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BỐN MƯƠI NĂM HỘI Y HỌC TP.HỒ CHÍ MINH 
(1979 – 2019) 

Trương Thị Xuân Liễu, Huỳnh Anh Lan, Huỳnh Liên Đoàn, Nguyễn Sào Trung, 
Nguyễn Thy Khuê, Trần Thanh Xuân. 

  
Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh (Hội Y 

học) được thành lập vào năm 1979 và từ đó, 
không ngừng phát triển, hầu như tập hợp được 
tất cả các cán bộ y tế làm việc tại TP.HCM., 
trong khu vực công lẫn tư, kể cả những người 
đã nghỉ hưu. Lớn mạnh dần theo sự phát triển 
của ngành y tế TP.HCM, ngày nay Hội Y học 
TP.HCM là nơi tập hợp 68 hội chuyên khoa với 
hơn 24.000 hội viên.  

Năm 2019 là năm kết thức nhiệm kỳ VIII của 
Hội Y học, đồng thời đánh dấu 40 năm sự ra đời 
của Hội và là cơ hội để chúng ta cùng nhau ôn 
lại chặng đường vừa qua. Một chặng đường 40 
năm thật sự quá dài để có thể tổng kết trong vài 
trang giấy, cho nên trong phạm vi bài này chúng 
tôi chỉ xin ôn lại vài nét lịch sử và hồi tưởng lại 
về những người đã có nhiều đóng góp để xây 
dựng và phát triển Hội.  
THỜI KỲ XÂY DỰNG 1979 – 1987 (NK I: 1979- 
1983; NK II: 1983- 1987)  

Sau ngày thống nhất đất nước, trong bối cảnh 
công việc ngổn ngang, khó khăn chồng chất, 
các cán bộ ngành y tế TP.HCM có nhiều ưu tư 
về cuộc sống và vị trí của mình trong xã hội 
mới, Hội Trí thức yêu nước TP.HCM là nơi đầu 
tiên tập hợp các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ tại trụ sở 
43 Nguyễn Thông, quận 3. Các tổ Y, Nha và 
Dược được thành lập chung quanh các bậc thầy 
có tên tuổi trong ngành y và các bác sĩ hành 
nghề tư lão thành được nhiều đồng nghiệp tín 
nhiệm. Ở tổ Y có GS Phạm Biểu Tâm, GS Ngô 
Gia Hy, GS Hoàng Tiến Bảo, GS Nguyễn Văn 
Út, BS Lê Cửu Trường, BS Lương Phán, BS 
Trần Văn Du... Ở tổ Nha có GS Tô Huệ Mỹ, TS 
Huỳnh Khắc Thiện... Ở tổ Dược có GS Hồ Đắc 
Ân, GS Nguyễn Vĩnh Niên, GS Nguyễn Hạc 
Hương Thư, DS Lưu Hữu Tuyến… 

 Đội ngũ cán bộ y tế từ trong chiến khu và 
miền Bắc tiếp quản TP.HCM đến tham gia sinh 
hoạt tại các tổ này từ rất sớm như GS Trịnh Kim 

Ảnh, GS Bùi Sỹ Hùng, GS Trần Cửu Kiến, BS 
Trần Nam Hưng, BS Ngô Như Hòa, BS Nguyễn 
Bát Can, BS Trương Công Cán, BS Dương 
Quang Trung,…Tất cả đều hòa đồng, gắn bó 
với nhau trong niềm vui đất nước được hòa bình 
và bạn bè cũ gặp lại nhau. Từ nhiều nguồn đào 
tạo khác nhau, có tâm tư trăn trở khác nhau, 
nhưng tất cả đều sớm ý thức là sự nghiệp bảo vệ 
sức khỏe người dân TP.HCM là trên hết. Trước 
những khó khăn trong cuộc sống, những thiếu 
thốn về nhân lực lẫn phương tiện, tất cả đều thấy 
rằng: cần xây dựng một tổ chức khoa học nghề 
nghiệp để có nơi sinh hoạt chung. Từ năm 1978, 
Ban Vận động thành lập Hội, bao gồm các cán 
bộ lãnh đạo ngành Y tế TP, các giáo sư đầu 
ngành ở các Trường Viện, đã tổ chức cho các 
cán bộ khoa học kỹ thuật trong ngành Y đăng 
ký gia nhập Hội, xây dựng mạng lưới các Chi 
hội ở hầu hết các cơ sở y tế Quân và Dân Y tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.  

Ngày 24/1/1979, Đại hội đại biểu lần thứ 
nhất của giới y học TP.HCM, với trên 300 đại 
biểu, đã thống nhất việc thành lập Hội Y học và 
bầu ra ban Chấp hành Nhiệm kỳ I của Hội Y 
học (1979 – 1983) với Chủ tịch đầu tiên là 
TS.DS Nguyễn Duy Cương, lúc đó là Giám đốc 
Sở Y tế TP.HCM. Vậy là Hội Y học TP.HCM 
chính thức được thành lập theo Quyết định số 
25/QĐ-UB, ngày 01 tháng 02 năm 1979 của 
Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh. 
Chỉ bốn năm sau ngày thống nhất đất nước, Hội 
Y học ra đời, là một trong các hội khoa học xã 
hội nghề nghiệp đầu tiên của TP.HCM, tạo 
nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng sự đoàn 
kết giữa các cán bộ y tế cùng nhau học tập, trao 
đổi kinh nghiệm để tiến bộ trong khoa học và 
nghề nghiệp. Lúc mới thành lập, hoạt động Hội 
dựa trên 74 chi hội đặt tại các trường đại học, 
trung học y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế 
quận huyện. Riêng hai chi hội Nha và Dược, 
xuất thân từ tổ Nha và tổ Dược của Hội Trí thức 
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yêu nước, là hai chi hội chuyên ngành hoạt động 
từ 1978. Đến năm 1982, Hội Y học cho thành 
lập Hội Ngoại khoa sau khi được sự nhất trí của 
Tổng Hội Y học VN và Hội Ngoại khoa Việt 
Nam, làm thí điểm đầu tiên cho mô hình Hội 
chuyên khoa tại địa phương. Vào cuối nhiệm kỳ 
đầu số chi hội thành viên là 42 chi hội sau khi 
Hội Châm cứu tách ra khỏi Hội. Lúc đó Hội Y 
học có gần 16.000 hội viên.  

 
Họp thường vụ nhiệm kỳ I có TS.DS Nguyễn Duy 
Cương, GS DS Nguyễn Kim Hùng, GS Lương Tấn 

Trường  

 
Đại biểu của Hội Y học TP.HCM có BS Lương Phán, 

PGS Võ Thành Phụng, dự Đại hội Tổng hội Y học 
Việt Nam tại Hà Nội, 1985 

Đến khi TS DS Nguyễn Duy Cương nhận 
nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại hội Đại biểu 
lần thứ II bầu GS Phạm Biểu Tâm làm Chủ tịch 
Hội Y học nhiệm kỳ II (1983 – 1987). Ban Chấp 
hành nhiệm kỳ II quy tụ đầy đủ hơn các giáo sư 
đầu ngành như cũng như các giám đốc và lãnh 
đạo của các cơ sở Y và Dược. BS Trần Xuân 
Thu tiếp tục làm Tổng Thư ký và DS Lưu Hữu 
Tuyến Phó Tổng Thư ký. Từ năm 1985, các 
Trung tâm chuyên khoa đầu ngành bắt đầu được 
xây dựng tại TP.HCM như Trung tâm Ung 

Bướu, Chấn thương Chỉnh hình, Mắt, Tai Mũi 
Họng, Răng Hàm Mặt, Nhi đồng, Lao và Bệnh 
phổi, Da liễu, Tâm thần, Y học dân tộc… Để 
đáp ứng nhu cầu trau dồi chuyên môn của các 
bác sĩ, HYH ra quyết định thành lập hàng loạt 
các hội chuyên khoa như: Hội Răng Hàm Mặt, 
Nội khoa, Hội Nhi khoa, Hội Da Liễu, Hội 
Nhãn khoa, Hội Tai Mũi Họng vào năm 1984, 
Hội Gây mê Hồi sức, Hội Y học dự phòng năm 
1985, Hội Điều dưỡng, Hội Sản Phụ khoa, Hội 
Lao và Bệnh phổi, Hội Truyền máu Huyết học, 
Hội Thần kinh vào năm 1986, Hội Niệu Thận 
học, Hội Vật lý trị liệu vào năm 1987.  

