
Vị bác sĩ của núi rừng Nuba 

  

Diện mạo của bác sĩ Tom Catena 

 

Tom Catena là một bác sĩ y khoa người Mỹ. Anh đã chọn hành nghề ở một khu 

vực đặc biệt đầy khó khăn ở Châu Phi – đó là vùng đất Sudan - chính xác hơn là  

vùng núi rừng Nuba. Từ con số không, anh ấy đã xây dựng được một bệnh viện 

và mỗi ngày anh ấy săn sóc cho những người dân nghèo khổ nhất! Sự cống hiến 

của anh đã được biết đến và anh ấy đoạt được giải thưởng Aurora vào năm 2017. 

(Bài viết của Godfrey B. Kampamba trong Tin Vatican – Thanh Quảng sdb 

chuyển ngữ) 

Mong muốn được phục vụ trong những hoàn cảnh tuyệt vọng đã chiếm trọn trái 

tim của một chàng trai người Mỹ dìm mình vào vùng đất Phi châu nghèo túng! 

Chàng thanh niên ấy được sinh ra và lớn lên từ thành phố New York, Hoa Kỳ, 

Tiến sĩ Tom Catena, tốt nghiệp ngành Y tại Đại học Duke. Chàng bác sĩ trẻ chỉ có 

một ý nguyện duy nhất là được phục vụ cho người nghèo trong những môi 

trường thôn dã. Không quan trọng nơi đó ở đâu trên trái đất này. Do đó, sau một 

thời gian ngắn ra trường chàng bác sĩ này đã phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ, 

khởi đầu cho một hành trình phục vụ… 

Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Catena nhấn mạnh tới một số kinh nghiệm 

đau lòng của một chàng bác sĩ trẻ đang nỗ lực làm bất cứ một việc nào cho vùng 



núi rừng Nuba đầy nguy hiểm và vô vọng ở miền Nam Sudan, nơi mà chỉ có 

niềm tin mới có thể can đảm mà mạnh dạn dấn thân... 

Mặc dù nhiều lần chàng bác sĩ trẻ này có duyên với vùng đất Kenya, nhưng mơ 

ước của chàng lại nhắm tới miền Nam Sudan như là mục tiêu cuối cùng của 

chàng. Trong thập kỷ gần đây, Tiến sĩ Tom Catena đã trở thành một cái tên thân 

quen cho vùng núi rừng Nuba và nhất là việc phục vụ vị tha của chàng dành cho 

những người nghèo khổ. Chàng thành lập và điều hành Bệnh viện Bà Mẹ Nhân Ái 

(Mother of Mercy) với 430 giường bệnh, sừng sững mọc lên giữa cảnh núi rừng! 

Cơ sở y tế này đã mở rộng cánh cửa cứu sống cho rất nhiều nạn nhân trong các 

cuộc chiến bạo tàn của nhà độc tài Sudan là Omar al Bashir. 

Bác sĩ Catena đã tập trung các nỗ lực của mình vào các vấn đề nhân đạo và ước 

mơ di rời khỏi khu núi rừng Nuba này đến một nơi tốt hơn so với những gì chàng 

đang có!  

 

Bác sĩ Tom Catena và bệnh viện 

Tiến sĩ Catena cho hay chàng đã chọn sống và phục vụ ở Châu Phi và chàng yêu 

thích ở lại nơi đây và được trở thành một thành viên trong cộng đồng. Nhìn về 

thực tại để tìm ra có điều gì đáng sống ở châu Phi không mà khiến chàng bác sĩ 

tài ba phải rời bỏ ngôi nhà sang giầu đầy đủ tiện nghi ở New York để đến sống ở 

một nơi đầy nguy hiểm tại núi rừng Nuba này! 

