầu. Bạn có thể 

nghĩ rằng chết là cùng chứ sợ gì! Nhưng nếu không chết được ngay mà bụng cứ 

trương phình lên như bụng đàn bà chửa gần ngày sanh, da cứ vàng như 

nghệ,mình mẩy ngứa ngáy,thân hình tiều tụy,hai chân phù thũng, đi đứng khó 

khăn, không ăn uống được gì cho ngon miệng, ói mửa hoài hoài. cứ như thế 

trong nhiều năm thì bạn nghĩ sao ? Hãy đọc hồi ký của Phùng Quán trong vài 

năm cuối đời thì khắc biết. Trung bình 8 người trong các bạn là có hơn 1 kẻ đã 

nhiễm bệnh rồi, từ lúc nào, không ai biết, có thể từ lúc sơ sinh, từ lúc đó cho đến 

2, 3 chục năm sau bất cứ khi nào bạn thấy cồm cộm dưới sườn bên phải thì lúc 

đó đã quá muộn rồi! 
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BẠCH THƯ  

 

“Thế giới có 6 tỷ người thì 400 triệu người mắc bệnh viêm gan B mạn 

tính. Cộng với thêm 100 triệu người mắc bệnh viêm gan C mạn tính. Cả thảy là 

500 triệu trên dân số 6 tỷ. Có nghĩa là cứ 12 người lại có 1 người mắc bệnh viêm 

gan B hay C. 30% những người bị viêm gan B nhất là phái nam có thể sẽ bị xơ 

gan (liver cirrhosis) và ung thư gan (liver cancer: HCC) gây ra một tỷ lệ tử vong 

rất cao. 75% trong số nhiễm bệnh viêm gan B là người Á Châu mà Việt Nam lại 

là một trong số mắc bệnh cao nhất. Viêm gan B và C là một trong số nan đề y tế 

nghiêm trọng nhất hoàn cầu. Ngay cả Hoa Kỳ có tới 1,2 triệu mắc bệnh viêm 

gan B và gần 4 triệu bị viêm gan C, tổng cộng hơn 5 triệu người mà 10% (viêm 

gan C) cho tới 30% (viêm gan B) sẽ có thể mất mạng vì xơ gan hay ung thư gan. 

Điều đáng chú ý là siêu vi B sống rất dai, để ở ngoài trời cả tuần lễ hay 

trong nước sôi cả giờ đồng hồ vẫn còn sống. Siêu vi B truyền nhiễm rất nhanh 

rất mạnh hơn siêu vi HIV (SIDA) 100 lần bằng cách từ mẹ qua con lúc sinh đẻ, 

giữa vợ chồng bằng đường tình dục, qua việc truyền máu, dụng cụ y tế, kim 

chích, cạo gió, châm cứu, trong gia đình dùng chung bàn chải đánh răng, dao 

cạo khi đi hớt tóc…. 

Theo thống kê trong 10 năm qua, tốc độ nhiễm bệnh đã tăng lên gấp đôi 

từ 10-12% lên tới trên 20% ở các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên. Tại 

các thành phố lớn như Hà Nội, HCM tỷ lệ mắc bệnh còn có thể cao hơn vì dân 

cư đông đúc lại thêm nhiều tệ đoan xã hội (đĩ điếm, chích choác...). Ngoài ra, 

dân cư trong các thôn xóm vùng quê hẻo lánh, các dân tộc ít người miền rừng 

núi hay dân chài lưới miệt biển xa đô thị còn chưa được sàng lọc, chưa kể hạng 

trung lưu trí thức dấu diếm không chịu khai bệnh, trị bệnh vì sợ ảnh hưởng tới 

việc hành nghề. Với dân số hơn 80 triệu người, Việt Nam có thể có tới mười 

mấy triệu người mắc bệnh mà không biết hoặc biết mà không lưu ý theo dõi vì 

không có triệu chứng lâm sàng, cho đến khi có triệu chứng thì đa phần đã rất 

khó khăn hay quá muộn cho việc điều trị. 30% trong số này nghĩa là 4,5 triệu 

người Việt Nam có thể mất mạng vì xơ gan hay ung thư gan kể từ khi nhiễm 
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bệnh, (có thể ngay từ lúc sơ sinh) cho tới 20, 30 năm sau. Tôi đã thấy nhiều 

thiếu phụ trẻ măng 25, 26 tuổi nằm trị bệnh trong khu U gan Bệnh viện Chợ 

Rẫy. Thật dễ sợ vì kẻ sát nhân âm thầm, dai dẳng, biến đổi muôn hình vạn trạng 

để  thoát lưỡi gươm của Y Học.    

