
Lòng từ thiện của bác sỉ Nhật 
 

Bác sĩ Tadashi Hattori sinh năm 1964 tại Osaka (Nhật Bản). Ông tốt nghiệp Y khoa tại Đại học Kyoto, 

một trong 8 trường đại học danh tiếng nhất ở Nhật. Sau đó, ông được mời làm việc tại nhiều bệnh 

viện nổi tiếng ở Nhật. Được biết đến là một tài năng hiếm có trong lĩnh vực phẫu thuật cắt dịch kính 

(điều trị bong võng mạc, võng mạc tiểu đường và các bệnh về hoàng điểm), đặc biệt là kỹ thuật thuộc 

top 10 thế giới về sử dụng kính nội soi trong phẫu thuật cắt dịch kính, bác sĩ Tadashi Hattori là 

một trong số ít người có khả năng rút ngắn thời gian phẫu thuật xuống còn ⅓ bằng phương pháp nội 

soi. Các ca phẫu thuật của ông đều có tính chính xác cao và bệnh nhân hầu như rất ít biến chứng 

sau quá trình điều trị. 

 
Cơ duyên với Việt Nam 
 
Cuộc đời Bác sĩ Tadashi Hattori bắt đầu thay đổi kể từ buổi hội thảo khoa học vào năm 2001. Tại đây, 

ông gặp một bác sĩ người Việt và người này đã kể lại cho ông những câu chuyện đau lòng của những 

bệnh nhân nghèo ở đây. “Người bác sĩ ấy nói rằng ở Việt Nam có rất nhiều người nghèo không có tiền 

chữa bệnh.  Họ phải chịu cảnh mù lòa, có khi mới chỉ ở độ tuổi trung niên”, Bác sĩ Hattori kể lại. Nghe 

câu chuyện đó, ông đã về nhà suy nghĩ đến nửa năm, cuối cùng quyết định sang Việt Nam đi mổ mắt 

miễn phí cho bệnh nhân nghèo. 

 
“Sau khi tính toán những việc cần làm cho 4-6 tháng, tôi quyết định sẽ đi. Nhưng giám đốc bệnh viện 

của tôi nói, nếu muốn đến Việt Nam, tôi sẽ phải xin nghỉ việc. Và đó chính xác là điều tôi đã làm. Tiền 

bạc không phải là thứ quan trọng duy nhất trong cuộc đời. Với nhiều người, địa vị và tiền bạc là tất 

cả, nhưng với tôi, được làm điều gì đó giá trị còn quan trọng hơn rất nhiều”, bác sĩ Tadashi nói. 

 
Sau đó, bác sĩ Tadashi đã có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam kéo dài một tháng, ông ghi chép lại 

những gì liên quan đến thực trạng bệnh nhân có hoàn cảnh quá khó khăn không có tiền chữa trị mắt tại 

nhiều tỉnh thành của Việt Nam.  

 
Sau đó, ông quay lại Nhật và kêu gọi các công ty y tế tài trợ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông đang 

không làm tại một bệnh viện nào và chẳng ai tài trợ cho ông. Ông tiếp tục nộp đơn xin hỗ trợ lên chính 

phủ Nhật Bản nhưng cũng bị từ chối. Đại diện văn phòng chính phủ cho biết, họ chỉ tài trợ các tổ chức 

NGO. 

 
Cuối cùng, bác sĩ Tadashi quyết định dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua thiết bị mang sang 

Việt Nam mổ miễn phí. 

 
Ở Nhật Bản, nghề bác sỹ được xem là nghề “hái ra tiền”, một bác sĩ không cần quá nổi tiếng cũng đủ 

để song sung túc, giàu có. Tuy nhiên, vợ bác sĩ Tadashi lại không có cái “may mắn” đó, bởi chồng bà 

luôn có những mục tiêu thiện nguyện. Vậy nên, khi chồng nói về việc muốn dùng tiền tiết kiệm dưỡng 

già của họ để mua thiết bị phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo ở Việt Nam, bà đã tức giận đến nỗi không 

nói chuyện với ông 3 ngày. Cuối cùng, bà đã đồng ý và bắt đầu ủng hộ ông trong những chương trình 

thiện nguyện ở Việt Nam sau này. 

 
Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh vào năm 2001, cuộc sống của bác sỹ Hattori đã chia ra làm 2 phần: phần 

ở Nhật Bản và phần ở Việt Nam. Cứ nửa tháng ông lại về Nhật làm việc với tư cách là bác sĩ tự do, 

tham gia vào những ca bệnh khó tại Nhật Bản để kiếm thêm thu nhập. Nửa tháng còn lại ông đi khắp 



Việt Nam để chữa trị miễn phí cho người nghèo.  Nhìn chung, số ngày ông ở Việt Nam mỗi năm dao 

động từ 140 đến 180 ngày. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bác sĩ Tadashi, dần dà, những hoạt 

động thiện nguyện của ông tại Việt Nam càng được cộng đồng biết đến.  

 
Hiện tại, ông đã kêu gọi được rất nhiều hỗ trợ tài chính từ các bệnh viện công, phòng khám tư mà ông 

hợp tác chữa bệnh bán thời gian. 

 
Bác sĩ Tadashi cho biết ông rất thương người bệnh ở Việt Nam, bởi vì họ quá nghèo mà phải đến 

khi tình trạng bệnh quá nặng, không còn cứu chữa được nữa, họ mới tìm đến bác sĩ. “Chữa bệnh cho 

bệnh nhân Nhật dễ hơn nhiều vì họ thường tìm đến bác sỹ ngay khi họ thấy có vấn đề, vì vậy bệnh 

thường chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Nhưng ở Việt Nam, bệnh nhân thường để đến khi gần mù rồi mới tìm 

đến bác sỹ. Thậm chí nhiều người không làm gì cho đến khi mù một con mắt. Chính vì thế, số người bị 

mù một mắt ở Việt Nam cao đột biến, cao hơn rất nhiều so với những nơi tôi từng chữa trị”, bác sĩ 

Tadashi chia sẻ. 

Mang ánh sáng đến cho người Việt nghèo 

Bác sĩ Hattori trải lòng, cha của ông đã ra đi đau đớn vì sự tắc trách của bác sĩ điều trị bệnh, điều 

này đã khiến ông quyết định theo đuổi ngành y.  “Cha đã truyền cảm hứng để tôi sống nhiều hơn cho 

các mục đích thiện nguyện. Trước khi ông chết, ông bảo tôi hãy luôn sống vì mọi người. Sau này, một 

người thầy đã dạy tôi rằng: "Hãy luôn đối xử với bệnh nhân như cha mẹ của mình”. 

 
Bác sỹ Hattori vẫn miệt mài cho những mục đích thiện nguyện của mình tại Việt Nam. Mặc dù đã 

ngoài 50 nhưng bác sĩ Hattori vẫn ngày đêm miệt mài với công việc thiện nguyện của mình tại Việt 

Nam. Ban ngày, người ta thấy ông thoăn thoắt phẫu thuật cho bệnh nhân, vận chuyển đồ đạc, đêm về 

lại cặm cụi viết báo cáo đăng lên website tổ chức từ thiện Asia Prevention of Blindness Association do 

chính ông sáng lập vào năm 2005. 

 
Người Việt Nam thường gọi ông Hattori là “bác sĩ” hoặc “giáo sư”, nhưng ông còn có một tên gọi 

khác nữa là “aka hige sensei”. Trong tiếng Nhật, cụm từ để chỉ người lương y giàu lòng nhân ái, luôn 

giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, và được ví như ông Bụt trong truyện cổ tích. 
 