Thật là thú vị, khi nghe chàng tâm sự lúc chàng còn học đại học, trước khi trở 

thành bác sĩ y khoa, chàng có một khát vọng trở thành một nhà truyền giáo và 



chính mong muốn này thôi thúc chàng theo đuổi ngành y khoa. Chàng chia sẻ 

thêm rằng sau khi tốt nghiệp ngành y, và sau khi làm việc trong Hải quân Hoa 

Kỳ được bốn năm, chàng đã gia nhập Hội Truyền giáo Y tế Công giáo có trụ sở tại 

New York. Chính đây là điểm dấn và là bàn đạp giúp chàng tiến đạt giấc mơ dấn 

thân cho các vùng nông thôn núi rừng mà chàng đang thực hiện. 

Vì vậy, trước tiên chàng đã chọn một nơi nông thôn ở đất nước Kenya, nơi đó có 

tên gọi là Mutomo. Đây là một bệnh viện được điều hành bởi các sơ dòng Mercy 

từ Ái Nhĩ Lan (Ireland). Nhưng không lâu sau, bác sĩ Catena được chuyển đến 

thành phố Nairobi, nơi chàng đã hoàn tất hợp đồng năm năm làm việc... Lúc 

chàng làm việc ở Kenya, chàng nghe nhiều về Sudan, những cuộc xung đột đẫm 

máu, những điêu tàn bị hủy phá do cuộc nội chiến, mà không có lấy một cơ sở y 

tế nào ở đó, bác sĩ Catena chia sẻ và nói thêm rằng chàng nghe nói có một số tổ 

chức phi chính phủ làm việc ở đó nhưng đã rút lui vì những xung đột chiến tranh. 

Thật là một tình huống quá tuyệt vọng! 

 

Bác sĩ Tom Catena và toàn cảnh núi rừng Nuba 

Bất kể tin gì liên quan tới vùng núi rừng Nuba đều cuốn hút chàng phải tìm mọi 

cách để đào sâu thêm về nơi này. Đức cha Macram Max G Khung, giám mục El 

Obeid hiện đã hưu, lúc đó đang xây dựng một bệnh viện ở vùng núi rừng Nuba, 

và chàng được một người bạn thông tin cho hay. Vì vậy, chàng đã liên lạc với văn 

phòng của Đức cha và không làm mất giờ hầu chàng có thể lên đường và bắt tay 



vào việc xây dựng bệnh viện… hầu bênh viện có thể bắt đầu hoạt động vào năm 

2008. 

Tò mò tìm hiểu trong suốt cuộc hành trình dấn thân của mình, Tiến sĩ Catena đã 

chia sẻ có những lúc chàng ta lạnh nhạt với niềm tin Kitô giáo. Chàng ta giải thích 

rằng dù chàng được lớn lên như một người Công giáo thuộc Giáo hội La Mã. Cha 

mẹ chàng là những tín hữu rất sùng đạo. Cha chàng là một gương mẫu tuyệt vời. 

Ông đi lễ hàng ngày và cùng với mẹ chàng, đào tạo con cái lớn lên trong đức tin. 

Ông bà là những người có đức tin rất mạnh mẽ và chàng may mắn đã được lớn 

lên trong bầu khí đó.  

Chàng bác sĩ trẻ cũng chia sẻ về một khoảnh khắc lúc còn là sinh viên đại học, 

chàng đã hòa mình sống với những nhà truyền giáo, và nhiều người sợ chàng ta 

sẽ rập khuôn theo họ. Nhưng chàng chia sẻ rằng chàng tin vào tình bạn đó và 

thích gặp gỡ các nhà truyền giáo bởi vì, theo chàng, chính qua các nhà truyền 

giáo này, mà chàng đã có ý tưởng muốn trở thành một nhà truyền giáo. Sau khi 

học xong đại học, chàng trở lại sống đạo một cách nghiêm túc hơn. Vì vậy, chàng 

tự nhủ chàng thật may mắn, vì trong suốt cuộc đời, chàng đã được sống bên 

những con người có đức tin mạnh mẽ để hướng dẫn và cố vấn cho chàng. 