Thưa quí vị và quí bạn đồng nghiệp, đó là lý do của Bạch Thư này để 

minh bạch giải bày cho mọi người cùng biết và cũng là lý do có buổi họp ngày 

hôm nay để quí đồng nghiệp khắp nơi trong nước và trên thế giới về đây bày tỏ 

quyết tâm đối phó với một hiểm họa y tế…”. 

 

 

Đó là lời mở đầu trong bài diễn văn của GS. Bùi Duy Tâm tại buổi Hội 

thảo ký kết Bạch Thư về các bệnh Gan ở Việt Nam, đặc biệt viêm gan B và ung 

thư gan tại trường Đại học Y Dược Huế sáng ngày 23 tháng 3 năm 2010 vừa 

qua. 

Cách đây đúng 3 tháng GS. Robert Gish của Đại học California tại San 

Francisco (UCSF), kiêm giám đốc chương trình thay gan tại California Pacific 

Medical Center (CPMC), đã viết thư hưởng ứng lời kêu gọi của GS. Bùi Duy 

Tâm, cùng nhau soạn ra Bạch Thư  (White Letter) để thông bạch các hiểm họa 

của bệnh viêm gan tại Việt Nam và cùng với GS. Nguyễn Tiến Đức đề ra 11 

công tác gồm các việc: Phát hiện, ngăn ngừa, chữa trị, nghiên cứu, huấn luyện 

chuyên viên và giáo dục đại chúng. Nhận được thư GS. Gish lúc 7 giờ sáng ngày 
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24.12.2009, hai tiếng đồng hồ sau tức 9 giờ sáng cùng ngày, GS. Bùi Duy Tâm 

đã gửi lời kêu gọi đối phó với bệnh Gan ở Việt Nam đến một số bác sĩ tại Hoa 

Kỳ, 4 trường Đại học Y Dược uy tín nhất Việt Nam là Hà Nội, Huế, TP. HCM, 

Cần Thơ và 2 Bệnh viện lớn nhất Việt Nam là Bạch Mai- Hà Nội, Chợ Rẫy- 

TP.HCM. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau cùng ngày 24.12.2009, BS. Vũ Trường 

Khanh của Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội đã hưởng ứng và cung cấp tài liệu. Một 

ngày sau, ngày 25.12.2009, GS. Cao Ngọc Thành- Hiệu trưởng Đại học Y Dược 

Huế cùng GS. Trần Văn Huy rất phấn khởi tham gia và gửi rất nhiều tài liệu 

thống kê để viết Bạch Thư. Bốn ngày sau, ngày 28.12.2009, GS. Nguyễn Đức 

Hinh- Hiệu trưởng Đại học Y Dược Hà Nội trao trách nhiệm cho GS. Đào Văn 

Long và GS. Nguyễn Thị Kim Chúc nhận lời cộng tác và góp rất nhiều ý kiến 

cho việc tổ chức. Buổi họp đầu tiên được ấn định là ngày 23.3.2010 tại Huế. 

Trong vòng chưa tới 30 ngày đã có sự hưởng ứng nồng nhiệt của 16 bác sĩ tại 

Hoa Kỳ, Úc Châu, 4 trường Đại học Y Dược: Hà Nội, Huế, TP.HCM, Cần Thơ 

và 2 Bệnh viện: Bạch Mai- Hà Nội, Chợ Rẫy-TP. HCM. 

Bức Bạch Thư được hơn 30 Giáo Sư,Bác Sĩ của Việt Nam, Hoa Kỳ, Úc 

Châu cùng nhau góp ý và đã hoàn thành 3 tuần lễ trước ngày họp. 

