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Hành Trình Nhân Đạo Của Bác sĩ Rita Nguyễn 
 

Giao Chỉ Vũ Văn Lộc 

 
Từ ngôi trường vô danh. 
 
Nếu bạn không phải là giới truyền thông, chẳng có lý do gì mà phải tham dự cả 2 đại hội 
đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Florida tuần trước và North Carolina tuần tiếp theo. 
 
Vậy mà có một phụ nữ Việt Nam đã làm công việc đó. Rita Nguyễn trải qua những ngày 
dài ở đại hội Cộng Hòa tại Tampa và qua bên Dân Chủ ở Charlotte. Cô gái Việt Nam 
làm gì ở cả 2 nơi. 
 
Báo San Jose Mercury News khoe rằng cô này vốn là dân San Jose, học sinh trường 
Mt. Pleasant. Anh em ta thường ăn tiệc cộng đồng tại nhà hàng Phú Lâm, nên biết rằng 
ngay bên cạnh đó là trường trung học Mt.Pleasant. Quả thực đây là ngôi trường bình 
thường của khu vực phía Đông San Jose. Đối với cộng đồng Việt Nam, hơn 20 năm 
trước đã có một kỷ niệm kinh hoàng. Một cậu học sinh Việt bị đám học sinh Mễ bắt nạt 
đã về mách với ông anh giang hồ trẻ tuổi. Đàn anh bèn rủ băng đảng đi 2 xe chạy ào 
vào sân trường lúc giờ chơi. Tóm lấy chú em bảo mày chỉ cho tao thằng nào. Đứa em 
vô phúc chỉ loạn một học sinh Mễ lớn con. Thằng anh rút súng bắn phát một. Học sinh 
Mễ chết ngay tại chỗ. Cả trường náo loạn. 2 xe băng đảng Việt Nam nghênh ngang kéo 
đi. Lúc đó tôi là người có tên Việt Nam trong danh sách để học khu liên lạc. Đành phải 
đóng vai cộng đồng đến trường để trấn an học sinh Việt. Cảnh sát đầy sân. Toàn thể 
học sinh Việt Nam được dồn vào 1 phòng lớn vì sợ loạn đả với học sinh Mễ. 
 

 
BS Rita Nguyễn. 

 
Các em xanh mặt ngồi buồn xo. Mấy em gái lớp nhỏ khóc tấm tức. Sau đó phụ huynh 
đưa các em về. 
 
Nỗi đọan trường của các nhà lãnh đạo cộng đồng chưa hết. Cuối tuần đám tang của em 
học sinh Mễ, hàng ngàn học sinh các trường tham dự. Tất cả đều mặc áo thung đen có 
hình em học sinh Mễ bị giết. Lúc đó đã có tin là em này bị oan. Thằng bé đã chỉ điểm 
láo cho thằng anh bắn nhầm. Dù oan hay không thì mặt mũi phái đoàn Việt Nam đi chia 
buồn đám tang quả thực không giống ai. 
 
Đó là kỷ niệm cay đắng của tôi về trường Mt. Pleasant hơn 20 năm về trước. Nhưng 
ngày nay Mt.Pleasant của cô bác sĩ Nguyễn lại mở ra các niềm vui mới. 
 
Doctor for America : Hoa kỳ có 1 hội đoàn với 15,000 đoàn viên gồm thầy thuốc và sinh 
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viên thành lập với mục tiêu cải tiến về sức khỏe.  
 
Bác sĩ Nguyễn tốt nghiệp Mt. Pleasant đã vào học Y khoa Stanford rồi đến John 
Hopkins. 
 
Từ ngôi trường nghèo ở East San Jose, năm nay 28 tuổi, nữ bác sĩ đã tốt nghiệp toàn 
các trường y khoa danh tiếng nhất của Hoa Kỳ. 
 
Và cô là đoàn viên của hiệp hội y sĩ Hoa Kỳ tham dự cả hai đại hội đảng. 
 