Từ năm 1983, Hội Y Dược cho ấn hành tờ 
“Thông tin Sinh hoạt Y học” với nhiệm vụ 
khiêm tốn là tường trình những sinh hoạt của 
Hội Y học và các hội thành viên. Tuy xuất bản 
không đều và thông tin khoa học còn giới hạn, 
nhưng đó là tiếng nói của Hội Y học lúc bấy giờ 
và đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội 
viên. Từ năm 1985, Câu Lạc Bộ (CLB) Lão Y 
được thành lập, quy tụ hơn 200 hội viên là cán 
bộ Y Dược đã về hưu. CLB hoạt động rất đều 
đặn, dưới sự điều phối của BS Lê Cửu Trường, 
tổ chức những buổi trình bày chuyên đề hằng 
tháng cho đến năm 2000. Đến cuối nhiệm kỳ II, 
GS Phạm Biểu Tâm đi định cư ở nước ngoài.  

 
Sinh hoạt Câu lạc bộ Lão Y với GS Nguyễn Vĩnh 

Niên, GS Nguyễn Tấn Gi Trọng, BS Trần Xuân Thu  
THỜI KỲ CỦNG CỐ 1987- 2004 (NK III: 1987- 
1991; NK IV: 1991- 1996; NK V: 1996 – 
2004) Bắt đầu nhiệm kỳ III, Hội Y học đổi tên là Hội 
Y Dược học, Chủ tịch là VS.TS Dương Quang 
Trung. Trong số các Phó chủ tịch có GS Nguyễn 
Vĩnh Niên đại diện cho Khối Dược, GS Võ Thế 
Quang cho Khối Răng Hàm Mặt và GS Đỗ Đình 
Luận cho khối Quân Y. BS Trần Xuân Thu tiếp 
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tục làm Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch, DS Lưu 
Hữu Tuyến làm Phó Tổng Thư ký. Hội Y học đặt 
trụ sở tại 59B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I. 
Trong nhiệm kỳ III, ca mổ Việt Đức năm 1988 
thành công trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn 
về trang thiết bị đã chứng minh cho cả nước và 
thế giới thấy sức mạnh của sự đoàn kết trong 
ngành y tế TP.HCM và trình độ chuyên môn cao 
của các thầy thuốc, cũng là các chuyên gia đầu 
ngành của các hội chuyên khoa của HYH như 
như BS Trần Đông A, BS Trần Thành Trai, BS 
Văn Tần, BS Võ Văn Thành, GS Ngô Gia Hy, 
BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, BS Ngô Tôn Liên 
…và sự điều phối chung rất hiệu quả của BS 
Dương Quang Trung lúc đó vừa là Chủ tịch Hội 
vừa là Giám đốc Sở Y tế. Năm 1990 Viện Tim 
ra đời tạo tiền đề cho sự phát triển của nhiều 
chuyên khoa sâu thuộc chuyên ngành Tim mạch. 
Cũng trong năm 1990, Trung tâm Chẩn đoán Y 
khoa Medic được xây dựng theo mô hình ngoài 
quốc doanh là trung tâm đầu tiên quy tụ nhiều 
thiết bị chẩn đoán và loại hình xét nghiệm tiên 
tiến mở đường cho sự ra đời nhiều hội chuyên 
khoa liên quan.  

 
Ban Chấp hành Hội Y học Nhiệm kỳ III với BS Lê 

Cửu Trường, BS Dương Quang Trung, GS Nguyễn 
Tấn Gi Trọng, DS Huỳnh Văn Nhiệm…  

Đến năm 1991, Hội Y học tổ chức Đại hội 
lần thứ IV, VS.TS Dương Quang Trung tiếp tục 
được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội, DS Huỳnh 
Văn Nhiệm là Tổng Thư ký Hội. Trong nhiệm 
kỳ này các hoạt động khoa học kỹ thuật diễn ra 
một cách sôi nổi, nhiều hội chuyên khoa mới 
được thành lập như Hội Đái Tháo Đường và Nội 
tiết TP.HCM vào năm 1992, Hội Thấp khớp và 
Hội Tim mạch vào năm 1993, Hội Chấn thương 
chỉnh hình, Hội Chỉnh hình Nhi và Hội Khoa 

học Tiêu hóa vào năm 1994, Hội hóa sinh, Hội 
Laser Y học ngoại khoa, Hội Ngoại Nhi vào 
năm 1998, Hội Hồi sức cấp cứu, Hội Phẫu thuật 
lồng ngực và Tim mạch, Hội Tâm thần vào năm 
1996. Các hoạt động khoa học của các hội 
chuyên khoa đi dần vào nề nếp, với các buổi 
sinh hoạt khoa học để cập nhật kiến thức và hội 
nghị khoa học hằng năm để trình bày kết quả 
các đề tài nghiên cứu. Một số hội chuyên khoa 
cho ra đời các tạp chí chuyên san để đăng các 
bài báo khoa học và phổ biến thông tin nội bộ 
về hoạt động hội. 

Trong nhiệm kỳ này, năm 1991, tờ báo của 
Hội Y học đổi tên là “Tài liệu Y Dược học” và 
năm 1995, tạp chí được Bộ Văn hóa Thông tin 
chính thức cho phép xuất bản dưới tên “Thời sự 
Y Dược học”. Từ đó, Thời sự Y Dược học trở 
thành diễn đàn của Hội Y học và là tạp chí Y 
học dành cho bác sĩ thực hành. Tạp chí đăng các 
bài tổng quan y học thực hành, những báo cáo 
công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài 
nước, cập nhật những thông tin y học thế giới, 
thông tin hoạt động hội và được phát hành trên 
toàn quốc. Tổng Biên tập đầu tiên của tạp chí là 
GS Ngô Gia Hy, Phó Tổng biên tập là PGS Võ 
Thành Phụng. Ban Biên tập quy tụ các giáo sư 
đầu ngành đồng thời là chủ tịch các hội chuyên 
khoa, Ban Thư ký tòa soạn có BS Lê Anh Bá và 
sau đó có thêm BS Nguyễn Triển.  

