
“Ủa, Ông Chưa Tiến Sĩ Hả? Sao Không “Làm” Một Cái?” 
 
"PGS-TS-BS” - đó là viết tắt của “Phó giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ”. Nó là biểu hiện của căn bệnh mới phát sinh 
trong ngành y. Đó là bệnh hám danh, đang làm tan nát hệ thống y khoa và đang biến hóa thành một đại dịch 
nguy hiểm cho người bệnh.  
 
Ngày nay, cái bằng tiến sĩ như là một cái  bùa hộ mệnh. Nó cũng là cái vé xe cho những chuyến xe đò thăng 
quan tiến chức. Nó là cái boarding pass để leo lên vị tri trưởng khoa, làm hiệu trưởng trường y. Họ có thể chi 
ra vài trăm triệu hôm nay, nhưng nay mai thì sẽ được chức quyền.  
 
Tuần rồi đi dự một hội thảo chuyên đề và gặp một anh bạn đồng môn trên bàn cà phê. “Ủa, ông chưa tiến sĩ 
hả? Sao không làm một cái”? Anh bạn tôi hỏi.   
Tôi ngạc nhiên về chuyện “làm một cái”. Tiến sĩ là một cái gì như đồ chơi.  Tôi lắc đầu. “Mình đã già. Mình 
không có khả năng làm nghiên cứu. Cũng chẳng có thầy đỡ đầu”. 
Anh bạn tôi cười lớn nói: “Ông mà già gì, đâu cần khả năng làm nghiên cứu, cũng không cần thầy hướng dẫn, 
chỉ cần bỏ tiền ra mua thôi”. 
  

Ảnh: nguồn internet  
 
Tôi cám ơn tấm lòng của bạn cũ và vẫn thấy mình vui với việc 
giúp  người mà không có những râu ria trước tên mình. Bạn cũ tôi bây 
giờ là một PGS-TS-BS. 
  
TS-BS bây giờ nhan nhản trong các bệnh viện. Thử dạo một vòng 
các  phòng trong bệnh viện ngoài Hà Nội, sẽ thấy trước cửa phòng ai 

cũng có danh xưng TS-BS in ngay chính giữa cửa phòng. Bảng hiệu đó cho chúng  ta biết người đang ngự trị 
hoặc chiếm lĩnh căn phòng là một bác sĩ và có bằng tiến sĩ.  
  
Bằng tiến sĩ là học vị cao nhất trong thế giới khoa bảng. Tôi không có  con số thống kê để nói, nhưng tôi cảm 
thấy số bác sĩ có danh hiệu TS-BS nhiều hơn bác sĩ trong các bệnh viện Hà Nội. Sài Gòn đang đuổi theo Hà 
Nội, sắp đến đích nay mai. Với đà này, một ngày không xa bệnh  nhân sẽ không còn gặp bác sĩ nữa, họ chỉ 
gặp TS-BS. Danh và thực lúc nào cũng là hai khía cạnh nhức nhối trong y giới. Bao nhiêu tiến sĩ của nước ta 
là do thực tài, bao nhiêu là giả, dỏm. Không ai biết được, nhưng xã hội biết. Xã hội đã từ lâu phong danh 
tước  “tiến sĩ giấy” cho những kẻ bất tài, hám danh, mua quan bán tước. Cụm  từ “Tiến Sĩ Giấy” ngày càng 
xuất hiện nhiều trên báo chí, trong những câu chuyện thường ngày. Tức là xã hội biết rằng ngày nay chúng ta 
có nhiều tiến sĩ dỏm hơn là tiến sĩ thực. 
  

“Dỏm” có nghĩa là những bằng cấp được mua bán, tiền trao cháo múc 

  
Anh  bạn tôi vừa đề cập trên đây không ngần ngại nói rằng để có cái 
bằng tiến sĩ, anh phải chi ra nhiều tiền. Hỏi bao nhiêu, anh chỉ cười. 
Nhưng xã hội biết. Những cái giá 5.000 USD, 10.000 USD, 20.000 
USD đã được đề cập đến.  100 triệu đồng. 200 trăm triệu đồng. 400 
triệu đồng. Có khi 500 triệu.  Đó là những con số chóng mặt cho bệnh 
nhân nghèo. Ai trả tiền? Xin thưa không phải bác sĩ, mà là bệnh nhân. 
Họ sẽ ăn tiền các hãng dược. Hãng dược nâng giá thuốc. Bệnh nhân 
là người cuối cùng  trong vòng tròn này. Bệnh nhân lãnh đủ. Vì thế, 
mua bán bằng cấp là  một trong những yếu tố làm cho giá thuốc cao 

đến mức “cắt cổ” như ở nước ta. Những kẻ hám danh và bất tài xem chuyện mua bằng tiến sĩ là một đầu  tư. 
Họ có thể chi ra vài trăm triệu hôm nay, nhưng nay mai thì sẽ được chức quyền.  
  
Một khi đã ngồi vào vị trí quyền lực, họ ra sức vơ vét tiền của  người dân để trả lại chi phí mua bằng, mua 
chức vụ. Người dân cũng  chính là đối tượng sau cùng trong đường dây này. Đừng trách tại sao dân mình 
nghèo vẫn hoàn nghèo. Cái cơ chế này làm cho họ nghèo. Đã nghèo thì thường chịu phận hèn. 
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