 
Hành trình vì nhân đạo. 

 
Trong biến cố chính trị vĩ đại của Hoa Kỳ với cuộc bầu tổng thống 4 năm 1 lần, năm nay 
có 50 y sĩ của nước Mỹ tham dự cả đại hội Cộng Hòa và Dân Chủ. Trong số 50 y sĩ đó 
có cô bác sĩ trẻ tuổi của Việt Nam. Rita Nguyễn hết sức nhiệt thành với sứ mạng. Cô nói 
chúng tôi không quan tâm đến Cộng Hòa hay Dân Chủ. Chúng tôi chỉ quan tâm đến 
bệnh nhân và cộng đồng. Nguyễn và các y sĩ đoàn viên đã bỏ ra 2 tuần lễ đi từ Florida 
qua N. Carolina. Với chủ trương đặt bệnh nhân lên trên chính trị, hiệp hội đã tổ chức 
Bus Tour từ cuối tháng 8 qua đầu tháng 9 để giới thiệu và thúc đẩy Hoa kỳ cải tiến trong 
lãnh vực y tế. Trong tài liệu của tổ chức in trên mạng có hơn 40 y sĩ đóng góp các tiểu 
luận liên quan đến đề tài, chúng tôi tìm được 2 tên Việt Nam. Bác sĩ Rita Nguyễn 
California và Anna Trần bên Texas. Cả hai đều là nữ giới,và cùng tham dự vào hành 
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trình nhân đạo của hiệp hội bác sĩ cho Hoa Kỳ. 
 
Ngay tại đại hội và suốt lộ trình, các đoàn viên làm công tác y tế, y khoa phòng ngừa, 
bầy tỏ sự quan tâm đối với vấn đề sức khỏe và lấy chữ ký. Dù mới nửa đường vào đầu 
tuần, đã có 7,000 chữ ký. 
 
Các y sĩ tranh luận về tình trạng săn sóc sức khỏe hiện nay, vấn đề bảo hiểm và kế 
hoạch y tế của cả 2 phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong các lãnh vực này Nguyễn là 
thành viên tích cực. Lúc còn là học sinh trung học Rita đã bỏ nhiều ngày giờ tình nguyện 
từ việc sơn phòng thể dục cho đến các sinh hoạt trong câu lạc bộ học sinh. 
 
Những thành tích cộng đồng như vậy đã đưa cô vào các trường đại học y khoa. 
 
Và ngay khi còn là sinh viên Rita đã tổ chức phòng ngoại chẩn miễn phí cuối tuần ngay 
tại Overfelt High School San Jose dành cho di dân Việt và Mễ. 
 

 
Obama và Romney. 

 
Với kinh nghiệm làm việc thời sinh viên, cô đã ghi nhận những câu chuyện đau lòng về 
những bệnh nhân Việt Nam nghèo khổ không đủ phương tiện chữa chạy, đành ôm 
bệnh ngày càng nặng thêm trong hoàn cảnh cực kỳ khốn khổ. Sau khi đã vượt qua 
được khổ nạn đói và rét. Khi đã đủ thực phẩm và quần áo thì bảo hiểm y tế là cơn ác 
mộng của mọi gia đình.Quan tâm đến vấn nạn này là lý tưởng của hai cô bác sĩ rất trẻ 
tuổi họ Trần bên Texas và họ Nguyễn ở San Jose, California. Không cần phải tìm hiểu 
thêm, người Việt cũng biết ngay đây là phần đóng góp rất hãnh diện của cộng đồng vào 
trong dòng chính lưu của đất nưóc Hoa Kỳ. Một cô từ thành trì của Cộng Hòa và một cô 
từ bản doanh của Dân Chủ. Từ bao nhiêu năm qua, ngay trước ngày bầu cử, ai cũng 
biết trước kết quả Cộng Hòa sẽ thắng tại Texas và Dân Chủ dẫn đầu tại Cali. Nhưng hai 
nữ bác sĩ gốc Việt tham dự cả hai đại hội với chủ trương Patients over Politics 
 
Vài nét sơ lược về đại hội. 
 