Các Giáo sư Robert Gish, Nguyễn Tiến Đức và Bùi Duy Tâm đã làm việc 

ngày đêm suốt 3 tháng thu lượm các ý kiến, các tài liệu thống kê để hoàn tất bức 

Bạch Thư coi như một tác phẩm đầy đủ các dữ liệu về bệnh Gan ở Việt Nam 

cùng với một kế hoạch hành động. 

* Sáng thứ Ba, ngày 23 tháng 3 năm 2010, tại trường Đại học Y Dược 

Huế, 36 vị Hiệu trưởng, Giám đốc, Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Việt Nam, 

Mỹ, Úc đã đồng thuận ký kết như Đồng Tác Giả bức Bạch Thư với sự chứng 

kiến của Lãnh đạo Bộ Y tế: GS. TS. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, TS. BS. Vụ 

trưởng Trần Thị Giáng Hương và đại diện Tổ chức từ thiện Atlantic 

Philanthropies, ThS. BS. Nguyễn Trọng Hậu, cùng các phóng viên báo chí, đài 

phát thanh, đài truyền hình Trung ương và địa phương. 
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ĐỒNG TÁC GIẢ BỨC BẠCH THƯ ĐỒNG THUẬN 

KÝ KẾT VÀ NHẬN BẢNG LƯU NIỆM 
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 Th.BS. Nguyễn Trọng Hậu(AP)         Thứ Trưởng Y tế Trịnh Quân Huấn        Vụ Trưởng Y tế Giáng Hương 

 

 

    

 Đại Học Y Hà Nội Đại Học Y Dược Huế Đại Học Y Dược TP. HCM 

 

 

    

 Đại Học Y Dược Cần Thơ Bệnh Viện Bạch Mai,Hà Nội Bệnh Viện Chợ Rẫy,TP.HCM 

 

** Sáu Trường, Viện kể trên (4 trường Đại học Y Dược và 2 Bệnh viện) 

đã nhận thực thi 11 công tác đề ra trong Bạch Thư tùy theo khả năng nhân lực, 

vật lực và phạm vi hoạt động của mình. 

A/ Ưu tiên số 1 dành cho công tác phát hiện, phòng ngừa, giáo dục cộng 

đồng và đại chúng cho các cư dân các vùng sâu và xa.  

Khoa Y tế Công cộng của : 

- Đại học Y Hà Nội lo cho các cư dân miền rừng núi thượng du và các 

vùng quê hẻo lánh miền Bắc. 

- Đại học Y Dược Huế lo cho cư dân miền Tây Nguyên, vùng rừng núi 

Trường Sơn và miệt biển xa đô thị miền Trung (Khánh Hòa, Bình Thuận,…). 
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- Đại học Y Dược TP. HCM lo cho cư dân các xóm lao động trong thành 

phố và các vùng ven đô kế cận. 

- Đại học Y Dược Cần Thơ lo cho cư dân đồng bằng sông Cửu Long. 

B/ Các công tác khác được phân phối như sau: 

  - Đại học Y Hà Nội tình nguyện lo việc: 

 Nghiên cứu các dịch vụ y tế (health service research). 

 Nghiên cứu kinh tế y khoa (economic medicine). 

 Huấn luyện về quản trị và lãnh đạo y tế. 

 Thu thập dữ liệu (data-base) cho toàn quốc để thành lập một hệ 

thống giám sát toàn diện quốc gia (core surveillance). Từ đó sẽ có 

sự đánh giá để đưa ra các công tác mới hay điều chỉnh lại các kế 

hoạch cũ cho phù hợp. 

- Đại học Y Dược Huế nhận điều phối công tác nghiên cứu, dịch thuật 

xuất bản, xây dựng trang Web, hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu (data-base) cho miền 

Trung và dự kiến xây dựng Trung tâm Gan Mật để thực hiện các công tác định 

bệnh và điều trị trong kế hoạch. 

- Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung 

vào việc: 

 Nghiên cứu y khoa, thí nghiệm lâm sàng (clinical trials) vì số lượng 

bệnh u gan (Hepatoma) rất lớn (50- 60 bệnh nhân được khám mỗi 

ngày). 