Kể từ khi chàng dọn về vùng núi rừng Nuba, bác sĩ Catena đã cống hiến các dịch 

vụ y tế cho người cần thiết và đây là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của 

chàng.  

 

Một ngày của bác sĩ Tom Catena 



Sống giữa trời mây của núi rừng, hàng ngày chàng thức giấc khoảng 5 giờ 30 

sáng và may mắn gần bệnh viện có một giáo xứ có linh mục, vì vậy, chàng được 

tham dự thánh lễ hàng ngày. Tiến sĩ Catena thường lần chuỗi Mân côi trên đường 

đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Thánh lễ được bắt đầu lúc 6 giờ 30 và kết thúc 

khoảng 7 giờ sáng. Sau thánh lễ, chàng về điểm tâm nhanh gọn tại nhà trước khi 

đến bệnh viện để bắt đầu một ngày làm việc lúc 7 giờ 30. 

Từ 7 giờ 30 sáng, bác sĩ Catena đứng suốt cả ngày, chàng đi thăm các bệnh 

nhân và từ dẫy nhà này đến dẫy nhà khác để giám sát các sinh hoạt, kiểm tra 

công việc quản trị và săn sóc các công việc của bệnh viện một cách rất khít khao. 

Có thể mừng tượng một ngày săn sóc cho cả 500 bệnh nhân thì chàng bác sĩ  

phải bận rộn ra sao ấy là chưa kể đến các trường hợp khẩn cấp trong phòng mổ 

và những ca cấp cứu ban đêm mà chàng phải trở lại bệnh viện... Một ngày dầy 

đặc như thế ất là phải rất mệt nhọc! Chưa kể là kiệt sức về thể lý hoạc bị ảnh 

hưởng nhiều về mặt cảm xúc tâm linh, đặc biệt những khi gặp những trường hợp 

khó khăn chết chóc của bệnh nhân…   

Vì công việc của chàng đòi hỏi phải tập trung nhiều, bác sĩ Catena chia sẻ thời 

gian ở trong quân đội đã giúp chàng rất nhiều trong các sinh hoạt của bệnh viện. 

Những lần chúng tôi ở trong phòng giải phẫu và bệnh nhân đang bất tỉnh mê 

man trên bàn mổ… Có những lúc chúng tôi đang mổ, mà nghe thấy tiếng máy 

bay bay trên mái nhà... tiếp sau đó là những tiếng rít của bom rơi thì bạn phải 

quyết định: chúng tôi phải tiếp tục việc mổ xẻ và tiếp tục làm những gì chúng tôi 

đang làm. Có lần, chúng tôi đang mổ thì một quả bom nổ! Chúng tôi phải nằm 

rạp xuống sàn phòng mổ và nằm chờ như thế cho đến khi máy bay bay đi... 

Tiến sĩ Catena chia sẻ rằng điều khó chịu nhất đối với một bác sĩ làm việc ở vùng 

núi rừng Nuba không phải là nỗi sợ mất mạng, mà là ở một nơi xa xôi, hiểm trở 

thiếu thốn những gì tối cần để hoàn thành các ca mổ, đối phó với những hạn chế 

kiến thức của cá nhân... Chỉ có đức tin, vị bác sĩ chia sẻ - Vâng chỉ có đức tin mới 

cho phép chúng tôi tiếp tục tiến bước về tương lai vì biết rằng Chúa luôn ở bên 

chúng tôi bất chấp những khó khăn ngăn trở! 

Bác sĩ đề cập đến tình trạng nhà độc tài Omar al Bashir bị lật đổ là một phước 

lành cho người Nuba. Chính phủ chuyển tiếp cho mọi người cảm thấy dễ thở hơn 

sau hơn 30 năm sống trong sự độc tài tàn nhẫn… Giờ đây chúng tôi có hy vọng, 



chúng tôi đang trong một tiến trình hòa bình, hòa giải những xung đột ở Darfur 

và mọi nơi khác nhau ở Sudan. 