 
GS Ngô Gia Hy họp Ban Biên tập Thời sự Y học, có 
BS Đỗ Hồng Ngọc, BS Lê Anh Bá, DS Nguyễn Hữu 

Đức, BS Mai Lê Hiệp….  Điểm son về hoạt động khoa học kỹ thuật 
trong nhiệm kỳ này là tuần lễ sinh hoạt khoa học 
nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội (22-
27/2/1992) và 2 ngày hội nghị khoa học kỷ niệm 
20 năm ngày thống nhất đất nước miền Nam  



KỶ YẾU 40 NĂM HỘI Y HỌC TP.HỒ CHÍ MINH  

18  HỘI Y HỌC TP.HCM 09/2019 

 
Văn phòng Hội trong dịp Sinh hoạt khoa học kỷ niệm 

15 năm hoạt động Hội Y Dược học với BS Lê Anh 
Bá, DS Huỳnh Văn Nhiệm, BS Dương Đức Thành và 
các “Cô” Nguyễn Thị Kim Lan, Ngô Kim Thu, Trần 

Ngọc Thúy. Đoàn Thu Trang.  
(28-29/4/1995). Đó là những sự kiện khoa học 
liên chuyên khoa quy tụ các chuyên gia đầu 
ngành và được rất nhiều hội viên tham dự. Qua 
đến nhiệm kỳ V, TS Nguyễn Duy Cương trở lại 
làm Chủ tịch Hội, Tổng Thư ký Hội là DS 
Huỳnh Văn Nhiệm. Vào đầu nhiệm kỳ, có 32 
hội thành viên với hơn 12.000 hội viên, đến cuối 
nhiệm kỳ có 40 hội thành viên với hơn 15.000 
hội viên. Có 12 hội chuyên khoa được thành lập 
trong nhiệm kỳ là các hội: Dinh dưỡng thực 
phẩm, Gan Mật, Phẫu thuật tiêu hóa, Ung thư, 
Chẩn đoán hình ảnh, Hen và dị ứng, Thể dục thể 
thao, Cột sống, Phẫu thuật bàn tay, Phục hồi 
chức năng và Thiết bị Y tế. Nhiều chủ tịch sáng 
lập các hội này vẫn còn tham gia lãnh đạo các 
hội cho đến thời gian gần đây như GS Phạm 
Hoàng Phiệt, GS Nguyễn Đình Hối, GS Nguyễn 
Chấn Hùng, BS Nguyễn Văn Quang, PGS Võ 
Văn Thành... Ngoài ra có thêm Hội Quần vợt Y 
Nha Dược quy tụ các đồng nghiệp có cùng sở 
thích về môn thể thao này. Trong nhiệm kỳ có 
một số thay đổi trong hệ thống các hội chuyên 
khoa: Hội Thần kinh Tâm thần và Phẫu thuật 
Thần kinh giải tán và được thay thế bởi Hội 
Tâm thần và Hội Thần kinh học. Năm 2000, Hội 
Nội khoa ngưng hoạt động, các hội viên chuyển 
qua sinh hoạt tại các hội chuyên sâu hơn như 
Hội Tim mạch học, Nội tiết Đái tháo đường, 
Nội thận học, Khoa học Tiêu hóa… Đến năm 
2002, Hội Châm cứu tách ra khỏi Hội Y học. 
Qua những biến động trong hệ thống các hội 
chuyên khoa trong nhiệm kỳ này, có thể thấy 
tính năng động của ngành y tế thành phố. Các  

 
Ban Thương trực và Văn phòng Hội nhân Hội thảo 
về công tác tổ chức Hội nhân 20 năm Hội Y Dược 

học TP HCM, 1999 

 Hội nghị khoa học nhân 300 năm TP Sài Gòn- 
TP.HCM tại Đại học Y Dược TP HCM, 1998 

hội ra đời theo nhu cầu khoa học và hành nghề 
y ở từng giai đoạn và khi không còn phù hợp 
với nhu cầu của hội viên thì hội sẽ ngưng hoạt 
động hoặc hoạt động lại dưới một hình thức 
khác phù hợp hơn. Trong nhiệm kỳ này Hội Y 
Dược học đã tổ chức Hội nghị khoa học nhân 
dịp kỷ niệm 300 năm ngày thành lập TP Sài Gòn 
- TP.HCM (1698-1998) trong 2 ngày 18 và 
19/11/1998 tại ĐH Y Dược TP.HCM với 189 
đề tài và sự tham gia của 5.000 hội viên và cán 
bộ ngành y tế TP.HCM và các tỉnh. Sự kiện 
khoa học lớn này đã góp phần khẳng định vị trí 
và uy tín khoa học của Hội.  

Công tác thông tin báo chí trong nhiệm kỳ 
này đạt được nhiều thành tích: tạp chí Thời sự 
Y học tăng từ 1.500 cuốn/ kỳ vào năm 1996 lên 
10.000 cuốn/ kỳ vào 2004; báo Y học Cho mọi 
người ra một số mỗi tháng được duy trì 32 kỳ 
nhưng sau đó ngưng phát hành. Trong nhiệm 
kỳ, Hội Y học đã mở được 59 lớp huấn luyện 
Nhân viên Nhà thuốc. Đặc biệt trong bối cảnh 
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Bộ Y tế soạn thảo Pháp lệnh về hành nghề y tế 
sửa đổi, Hội đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt về 
hành nghề y tế tư nhân, kêu gọi các hội Dược 
và Răng Hàm Mặt xây dựng Dự thảo nội qui 
hành nghề, tổ chức góp ý với Sở Y tế và Bộ Y 
tế, tham gia các buổi tọa đàm với báo chí nhân 
ngày Thầy thuốc Việt nam (1998) ngày Nhà báo 
Việt nam (2001). Ban lãnh đạo Hội, TS Nguyễn 
Duy Cương và TS Phạm Duy Linh, đã có nhiều 
cố gắng để Hội thể hiện vai trò tham vấn phản 
biện của một hội nghề nghiệp. Trong thời kỳ 
này các hội chuyên khoa bắt đầu xây dựng quan 
hệ hợp tác với các hội tương đương tại các nước 
trong khu vực để tham gia hội nghị lẫn nhau 
nhằm cập nhật kiến thức và trao đổi kinh 
nghiệm nghề nghiệp. Năm 2002, Quỹ Takeda, 
Nhật bắt đầu cấp học bổng cho hội viên Hội Y 
học đi tu nghiệp ngắn hạn ở Nhật Bản. Học 
bổng này được duy trì suốt cho đến ngày nay 
với 2 suất mỗi năm.  
THỜI KỲ PHÁT TRIỂN (NK VI: 2004- 2009; NK 
VII: 2009- 2014; NK VIII: 2014- 2019)  Đến ngày 30/10/2004, Đại hội đại biểu thống 
nhất việc tách riêng Hội Y học và Hội Dược học 
TP.HCM, bầu ban Chấp hành Hội Y học, thông 

qua điều lệ sửa đổi và phương hướng hoạt động 
của Hội cho nhiệm kỳ VI (2004- 2009). VS.TS 
Dương Quang Trung được bầu làm Chủ tịch 
Hội và TS Phạm Duy Linh làm Phó Chủ tịch 
Thường trực kiêm Tổng Thư Ký Hội. Ngày 10 
tháng 1 năm 2005, Ủy Ban Nhân dân ra Quyết 
định số 112/ QĐ-UB công nhận Ban Chấp hành 
mới và Quyết định số 113/QĐ-UB phê duyệt 
điều lệ sửa đổi, tổ chức và hoạt động của Hội Y 
học TP.HCM. Bước vào đầu nhiệm kỳ, Hội Y 
học có 38 hội thành viên với hơn 14.000 hội 
viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã cho thành lập 
thêm nhiều Hội chuyên khoa là các hội: Loãng 
xương, Nội thận học, Tim mạch nhi và Tim bẩm 
sinh (2006); Hô hấp, Hành nghề Y tư nhân, 
Phẫu thuật thẩm mỹ, Phẫu thật tạo hình (2007) 
và Kiểm soát nhiễm khuẩn (2008). Đến cuối 
năm 2008, Hội Y học có 45 hội thành viên, với 
19.897 hội viên. Ngoài ra Hội có 3 đơn vị trực 
thuộc là Tạp chí Thời sự Y học, Câu lạc bộ các 
Bệnh viện tư do BS Nguyễn Hải Nam là Chủ 
tịch và Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật do PGS 
Võ Thành Phụng làm chủ tịch.  