 Giáo dục liên tục (CME) và chất lượng dịch vụ y tế. 

- Đại học Y Dược Cần Thơ nhận lãnh việc phân tách và nghiên cứu dịch 

tễ.  

- TS. BS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai quyết tâm 

xây dựng một Trung tâm thay gan. Trong khi nhiều bác sĩ phẫu thuật gan trẻ tuổi 

của TP. HCM như BS. Trần Công Duy Long quyết tâm hy sinh vài ba năm xa 

gia đình để đi ra nước ngoài tu nghiệp phẫu thuật thay gan (liver transplant 

surgery). Việc thay gan tại Việt Nam cần có một thời gian để sửa soạn. Nhưng 

việc huấn luyện phải bắt đầu từ ngay bây giờ nhất là đối với các bác sĩ phẫu 
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thuật.Tuy việc phát hiện và ngăn ngừa là ưu tiên số một nhưng việc thay gan 

quyết không phải là một xa xỉ trong tương lai 5 năm, 3 năm nữa. 

Các cách điều trị xơ gan không bù (non compensated cirrhosis) và ung thư 

gan chỉ làm giảm bớt tạm hay chờ đợi thay gan (palliative or bridge therapy). 

Cuối cùng cũng vẫn phải là thay gan (Liver Transplant) nếu là các trường hợp 

ung thư gan bị tái phát hoặc suy gan cấp tính (ALF: acute liver failure). Không 

lẽ cứ tiếp tục phải gửi bệnh nhân đi Đài Loan hay Singapore. Giáo sư Gish và 

nhiều Giáo sư, Bác sĩ tham gia ký kết trong Bạch Thư là giám đốc các trung tâm 

thay gan tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Giáo sư Gish còn có thể gửi các phẫu thuật gia 

Việt Nam đến học hỏi tại các quốc gia không đòi hỏi học viên phải có cấp bằng 

địa phương.  

Việc thay gan tại Việt Nam không chỉ mang lại uy tín cho quốc gia mà 

còn đem đến lòng tin cho nhân dân. 

 

*** Với sự cổ vũ của Th.BS. Nguyễn Trọng Hậu, đại diện tổ chức từ thiện 

Atlantic Philanthropies, các Đồng Tác Giả Bạch Thư bên Hoa Kỳ sẽ thiết lập và 

củng cố cơ cấu cho “Quỹ Quốc Tế về Bệnh Gan cho Việt Nam” (International 

Liver Foundation for VN) để gây phương tiện yểm trợ  cho 11 công tác đề ra 

trong Bạch Thư mà ưu tiên tuyệt đối dành cho việc sàng lọc, chích ngừa các cư 

dân miền quê hẻo lánh, vùng rừng núi hoặc miệt bờ biển xa đô thị. 

Sáu Trường, Viện, các Đồng Tác Giả bức Bạch Thư sẽ đảm nhiệm các ủy 

ban (committee) và  trong Ban Cố vấn đoàn (Board of Advisors). 

Thứ trưởng Y tế, GS. TS. Trịnh Quân Huấn và Vụ Trưởng vụ quan hệ quốc 

tế, TS. BS. Trần Thị Giáng Hương, đã nhận lời mời làm cố vấn đặc biệt cho Quỹ 

để hướng dẫn việc sử dụng  ngân quỹ tại Việt Nam. 
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Từ trái qua: Các GS,BS. Nguyễn Minh Tâm, Vũ Trường Khanh, Cao Ngọc Thành, Hoàng Hoa Hải, 

Đào Văn Long, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Đức Hinh, Nguyễn Thị Kim Chúc, 

Nguyễn Quốc Anh, Bùi Duy Tâm, Robert Gish, Trịnh Quân Huấn (Thứ trưởng Y tế), 

Bùi Hữu Hoàng, Nguyễn Trọng Hậu (A.P.), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phạm Thị Tâm, 

Trần Thị Giáng Hương (Vụ trưởng Y tế), Trần Ngọc Dung, Trần Văn Huy, 

Trần Công Duy Long, Nguyễn Thị Hương. 

