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Phỏng vấn Linh Mục Tiến Sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng về 

Diễn Biến Ngoạn Mục trong Y Khoa vừa xảy ra. 

 
Thứ 3, ngày 1 tháng 2 năm 2022 (Nhằm mùng một Tết Nhâm Dần) 

 

GHÉP TIM LỢN CHO NGƯỜI THÀNH CÔNG      

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI HOA KỲ. 
Trình bày do Lm Trần Mạnh Hùng 

 
 

 

 

Trong bức ảnh do Trường Y Đại học Maryland cung cấp, các thành viên của 

nhóm phẫu thuật thực hiện cấy ghép tim lợn cho bệnh nhân David Bennett ở 

Baltimore vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022. (Mark Teske / Trường Y Đại 

học Maryland qua AP). 

 



Gần đây khi hay tin một nhóm Bác sĩ phẫu thuật tại Trường Y Đại 

Học Maryland, lần đầu tiên trong lịch sử của y học đã thành công 

thực hiện ca ghép tim lợn cho bệnh nhân David Bennett, là cư dân 

tại Thành phố Baltimore thuộc Tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, vào 

thứ sáu, ngày 7 tháng 1 năm 2022. 

Thực sự đối với tôi thì thông tin này làm cho tôi hết sức vui 

mừng và tỏ lòng thán phục đối với nhóm bác sĩ phẫu thuật tại 

Trường Y thuộc Đại học Maryland, vì đây là lần đầu tiên xảy ra 

trên toàn thế giới là các bác sĩ người Mỹ đã thành công lấy tim của 

lợn, mà gien của nó đã được các chuyên gia biến đổi nhằm giảm 

thiểu sự đào thải hay không được chấp nhận từ hệ thống miễn 

nhiễm của bệnh nhân khi được cấy ghép.  

Cho nên, tôi ao ước chia sẻ với quý thính giả của Vietcatholic 

về thông tin hấp dẫn này và nó đã gây chấn động khắp nơi trên 

toàn thế giới, nhất là trong lãnh vực y khoa. Vì nếu các bác sĩ giải 

phẫu thành công trong việc cấy ghép các cơ quan cho người bệnh, 

cụ thể là lần này đối với anh David Bennett, thì ít nhất họ có thể 

cứu sống hàng chục nghìn người hiện đang chết mỗi năm, vì muốn 

có cơ quan hiến tặng thích hợp để thay thế.  

 

Mời quý vị xem tiếp video trên YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JrzOnmSX-4w  
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Xem Video trên YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JrzOnmSX-4w  
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Xem Video trên website của vietcatholic 

http://vietcatholic.com/News/Html/273978.htm 
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