Có thể nói từ nhiệm kỳ VI trở về sau, theo xu 
hướng chuyên khoa hóa ngày càng cao của 
ngành y cùng với sự phát triển ngày càng phong  

 
Hội nghị khoa học kỹ thuật kỷ niệm 30 năm ngày Thống nhất đất nước tại Hội trường Thống nhất, 

2005 với ban Thường vụ Hội Y học và các cán bộ Lão thành  
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phú đa dạng của công nghệ kỹ thuật, vật liệu, 
thêm nhiều hội chuyên khoa ra đời trong đó có 
những hội thành lập khi chưa có hội toàn quốc 
tương ứng. Trong những hoạt động nổi bật của 
nhiệm kỳ này có thể kể đến những sự kiện khoa 
học lớn như:  

Ngày 18/05/2005, HYH kết hợp với 8 hội 
trong hệ Cơ – Xương – Khớp tổ chức Sinh họat 
Khoa học kỹ thuật “Chào mừng 30 năm giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước” tại Bệnh 
viện Chấn thương Chỉnh hình. 

Ngày 10/12/2005, chào mừng Đai hội đảng 
bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, để đánh 
dấu sư phát triển của ngành Y TP.HCM, Hội Y 
học tổ chức hội nghị “Thành tựu khoa học kỹ 
thuật y học của TP.HCM, 30 năm sau ngày 
thống nhất đất nước”. Hội nghị được tổ chức tại 
Hội trường Thống Nhất với sự tham gia của Bộ 
trưởng Bộ Y tế, các lãnh đạo TP.HCM và đồng 
đảo các chuyên gia đầu ngành và cán bộ y tế 
trong cả nước về dự. Tổng cộng 58 đề tài đúc 
kết các thành tựu y tế trong những chuyên 
ngành khác nhau đã được báo cáo và đăng trong 
quyển kỷ yếu công trình. Ngày 30/09/2007, Hội 
Y học phối hợp với Câu lạc bộ các Bệnh viện tư 
tổ chức lễ ra mắt Hội Hành nghề Y tư nhân TP. 
Hồ Chí Minh tại Nhà hát lớn TP.HCM. Buổi lễ 
được vinh dự có Đ/c Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ 
tướng Chính phủ, TS.BS Nguyễn Quốc Triệu, 
Ủy viên TW Đảng - Bộ trưởng Bộ y tế VN, 
GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Phó Ban Tuyên giáo 
TW, BS Đoàn Thúy Ba, nguyên thứ trưởng Bộ 
y tế; Đ/C Đỗ Duy Liên, nguyên Phó chủ tịch 
UBND TP. Hồ Chí Minh, Đ/C Nguyễn Thành 
Tài, UV.BTV Thành Ủy - Phó chủ tịch thường 
trực UBNDTP, đại diện các ban ngành, đoàn 
thể, thông tấn báo chí, truyền thanh, truyền hình 
và khoảng 500 hội viên tham dự. 

Ngày 25-26/7/2008, Hội Y học kết hợp với 
Hội Loãng xương TP. Hồ Chí Minh, tổ chức 
Hội nghị khoa học Quốc tế về Loãng xương, với 
chủ đề: “Tầm nhìn châu Á về loãng xương”, có 
480 đại biểu đến từ 14 quốc gia đến dự. 
Ngày 7-8/6/2008, Hội Hô hấp tổ chức Hội nghị 
Châu Á – Thái Bình Dương về các bệnh hô hấp 
mạn tính với chủ đề “Quản lý hen phế quản và 
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”.  
Hướng ứng hội thi sáng tạo KHKT của 
TP.HCM năm 2008, Hội Y học lần đầu tiên tổ 

 
Lễ ra mắt Hội Hành nghề Y tư nhân TP. Hồ Chí Minh 

 
Hội nghị khoa học Quốc tế về Loãng xương, với chủ 

đề: “Tầm nhìn châu Á về loãng xương” 

 
Hội nghị Châu Á – Thái Bình Dương về các bệnh hô 

hấp mạn tính 
chức Hội đồng chấm giải cho hai đề tài dự thi, 
với kết quả: 01 giải nhất và 01 giải nhì. Từ đó 
về sau, Hội Y học luôn động viên các hội viên 
thông qua các hội chuyên khoa nộp đề tài tham 
gia hội thi để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu 
khoa học trong Hội. 

 Trong nhiệm kỳ này Hội Y học tiếp tục hợp 
tác với tổ chức Takeda Nhật bản cử 08 cán bộ 
chuyên ngành về Mắt (3), Gây mê Hồi sức (2), 
Thần kinh (1), Lao và Bệnh phổi (2) đi tu 
nghiệp tại Nhật. 

Một hoạt động trọng tâm của đầu nhiệm kỳ 
VI (2004-2009) là đề án nghiên cứu - xây dựng 
nghĩa vụ luận và nghĩa vụ luật. Đề án được đề 
xuất trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 
chuyển sang cơ chế thị trường – định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đặt ra nhiều vấn đề và thách thức 
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mới trong hành nghề y tế, đặc biệt trong lĩnh 
vực tư nhân. Đề án được Chủ tịch Hội và Phó 
Chủ tịch thường trực Hội trực tiếp chỉ đạo và 
chấp bút. Toàn bộ “Code de Déontologie” của 
hai nước Pháp và Bỉ đã được Hội Y học dịch 
sang tiếng Việt. Năm 2005, GS Didier Moulin, 
là GS về Y đức và Nghĩa vụ luật và nguyên 
Khoa trưởng Khoa Y Đại học Louvain, Bỉ được 
Hội Y học mời nói chuyện về “Kinh nghiệm 
thực hiện nghĩa vụ luật và hoạt động Y sĩ đoàn 
tại Châu Âu” được sự tham gia của các ủy viên 
Ban chấp hành Hội và đại diện của các cơ sở y 
tế tại các quận huyện.  

Trong nhiệm kỳ này, Hội Y học phối hợp với 
Sở y tế, Hội Dược sĩ Bệnh viện mở 2 lớp bồi 
dưỡng “Người giới thiệu thuốc” có 380 người 
tham dự, và phối hợp với Hội Điều dưỡng và 
Bệnh viện Điều dưỡng mở 3 lớp “Chăm sóc tại 
gia” với 123 người tham dự. Trang web của Hội 
đã được xây dựng và cho hoạt động thử từ ngày 
10-07-2007: www.hoiyhoctphcm.org.vn.  

Kế đến Nhiệm kỳ VII (2009-2014), VS.TS 
Dương Quang Trung tiếp tục được tín nhiệm 
làm Chủ tịch Hội Y học TP.HCM. Thường trực 
Hội được Ban Thường vụ đề cử gồm có BS 
Trương Thị Xuân Liễu, PGS Võ Thành Phụng, 
TS Phạm Duy Linh, PGS Nguyễn Thy Khuê 
làm Phó Chủ tịch, BS Huỳnh Anh Lan là Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, BS Huỳnh Liên 
Đoàn làm Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn 
phòng. Trong 5 năm của nhiệm kỳ, Hội Y học 
không ngừng phát triển, đã kết nạp thêm 16 Hội 
chuyên khoa với 3.389 hội viên, đưa từ 44 Hội 
chuyên khoa với 19.897 hội viên lúc đầu nhiệm 