 

Trước khi bế mạc, hội nghị đã quyết định kỳ họp tới sẽ ở Thủ đô Hà Nội 

vào khoảng thời gian giữa Hội nghị Gan toàn quốc và Đại lễ Kỷ niệm “1000 

năm Thăng Long” (từ giữa cho đến cuối tháng 9/2010). GS. TS. Nguyễn Đức 

Hinh, Hiệu trưởng Đại học Y của Thủ đô Hà Nội đã lãnh trách nhiệm tổ chức 

hội nghị trong vai chủ nhà tiếp khách và điều phối, đôn kiểm các công tác của 6 

Trường, Viện đặng thâu lượm kết quả cụ thể báo cáo cho buổi họp kỳ tới. 

Đại học Y Dược Huế đã kết hợp được 6 Trường, Viện lớn nhất nước và chủ 

trì buổi lễ ký kết Bạch Thư rất trang trọng và tốt đẹp tại đất thần kinh, nơi Cố đô 

để lại dấu ấn trong lịch sử nền Y tế Việt Nam. 

Bây giờ đến lượt Đại học Y Hà Nội, một đại học đầu tiên và cổ kính nhất 

cõi Đông Dương (Việt- Miên- Lào) đứng ra điều phối các công tác để mang lại 

kết quả cụ thể như một công đức lớn cho nhân dân Việt Nam vào dịp Đại lễ Kỷ 

niệm “1000 năm Thăng Long”. 
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Sáu Trường, Viện Đồng Tác Giả bức Bạch Thư là đợt tiên phong trong 

chiến tuyến ngăn chặn siêu vi gan B/C– Một khi đã thành mẫu mực thì các 

trường viện khắp nước đều tham gia chiến dịch như lời khuyến cáo của Thứ 

trưởng Y tế, GS. TS Trịnh Quân Huấn. 

 

Trong tương lai xa hơn nữa, khi nhân lực, vật lực đã sẵn sàng cho việc thay 

gan thì Bệnh viện Bạch Mai sẽ cộng tác với Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội cũng 

như trong Nam Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với Đại học Y Dược Thành phố 

Hồ Chí Minh để xây dựng trung tâm thay gan phục vụ cho cả 2 miền Nam Bắc. 

Theo gợi ý của Th.BS.Nguyễn Trọng Hậu, đại diện Tổ chức Atlantic 

Philanthropies và được sự tán trợ của GS. TS. Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, 

chúng tôi đã  liên hệ với Viện Vệ sinh Dịch Tễ Trung ương, GS.TS. Viện trưởng 

Nguyễn Trần Hiển đã nhận lời tham gia kế hoạch gan của chúng ta. Đó là 1 

Trung tâm Y Sinh học lớn nhất nước có 1 đội ngũ chuyên viên hàng đầu về 

nghiên cứu và chế tạo vaccine. GS. Nguyễn Thị Kim Chúc và tôi đã tiếp xúc với 

Bệnh viện Quốc Gia các Bệnh Nhiệt Đới, TS. Viện trưởng Nguyễn Văn Kính 

cũng đã nhận lời cộng tác. Bệnh viện này hàng tháng phảỉ khám tới 6- 7 trăm 

bệnh nhân đủ loại: Viêm gan A, B, C, D cùng với xơ gan, ung thư gan. Đây là 

một cơ sở lý tưởng cho việc nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng (clinical trials). 

Ngoài ra, Giáo sư Viện sĩ Phạm Song, trong thời gian làm Bộ trưởng Y tế đã 
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quan tâm đặc biệt đến viêm gan B mạn tính, hiện nay làm Chủ tịch Tổng hội Y 

học Việt Nam (Viet Nam Medical Association) đã nhận lời tham gia kế hoạch 

gan của chúng ta cùng với Giáo sư Bác sĩ Phạm Hoàng Phiệt, Chủ tịch Hội Gan 

Mật Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC’S ASLD), kiêm Giám đốc Trung tâm Gan 

Mật Sài Gòn (Saigon Liver Center). 