Mặc dù không gay cấn và hấp dẫn so với 4 năm trước nhưng đại hội Cộng Hòa và Dân 
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Chủ đã có chiều hướng làm tỉnh dậy giấc ngủ chính trị của dân Mỹ. 
 
Cả hai bên đều có diễn văn của ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống. Cả 2 bên 
đều đưa các phụ nữ trong vai trò đệ nhất phu nhân lên diễn đàn. Và luôn luôn quần 
chúng và báo chí có sự so sánh. Cộng Hòa đưa ra 1 diễn giả gốc Mễ. Dân Chủ cũng có 
một diễn giả gốc Mễ. 
 
Chiến lược và chiến thuật của mỗi bên trong đại hội là cả một việc suy tính, cân nhắc và 
đồng thời cũng là những thách đố. Mục đích của bài này không phải là phân tích chính 
trị hay hô hào cho 1 chính đảng. Nhưng tác giả chia sẻ với mọi người về vấn đề y tế và 
bảo hiểm. Nước Mỹ là cường quốc dẫn đầu thế giới về mọi phương diện nhưng lại 
đứng hạng 36 về bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân. 
 
Vì vậy đây là bài viết giới thiệu về tổ chức y sĩ nhân đạo tại Hoa Kỳ mà trong đó cộng 
đồng chúng ta có góp phần với Rita Nguyễn. Cô bác sĩ cựu học sinh của Mt. Pleasant 
khu East San Jose hiện đang nội trú tại Harvard và có thể cô sẽ trở về San Jose một 
ngày gần đây. 
 
Câu chuyện này mong sẽ làm cho các phụ huynh lưu ý. Các trẻ em học các trường rất 
bình dân như Mt. Pleasant. Andrew Hill v..v.. vẫn có nhiều cơ hội tốt nghiệp bác sĩ hay 
luật sư Berkley hay Stanford. Nhưng điều quan trọng hơn hết là sự thành công trong 
mọi lãnh vực cần được có thêm một lý tưởng. Rita Nguyễn và Anna Trần là đáp số của 
tương lai cộng đồng. 
 
Gửi thông điệp cho ngày mai 
 
Xin được loan báo một chuyện bên lề. Nhân dịp nghỉ lễ 3 ngày cuối tuần từ thứ bẩy 6-
Oct-2012 cho đến thứ hai, Columbus Day 8-Oct-2012, viên bảo tàng Việt Nam mời quan 
khách toàn vùng vịnh gồm 9 quận đến thăm.Riêng chiều ngày chủ nhật 7 tháng 9-2012 
ngay tại San Jose History Park số 1650 có buổi tiếp tân từ 5 pm. Một ngàn thiệp mời đã 
được gửi ra cho các vi ân nhân và thân hữu. 30 thiệp gửi cho thành viên lập pháp. 101 
thiếp gửi các thị trưởng,300 thiệp gửỉ các nghị viên, 45 thiệp gửỉ các vị giám sát quận, 
300 thiệp gửi ân nhân và thân hữu. Đây là dịp vô cùng đặc biệt quý vị thăm Museum 
trong 3 ngày có người hướng dẫn. Nếu muốn tham dự tiếp tân từ 5 giờ chiều chủ nhật 
xin liên lạc với IRCC để nhận thiệp mời. 
 
IRCC, Inc. Office 1445 Koll Circle # 113 San Jose, CA 95112 - (408) 392-9923.Email 
irccsj@yahoo.com 
 

Giao Chỉ Vũ Văn Lộc 

Nguồn: https://vietbao.com/a193516/hanh-trinh-nhan-dao-cua-bac-si-rita-nguyen 
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