kỳ lên 60 Hội với 23.286 hội viên vào cuối 
nhiệm kỳ. Các hội chuyên khoa được thành lập 
trong nhiệm kỳ này là các hội: Xét nghiệm y 
khoa, Sàn chậu học, Tĩnh mạch học (2009), 
Dinh dưỡng lâm sàng, Đau, Cấy ghép nha khoa, 
Lão khoa, Chu sinh Sơ sinh (2010), Tim mạch 
Can thiệp, Nhịp tim học (2011), Tai Mũi Họng 
Nhi, Can thiệp thần kinh (2012), Giải phẫu 
bệnh, Kỹ thuật hình ảnh y học, y học hạt nhân 
và xạ trị, Nội soi cơ-xương-khớp, Vi sinh lâm 
sàng (2013), Bác sĩ Gia đình, Thay khớp, Hen - 
Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (2014), Đột quỵ, 
Điều trị vết thương, Lọc máu, (2015), Chỉnh 
hình Răng Mặt, Thính học (2016).Việc ra đời 
nhiều hội chuyên khoa sâu thể hiện nhu cầu phát 
triển nội tại của các chuyên ngành Y, ngày càng 
đi vào những lĩnh vực mũi nhọn để bắt kịp thế 
giới trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. 
Trong nhiệm kỳ này có nhiều biến động về nhân 
sự Ban Chấp hành do 4 vị qua đời trong nhiệm 
kỳ (PGS.BS Võ Thành Phụng, ngày 
25.03.2011; VS.TS Dương Quang Trung, ngày 
22.06.2013, BS Cái Phúc Thắng, ngày 
21.3.2014 và PGS.TS Dương Quang Trí, ngày 
07.04.2014) và 3 vị chuyển công tác (PGS 
Trương Văn Tuấn và Hội Dược sĩ Bệnh viện 
chuyển về Hội Dược, BS Nguyễn Văn Châu 
nhận công tác ở Bộ Y tế, TS Nguyễn Thị Minh 
Kiều, chủ tịch Hội Dinh dưỡng thực phẩm xuất 
cảnh). Do đó Ban Chấp hành đã bầu bổ sung GS 
Nguyễn Sào Trung, TS Phạm Việt Thanh và 
PGS Nguyễn Tấn Bỉnh làm Phó Chủ tịch, PGS 
Vũ Thị Nhung và PGS Nguyễn Ngọc Dung vào 
Ban Thường vụ.  
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Đại hội đại biểu lần thứ VII của Hội Y học TP HCM, 2009  
Trong nhiệm kỳ VII, Hội đã chủ trì, tổ chức 

và đồng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo ở tầm 
quốc gia và khu vực như Hội nghị Quản lý Bệnh 
viện Châu Á 2009 (Hospital Management Asia 
– HMA 2009), Hội nghị loãng xương châu Á 
vào năm 2009 và 2013 (Strong Bone Asia), Hội 
nghị Hội Nội Tiết các nước khối ASEAN 
(AFES) vào năm 2011, Hội nghị Cột sống Châu 
Á vào năm 2013. Hội đã phối hợp với Tổng Hội 
y học và tập hợp nhiều chuyên gia của Hội Y 
học báo cáo tại các hội thảo khoa học để cập 
nhật kiến thức cho các cán bộ y tế công tác tại 
các tỉnh vùng sâu vùng xa: Gia Lai, Kon Tum, 
Cà Mau, Bạc Liêu trong năm 2012 và Bình 
Phước, Đắc Nông, Tây Ninh trong năm 2013. 
Đặc biệt, Hội Y học đã tổ chức rất thành công 
Hội nghị khoa học thường niên lần thứ II của 
Tổng Hội Y học Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 
vào ngày 23/11/ 2013 tại KS Windsor Plaza với 
60 bài báo cáo và 533 đại biểu tham dự. 

Trong nhiệm kỳ này, từ năm 2011, Hội Y 
học đã xây dựng chương trình đào tạo liên tục 
định kỳ cho các bác sĩ đang công tác ở tuyến cơ 
sở về những chuyên đề liên chuyên khoa mang 
tính thời sự và cho đến cuối nhiệm kỳ đã tổ chức 
được 12 hội thảo được nhiều hội viên hưởng 
ứng như “Hội thảo về cúm” năm 2009 và “Đề 
kháng kháng sinh” năm 2010.  

Hội Y Học tiếp tục tham gia Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và từ năm 2008 tới 
2011, Hội Y học tham gia Ban tổ chức và Ban 
thư ký hội thi sáng tạo kỹ thuật TP. Hồ Chí 
Minh, đã vận động các hội viên tham gia 95 đề 
tài giải pháp, kết quả có 31 đề tài giải pháp đoạt 

giải trong đó có: 04 giải nhất; 05 giải nhì; 10 
giải ba và 12 giải khuyến khích. 

Hội Y học phối hợp với Hội Dược sĩ bệnh 
viện mở lớp bồi dưỡng cho Người giới thiệu 
thuốc và phối hợp với Hội Điều dưỡng và Bệnh 
viện Điều dưỡng mở 3 lớp Chăm sóc tại gia. 
Các lớp đều có cấp giấy chứng nhận  

 
Lễ phát hành sách về GS Võ Thế Quang do Hội Y 

học chủ biên, năm 2013 
Một công việc mang nhiều ý nghĩa đã được 

Ban Thường trực và toàn thể Ban Chấp hành 
ủng hộ là soạn thảo và phát hành sách về các vị 
thầy thuốc đã để lại dấu ấn sâu đậm cho ngành 
y tế thành phố HCM. Năm 2012 Hội Y học biên 
soạn tập sách “BS Trần Hữu Nghiệp. Thầy 
thuốc, Nhà giáo, Nhà Văn”, đã phát hành vào 
ngày 27.02.2012. Năm 2013, Hội Y học cùng 
ngành Răng Hàm Mặt in ấn tập sách ”Nhà giáo 
nhân dân Võ Thế Quang, nhân cách một con 
người”, đã phát hành vào ngày 12/6/2013.  

Trang web Hội Y học được thiết kế lại và đưa 
vào hoạt động vào năm 2010, đã cập nhật liên tục 
các vấn đề cơ bản về tổ chức quản lý Hội, và đang 
tiến tới phổ biến các vấn đề thời sự Y học. 
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Lễ phát hành sách về VS.TS Dương Quang Trung, tại ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 22.6.2014

Trong nhiệm kỳ VII, Hội đã cử 12 hội viên 
thuộc 8 Hội chuyên khoa đi tu nghiệp tại các 
trường đại học và bệnh viện tại Nhật Bản theo 
học bổng Takeda. Các chuyên ngành bao gồm 
Nhãn khoa (3), Gây mê hồi sức (2), Thần kinh 
(1), Lao và Bệnh phổi (2), Chu sinh Sơ sinh (2), 
Nhi khoa (1), Phẫu thuật lồng ngực tim mạch 
(1). Thông tin phản hồi từ phía học viên và phía 
cơ quan tiếp nhận học viên đều rất tốt.  

Từ năm 2010 Hội Y học phối hợp với Đại 
Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại Học 
Fukushima và Tổ chức JICA, Nhật Bản thực 
hiện dự án đào tạo về phương pháp nghiên cứu 
Y học lâm sàng dựa trên chứng cứ cho các bác 
sĩ của Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và các 
bác sĩ làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Đến nay 
dự án đã tổ chức được nhiều đợt đào tạo tại TP. 
Hồ Chí Minh và tại Fukushima, có nhiều học 
viên tham gia và đã công bố được một số bài 
được đăng trên tạp chí quốc tế.  

Khi còn hơn một năm nữa mới kết thúc 
nhiệm kỳ VII, vào ngày 22 tháng 6, 2013 toàn 
thể Hội rất đau buồn trước sự ra đi đột ngột của 
vị chủ tịch Hội VS.TS Dương Quang Trung. 
Qua cuộc họp khẩn của BCH Hội, toàn thể ủy 
viên BCH nhất trí đề cử BS Trương Thị Xuân 
Liễu làm Phó Chủ tịch phụ trách Hội cho đến 
khi tổ chức được Đại hội NK VIII. Mọi hoạt 
động Hội được BS Liễu điều hành theo đúng 
phương hướng của NK VII và chuẩn bị để Đại 
hội NK VIII có thể diễn ra đúng thời hạn vào 
tháng 9, 2014. 