 

 

       GS.Viện Sĩ Phạm Song                GS.TS. Bùi Duy Tâm              GS.BS. Phạm Hoàng Phiệt 

 

Viêm gan virút là một bệnh nan y, hiện nay, nhờ tiến bộ của Y học đã có 

thuốc (Interferon và Ribavirin) trị hết bệnh viêm gan C (HCV) trong vòng 6 

tháng đến 1 năm. Tuy chưa có thuốc trị tuyệt nọc viêm gan B nhưng đã có tới 6 

loại thuốc (hiệu nghiệm nhất là Baraclude và Viread) có khả năng làm suy giảm 

cơ nguy bị xơ gan hay ung thư gan. Qua việc sàng lọc, nếu ai chưa nhiễm siêu vi 

gan B, có thể chủng ngừa. Việc chủng ngừa phòng bệnh viêm gan B rất hiệu 

quả: Trong 20 năm chích ngừa từ năm 1984 đến 2004, Đài Loan đã giảm tỷ lệ 

mắc bệnh viêm gan B từ 10% xuống còn 1%. Người ta đồ chừng tới nay, năm 

2010, Đài Loan chỉ còn 0,1% mắc bệnh. Cũng do chính sách chích ngừa, tỷ lệ 

dân Eskimo tại Alaska nhiễm siêu vi B giảm từ 16% đến 0%. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, GS. BS. Bộ trưởng Y tế Hoàng 

Tích Trý đã ngăn chặn được 3 chứng bệnh đang hoành hành ở nông thôn là bệnh 

sốt rét cơn, bệnh đau mắt hột và bệnh ỉa chảy, kiết lỵ. 



13 

Trong cuộc chiến tranh khốc liệt 1965- 1975, GS. TS. Hoàng Thủy Nguyên 

vẫn tiếp tục xây dựng ngành virút học ở Việt Nam, nổi bật nhất là công trình 

nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bại liệt. Nhờ vậy, đến tháng 10 năm 2000, 

Việt Nam đã không những hoàn toàn thanh toán được bệnh bại liệt, cứu hàng 

vạn trẻ em khỏi tử vong và di chứng của bệnh này mà còn tiết kiệm cho Nhà 

nước mỗi năm hàng trăm tỷ đồng Việt Nam. 

Bây giờ, chúng ta đương sống thời thái bình với nền kinh tế thịnh vượng, 

chiến dịch chống viêm gan đã được các chuyên viên Y tế Việt Nam trong nước, 

ngoài nước và các bạn trên thế giới tham gia cộng tác, lại thêm vào sự khuyến 

khích hỗ trợ của Nhà nước qua các Lãnh đạo Bộ Y tế: Bộ trưởng Nguyễn Quốc 

Triệu, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn, Vụ trưởng Trần Thị Giáng Hương. 

 

 
 

 Đặc biệt nhất là Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng niềm nở tiếp đón 

chúng tôi, lắng nghe Vụ trưởng Giáng Hương báo cáo kết quả tốt đẹp của buổi 

Hội thảo Ký kết Bạch Thư, ân cần thăm hỏi phương cách thực hiện, hết sức hài 

lòng và  nhiệt tình ủng hộ kế hoạch. 
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Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp đãi tại Dinh Quốc Khách 

(11B Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội, tối Chủ nhật 28. 03. 2010) 

(Từ trái: Ô. Nguyễn Hữu Cúc, GS. Nguyễn Tiến Đức, GS. Bùi Duy Tâm,  

Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng, Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Quốc Triệu, Vụ Trưởng Giáng Hương) 

 

Bức Bạch Thư được soạn ra để minh bạch với nhân dân Việt Nam và Thế 

giới một nan đề y tế trầm trọng nhất cho Việt Nam, để kêu gọi sự đóng góp của 

mọi người nhất là của các chuyên viên y tế, các nhà hảo tâm và các tổ chức từ 

thiện trên toàn Thế giới. 

Dân Eskimo ở Alaska, dân Đài Loan bạch hóa được tỷ lệ nhiễm bệnh, 

người Việt Nam con Rồng cháu Tiên há chẳng làm được vậy sao!!! 

                                                     

 Viết xong tại San Francisco ngày 14/4/2010 

 

 

Bùi Duy Tâm 

<buiduytam@yahoo.com> 