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tiến sĩ Catena với hy vọng một sự phát triển đầy 

thú vị trong công cuộc mà ông đã gầy dựng… Chính ông đã trở nên trung tâm 

nâng đỡ những trái tim tuyệt vọng, cứu chữa cuộc sống cho những người dân 

túng nghèo của vùng núi rừng Nuba đầy dẫy thương đau, bị sinh ra và lớn lên 

cũng như đi học dưới những gốc cây…  

Năm 2016 chàng đã kết hôn với một người dân bản xứ, cuộc hôn nhân đã đem 

lại cho chàng bác sĩ nhiều niềm vui, vì có người chia sẻ gánh nặng với mình! 

Ước mơ lớn nhất của vị Bác sĩ vùng núi rừng Nuba này là được rời bệnh viện tới 

một nơi tốt hơn... Qua những nỗ lực cá nhân và những người mong muốn học 

hỏi, Tiến sĩ Catena đã đào tạo được một số nhân viên y tế cho nhiều lĩnh vực 

khác nhau. 

Ngày nay, Bệnh viện Bà mẹ Nhân Ái (Mother of Mercy) tự hào đã có một đội ngũ 

nhân viên được đào tạo, bao gồm 27 y tá, cán sự đỡ đẻ và dược sĩ. Bệnh viện 

hiện có một nhóm bốn bác sĩ y khoa đủ điều kiện đầu tiên, được đào tạo bằng số 

tiền thu được từ các ân nhân khách nhau giúp đỡ. 

Phát triển nhân viên, xây dựng năng lực là điều rất thân quen với tâm trí của Tiến 

sĩ Catena. Đối với ông, đây là điều tối quan trọng cho bất kỳ một công cuộc  hoạt 

động nào tại các nước đang phát triển. Bạn phải đi và làm việc với người bản địa; 

vì vậy, nếu có những người ở đó chưa được đào luyện thì bạn hãy đào tạo cho 

họ. 

Vào tháng 10 năm ngoái, năm 2019, bác sĩ Catena được mời tham gia cùng các 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe và những người đề ra các quyết định hàng đầu từ 

khắp nơi trên thế giới về tham Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe thế giới tại Đức. 

Xây dựng tiềm năng là một trong những mối quan tâm của các bác sĩ trong đại 

hội này. Bác sĩ Catena chia sẻ chìa khóa cho tất cả các nhân viên này là làm sao 

người dân địa phương được đào tạo đạt được trình độ của bạn và hơn thế nữa, để 

khi bạn mất đi, công cuộc đó vẫn còn được tiếp nối đầy đủ trọn vẹn. Đây chính là 

một phần quan yếu của những công cuộc mà chúng tôi thực hiện trong công 

cuộc tại núi rừng Nuba này, và tôi đã trình bày điều đó cho toàn thể hội nghị 

thượng đỉnh về sức khỏe. 



 

Bác sĩ Tom Catena và các nhân viên được đào tạo… 

Năm 2017, Tiến sĩ Catena được trao tặng Giải thưởng Aurora về Lòng từ tâm 

dành cho nhân loại… Ông cho hay tiền của giải thưởng này thật hữu ích cho việc 

xây dựng công cuộc phát triển của bệnh viện Núi rừng Nuba, đặc biệt là trong nỗ 

lực Xây dựng Năng lực. Giải thưởng Aurora mà tôi nhận được vào năm 2017 đã 

giúp ích rất nhiều cho cá nhân tôi và cho bệnh viện. Giải thưởng làm cho công 

cuộc của chúng tôi được công khai, khiến chúng tôi được nhiều người biết đến. 

Năm 2018, Tiến sĩ Catena được bổ nhiệm làm Chủ tịch cho Tổ chức Sáng kiến 

Nhân đạo Quốc tế Aurora (World Wide Aurora), một vị trí mà ông nắm giữ thêm 

vào các hoạt động của chính ông. 