Trong thời gian này, ngoài những hoạt động 

thường quy, Ban Chấp hành còn lên kế hoạch 
thực hiện tập sách “Anh hùng Lao động, Thầy 
thuốc Nhân dân, VS TS Dương Quang Trung – 
Nhân tâm và Y nghiệp”. Nhờ sự đóng góp nhiệt 
tình của nhiều cơ quan đoàn thể và cá nhân về 
bài vở và kinh phí, buổi lễ ra mắt của quyển 
sách đã được tổ chức long trọng tại ĐH Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch vào ngày 22 tháng 6 năm 
2014 nhân một năm ngày mất của Chú Tư 
Trung với sự tham dự của đồng đủ các cấp lãnh 
đạo thành phố và cán bộ ngành y tế. Ngoài 
những bài viết liên quan đến cuộc đời và sự 
nghiệp của Chú Tư Trung qua đó nhắc lại 
những đóng góp rất to lớn của Chú Tư cho 
ngành y tế TP.HCM nói chung và Hội Y học nói 
riêng, quyển sách cũng là nơi gởi gắm bao nhiêu 
tình cảm mà gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và 
các thế hệ đi sau giành cho Chú. 

Tổng kết hoạt động của NK VII cho thấy nổi 
trội là những hoạt động Đào tạo liên tục (ĐTLT) 
với 795 hội nghị/ hội thảo, 3.997 bài báo cáo, có 
177.832 người dự. Đã cấp 5.122 giấy chứng 
nhận. Bên cạnh đó những hoạt động xã hội từ 
thiện dưới sự thúc đẩy của PCT Hội, BS Huỳnh 
Liên Đoàn đã bắt đầu khởi sắc hẵn với nhiều hoạt 
động rất đa dạng. Kết thúc nhiệm kỳ VII, Hội Y 
học đón nhận trong số hơn 400 bằng và giấy 
khen, 03 phần thưởng bậc cao: 01 Huân chương 
độc lập hạng hai cho cố Chủ tịch Hội VS.TS 
Dương Quang Trung, 01 Huân chương Lao động 
hạng Ba cho tập thể Hội Y học, 03 Bằng khen 
của Thủ tướng cho BS Huỳnh Liên Đoàn, TS 
Ngô Đồng Khanh và PGS.BS Võ Văn Thành.  
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Đại hội nhiệm kỳ VIII được tổ chức long 
trọng vào ngày 27/9/2014 tại Trung tâm Hội 
nghị 272, được sự tham dự của Đ/C Lê Thanh 
Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy 
TP.HCM, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng Chủ 
tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, GS.TS 
Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Liên Hiệp các 
hội khoa học kỹ thuật TP.HCM và nhiều lãnh 
đạo cấp cao khác. BS Trương Thị Xuân Liễu 
được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Nhiệm kỳ 
VIII (2014-2019). Bốn Phó Chủ tịch tham gia 
Ban Thường trực Hội là GS Nguyễn Sào 
Trung, PGS Nguyễn Thy Khuê, BS Huỳnh 
Liên Đoàn và BS Huỳnh Anh Lan kiêm Tổng 
Thư Ký. Ban chấp hành (BCH) mới gồm 71 
ủy viên, trong đó Ban thường vụ (BTV) có 23 

ủy viên. Thảo luận bổ sung sửa đổi điều lệ đã 
được Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh công 
nhận tại quyết định số: 6005/QĐ-UBND ngày 
09.12.2014 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân 
TP. Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ có bầu bổ 
sung thêm 2 Ủy viên Ban chấp hành, giảm 1 
Ủy viên Ban Chấp hành. Trong thời gian 5 
năm Hội Y học đã kết nạp thêm 8 hội chuyên 
khoa với 919 hội viên đưa số hội chuyên khoa 
từ 60 hội với 23.565 hội viên vào đầu nhiệm 
kỳ lên 68 hội với 24.484 hội viên ở cuối nhiệm 
kỳ. Sáu hội chuyên khoa mới thành lập bao 
gồm các Hội: Đột quỵ, Chỉnh hình răng mặt, 
Thay khớp, Lọc máu, Điều trị vết thương, 
Thính học.  

 

 Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, Hội Y học TP.HCM. 2014 

Trong thời gian đầu Nhiệm kỳ VIII, Hội tập 
trung xây dựng một loạt (12) quy định quy trình, 
quy chế với 36 biểu mẫu, nhằm giúp các hội 
chuyên khoa hoạt động thuận lợi và thống nhất 
hơn. Có thể nói nhiệm kỳ VIII là nhiệm kỳ có 
nhiều cải cách hành chánh để đưa những hoạt 
động Hội vào nền nếp, củng cố những mối quan 

hệ trong nội bộ Hội. Những thông tin được trao 
đổi kịp thời qua trang web và các group mails 
của Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành.  

Hội nghị khoa học Thường niên lần thứ nhì 
của Tổng Hội Y học Việt Nam được tổ chức tại 
TP.HCM, 2014 
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Họp mặt nhân 40 năm ngày thống nhất đất nước miền nam, 12.7.2015 

Một vấn đề gây lấn cấn một thời gian về mặt 
tổ chức Hội có liên quan đến việc triển khai nghị 
định 45/2010/NĐ -CP của Chính phủ quy định 
về tổ chức- hoạt động hội. Việc triển khai nghị 
định đã tạo sức ép cho HYH phải thay đổi cơ 
cấu để tránh tình trạng hội trong hội. Điều này 
đã khiến cho một số hội chuyên khoa ra đời hay 
đại hội hay trong thời gian này đã phải đổi tên 
là Liên chi hội. Cũng theo tinh thần của nghị 
định này, từ năm 2017 HYH chủ trương hạn chế 
việc phân nhỏ theo chuyên khoa sâu.  

Với sự triển khai Thông tư 22/ 2013/ TT- 
BYT ngày 09/08/2013, hướng dẫn đào tạo liên 
tục (ĐTLT) trong lĩnh vực y tế, để đáp ứng nhu 
cầu tích lũy đủ 48 tiết ĐTLT để được gia hạn 
giấy phép hành nghề, HYH đã xây dựng quy 
trình giúp các hội chuyên khoa tổ chức hội nghị 
hội thảo có cấp chứng nhận ĐTLT với tương 
đương 4 tiết quy đổi / hội thảo. 

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng cho các bác 
sĩ tuyến cơ sở, Hội Y học tổ chức 21 hội nghị 
mang tính liên chuyên khoa với 218 bài báo cáo 
khoa học cho 8.570 lượt hội viên, với các chủ 
đề như Ung thư, Bệnh mạn tính không lây, Ho 
kéo dài, Môi trường không khí và các bệnh liên 
quan.  

Trong nhiệm kỳ VIII, Các hội chuyên khoa 
cũng đã tổ chức 1.143 buổi hội thảo (trung bình 
16 buổi /hội/nhiệm kỳ, tức là 3,2 lần hội thảo / 
năm) với 5.739 bài báo cáo cho 246.005 lượt 
hội viên, bình quân mỗi hội viên được tham gia 
hội thảo khoa học hơn 2 lần trong một năm. Số 
giấy chứng nhận đào tạo liên tục theo đúng qui 
định của Bộ y tế được cấp trong nhiệm kỳ là 
57.877 giấy chứng nhận, trung bình mỗi hội 

viên được cấp 2,5 giấy chứng nhận đào tạo liên 
tục. Điều này cho thấy HYH đã thật sự giữ vai 
trò quan trọng trong ĐTLT cho các hội viên bên 
cạnh các cơ sở có mã số đào tạo.  

Đặc biệt nhiệm kỳ VIII cũng chứng kiến sự 
đa dạng hóa trong các hình thức tổ chức hội 
thảo. Đặc biệt các hội thảo trực tuyến ngày càng 
được ưa chuộng với các bài báo cáo được phát 
trực tuyến đến những hội trường vệ tinh ở nhiều 
địa phương khác nhau và người dự có thể chọn 
thời gian thuận tiện để nghe báo cáo. Hình thức 
đào tạo liên tục này có lợi điểm là giảm chi phí 
cho đơn vị tổ chức và tiết kiệm thời gian cho 
người tham dự mà vẫn được phép cấp chứng 
nhận đào tạo liên tục theo Thông tư 22 kể trên.  

Như vậy có thể thấy trong nhiệm kỳ VIII, hai 
lĩnh vực hoạt động Hội là tổ chức và khoa học 
đào tạo đã được triển khải trong toàn HYH theo 
đúng xu hướng hiện đại hóa công tác hành 
chánh của TP.HCM  

Tạp chí Thời sự Y học đã gặp nhiều khó khăn 
do thiếu hụt về nhân sự, và kinh phí từ nhiệm 
kỳ VII. Do đó số phát hành hằng năm chỉ còn 
giữ ở mức tối thiểu. BS Nguyễn Triển, sau 
nhiều năm là một cột trụ của tạp chí đã phải chia 
tay với Ban biên tập vì lý do sức khỏe. Để duy 
trì tạp chí, bước đầu tiên là việc xin tái cấp giấy 
phép (Tổng biên tập là PGS.TS Vũ Thị Nhung, 
Phó tổng biên tập là BS Lê Anh Bá) vào năm 
2015. Kế đến chủ trương kêu gọi các hội chuyên 
khoa phối hợp với Ban Biên tập để xuất bản các 
số chuyên đề của mỗi chuyên khoa bên cạnh các 
số liên chuyên khoa đã mang lại sức sống mới 
cho tờ báo. Các hội chuyên khoa Phụ sản, Hô 
hấp, Cột sống, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Răng 
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Hàm Mặt, Chỉnh hình răng mặt đã cho ra các số 
chuyên đề và như vậy trong nhiệm kỳ VIII tạp 
chí Thời Sự Y Học đã phát hành mỗi năm 7 số, 
tổng số 110.000 bản. Bên cạnh tạp chí Thời sự 
Y học, hầu hết các Hội chuyên khoa đều phát 
hành các tài liệu chuyên khoa dưới nhiều hình 
thức như Bản tin (Hội Da liễu, Hội Răng Màm 
Mặt...); Kỷ yếu công trình (Hội Cột sống, Hội 
Thấp khớp, Hội CTCH, Hội Lao & Bệnh phổi, 
Hội Tai Mũi Họng…; Tạp chí chuyên đề (Hội 
Tâm thần…); Tóm tắt công trình khoa học (Hội 
Thần kinh, Hội Nhãn khoa, Hội Vật lý trị liệu, 
Hội Hô hấp, Hội phục hồi chức năng, Hội Niệu 
thận học v.v…); Thời sự chuyên khoa như Hội 
Tim mạch, thậm chí là sách giáo khoa như Hội 
Tai Mũi Họng, Hội Thính học. Đặc biệt, được 
Liên hiệp các hội Khoa học TP. Hồ Chí Minh 
tài trợ, HYH đã phát hành 1.000 bản của tập thơ 
Cây Rau – Vị Thuốc (tác giả: BS Huỳnh Liên 
Đoàn), trong tháng 10/2018. 

Trong nhiệm kỳ VIII, trang web Hội Y học 
đã thật sự trở thành một phương tiện rất hiệu 
quả để phổ biến và trao đổi thông tin trong nội 
bộ Hội. Bắt đầu hoạt từ tháng 7/2007, nhưng 
chưa thật sự hiệu quả, trang web đã được kiện 
toàn dần nhờ có thêm các cán bộ phụ trách là 
BS Huỳnh Liên Đoàn, BS Trần Thanh Xuân và 
cô Nguyễn Minh Hương. Hiện nay, nội dung 
trang web tương đối đầy đủ trong việc cập nhật 
hoạt động của Hội Y học nhất là chương trình 
các hội nghị hội thảo trong toàn Hội theo từng 
tháng. Các văn bản pháp qui liên quan đến 
những hoạt động Hội được tải lên đầy đủ để các 
hội viên có thể tham khảo. Các nội dung khoa 
học được củng cố dần với những bài viết được 
đăng tải trên chuyên mục Y học thường thức, Y 
học chuyên sâu và những bài đăng trên các số 
báo Thời Sự Y Học trong các năm qua. Bên 
cạnh đó, có 29 hội chuyên khoa đã xây dựng 
trang web riêng và đặt đường link với trang web 
của Hội Y học.  

Để cố gắng để nâng cấp trình độ các bài viết 
HYH đã chủ động tổ chức hội thảo về (1) Đăng 
bài trên tạp chí quốc tế có kiểm định: hội thảo 
cho người làm nghiên cứu; (2) Tiếp cận và sử 
dụng tốt tài liệu khoa học: Từ lúc đặt câu hỏi 
nghiên cứu đến lúc xuất bản với GS Mary 
Herman và Hội thảo về Biên tập và Thẩm dịnh 
bài báo y học với các báo cáo viên của Hội châu 

Á Thái bình dương các nhà biên tập tạp chí y 
khoa (APAME). Hội thảo này đã quy tụ được 
các ban biên tập của các tạp chí như Thời sự y 
học của Hội Y học TP.HCM, Y học TP.HCM 
và MedPharmRes của ĐH Y Dược TP.HCM, 
Tạp chí của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác giữa 
Tổng Hội Y học Việt Nam và Tổ chức học bổng 
Takeda đã diễn ra tại Hà nội ngày 8/3/2018, Hội 
Y học TP.HCM được đánh giá là nơi đã gởi học 
viên đông nhất trong cả nước và tiếp nhận 
chương trình rất có hiệu quả với 25 học viên đi 
tu nghiệp tại Nhật Bản thuộc các hội chuyên 
khoa GMHS, GPB, Tim mạch Nhi, Phẫu thuật 
Tim mạch, Nội tổng quát, RHM. Phản hồi từ 
phía Takeda và phía học viên đều rất tốt, có một 
số học viên tiếp tục theo học chương trình học 
tiến sĩ sau khi về nước.  

Dự án “Xây dựng y học và thực hành lâm 
sàng dựa trên chứng cứ tại khu vực phía Nam, 
là dự án liên kết giữa Đại học Y Dược TP.HCM, 
Hội Y học TP.HCM và ĐH Fukushima được 
JICA tài trợ được thực hiện từ tháng 6, 2013 đến 
tháng 3, 2016. Dự án được thực hiện để xây 
dựng năng lực nghiên cứu dịch tễ học và thực 
hành lâm sàng dựa trên chứng cứ cho cán bộ y 
tế làm việc tại TP.HCM và một số tỉnh phía 
Nam nhằm tiến đến cải thiện chất lượng dịch vụ 
y tế lấy người bệnh làm trung tâm. Dự án được 
JICA tiếp tục tài trợ từ tháng 3/2017 đến tháng 
3/2019 theo chủ đề: nâng cao chất lượng dịch 
vụ chăm sóc y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm 
dựa trên y học thực chứng. Trong khuôn khổ dự 
án, rất nhiều cán bộ y tế trẻ được đào tạo về 
phương pháp nghiên cứu khoa, nhiều đề tài 
được thực hiện và công bố quốc tế.  
Một lĩnh vực hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 
VIII là hoạt động từ thiện xã hội, dưới sự dẫn 
dắt đầy nhiệt tình của BS Huỳnh Liên Đoàn. 
HYH đã vận động 87 lượt hội chuyên khoa 
đóng góp 18.093.264.000 đồng cho nhiều hoạt 
động rất đa dạng như xây nhà tình thương, cầu 
nông thôn, đường, trường học, khám chữa bệnh 
miễn phí, tặng quà... tại TP.HCM và một số địa 
phương, như: Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, 
Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Long An… Đặc 
biệt khi xảy ra những biến động tại Biển Đông 
vào năm 2016, HYH đã phối với báo Sài Gòn 
Giải Phóng và Hội thiết bị y tế đến huyện Cần  
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Hội thảo về Môi trường không khí và các bệnh có liên quan phối hợp với Liên Hiệp các hội KHKT TP HCM, 2018  

 
Hội thảo về Biên tập và thẩm định bài báo khoa học đăng tạp chí y khoa với APAME, 2019 

giờ để tặng túi cấp cứu và thuốc cấp cứu cho các 
phương tiện đánh bắt hải sản và một máy hô hấp 
ký cho Trung tâm y tế huyện.  

Để tưởng nhớ Chú Tư Trung, theo nguyện 
vọng của đông đảo các đồng nghiệp trong 
ngành y tế, Hội Y học đã gởi đơn đến Thành ủy 
TP.HCM để được đặt tên đường Dương Quang 
Trung cho đoạn đường nối liền đường Thành 
Thái và đường CMT8, nơi có nhiều cơ quan 
mang dấu ấn của Chú như Viện Tim, Trường 
Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh 
viện Nhân Dân 115. Ủy ban Nhân dân Quận 10 
đã ra quyết định và buổi lễ đặt tên đường Dương 
Quang Trung được tổ chức tại Hội trường 
Trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vào 
ngày 10 tháng 9, 2018.  

Để ghi nhận những nỗ lực của HYH và các 
hội chuyên khoa trong nhiệm kỳ có 697 trường 

hợp được tặng thưởng (215 tập thể và 482 cá 
nhân) trong đó có: 01 Huân chương độc lập 
hạng hai, truy tặng VS.TS. Dương Quang 
Trung, 01 Huân chương Lao động hạng Ba cho 
Hội Y học TP. Hồ Chí Minh, 114 Bằng khen 
các cấp (có 5 Bằng khen của Thủ tướng, 15 Kỷ 
niệm chương, 563 Giấy khen. Kết thúc nhiệm 
kỳ VIII, HYH rất xứng đáng được nhận Huân 
chương Lao động hạng nhì.  
KẾT LUẬN  Nhìn lại Hội Y học TP. Hồ Chí Minh qua các 
thời kỳ, có thể thấy Hội luôn tuân thủ theo các 
tôn chỉ mục tiêu đã được các lãnh đạo Hội tiền 
nhiệm đề ra và xem đó là kim chỉ nam cho mọi 
hoạt động Hội:  

“Hội Y học TP. Hồ Chí Minh là một tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, tập hợp cán bộ trung - cao 
cấp của ngành y tế công tác và hành nghề tại TP. 
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Hồ Chí Minh. Hội được thành lập từ năm 1978, 
là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ 
thuật TP. Hồ Chí Minh và Tổng hội Y học Việt 
Nam. Những hoạt động của Hội nhằm đẩy mạnh 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật trong lĩnh vực y học để nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên. Bên cạnh 
đó, Hội Y học vận động và giúp đỡ hội viên hành 
nghề đúng qui định của pháp luật, tôn trọng đạo 
đức nghề nghiệp, gìn giữ uy tín của người thầy 
thuốc và danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ 
chức bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp 
của hội viên trước pháp luật và công luận”. 

Nhìn lại từng mặt hoạt động chính của Hội, 
có thể rút ra một số nhận xét như sau:  

- Các hoạt động khoa học kỹ thuật lúc nào 
cũng là thế mạnh của Hội Y học và ngày càng 
đi sâu hơn vào những lĩnh vực chuyên ngành 
mũi nhọn với sự ra đời của nhiều hội chuyên 
khoa mới trong đó có nhiều hội chưa được 
thành lập ở cấp quốc gia. Điều này nói lên tính 
năng động của giới y tế TP.HCM. Số hội nghị 
hội thảo chuyên đề được tổ chức ngày càng 
nhiều với chất lượng ngày càng cao hơn, được 
sự tham gia báo cáo của nhiều chuyên gia đầu 
ngành trong nước và quốc tế. Những hoạt động 
này quy tụ được đông đảo hội viên và đáp ứng 
được yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn 
của người hành nghề y theo Thông 22/ 2013/ 
TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đào tạo liên tục 
trong lĩnh vực y tế. Cho đến nay, có thể nói 
HYH đã trở nên một tổ chức đóng góp đáng kể 
cho việc đào tạo liên tục trong nhiều lĩnh vực 
chuyên khoa và liên chuyên khoa cho những 
người hành nghề y tại TP.HCM như vậy. Bên 
cạnh đó, Hội Y học đã tổ chức thành công nhiều 
hội nghị lớn có tầm cỡ quốc gia và quốc tế góp 
phần khẳng định vai trò và uy tín về mặt khoa 
học của Hội. 

- Nếu các hoạt động khoa học đào tạo có sự 
bùng phát do nhu cầu phát triển nội tại của ngành 
y và tính năng động của các hội chuyên khoa thì 
các hoạt động tư vấn phản biện của hội Y học 
TP.HCM lại phải xây dựng từng bước. Qua một 
quá trình dài 40 năm, vai trò tư vấn của Hội Y 
học được phát huy dần: các chuyên gia đầu 

ngành được mời tham vấn về mặt chuyên môn 
mỗi khi cần có ý kiến phán xét về chuyên môn, 
Hội Y học có đại diện thường xuyên trong Hội 
đồng khoa học và hội đồng xét duyệt hành nghề 
của Sở Y tế, trong Hội đồng Khoa học TP.HCM. 
Ngoài ra Hội Y học được mời góp ý trong một 
số vấn đề sức khỏe và hành nghề y tại TP.HCM. 
Các hoạt động phản biện trong lĩnh vực y tế hiện 
nay tuy vẫn còn hạn chế nhưng vai trò của HYH 
ngày càng được công nhận nhiều hơn.  

- Về hoạt động hợp tác quốc tế, gần đây các 
hội chuyên khoa ngày càng tham gia nhiều hơn 
với hội tương ứng trong khu vực và trên thế 
giời: trở thành thành viên của Hội quốc tế, ký 
kết thỏa thuận hợp tác, cử hội viên tham gia các 
hội nghị lẫn nhau, mời báo cáo viên từ các hội 
bạn, …Điều này thể ý thức của các hội về nhu 
cầu hội nhập quốc tế. 

- Hoạt động xã hội từ thiện thì trong những 
năm gần đây đã diễn ra rất sôi nổi ở một số hội, 
với nhiều hình thức phong phú mang loại lợi ích 
thiết thực cho các cộng đồng được trợ giúp, 
đồng thời góp phần xây dựng đoàn kết trong nội 
bộ Hội, giúp cho hội viên thấy rõ hơn vai trò và 
trách nhiệm của ngành Y đối với xã hội. Bên 
cạnh đó, những hoạt động nhằm nâng cao ý thức 
về y đức và tính chuyên nghiệp trong hành 
nghề, tuy chưa được nhiều nhưng cũng là lĩnh 
vực hoạt động mà Hội có thể triển khai tốt.  

Cuối cùng phải nói rằng sở dĩ Hội Y học có 
được những thành tựu như ngày hôm nay, bên 
cạnh công sức của các lãnh đạo Hội tiền nhiệm, 
các thầy đầu ngành, còn phải kế đến sự chỉ đạo, 
tin tưởng và hỗ trợ tích cực của các cấp lãnh đạo 
thành phố, Bộ Y tế, các ban ngành, nhất là Sở 
Y tế TP.HCM, của Tổng Hội Y học Việt Nam, 
Liên Hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM. 
Ngoài ra còn phải kể đến sự ủng hộ nhiệt tình 
của các trường đại học, các bệnh viện và cơ sở 
y tế công lập và tư nhân, các công ty dược và 
thiết bị y tế và toàn thể hội viên. 

Tất cả những thành tựu đã nêu không ngoài 
mục tiêu là để Hội Y học TP.HCM thật sự là 
“Mái nhà chung” cho tất cả các cán bộ y tế, là 
diễn đàn khoa học của trí thức của ngành y, là 
tiếng nói của người hành nghề y tại TP.HCM.  

 


