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MƯỜI LĂM NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI Y DƯỢC HỌC TP.HỒ CHÍ MINH (1979-1994)  

VS TS Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Y học TP.HCM. NK IV 
Hội Y Dược Học TP. Hồ Chí Minh được thành 

lập từ năm 1979 theo quyết định số 25/QĐ-UB 
ngày 01 tháng 2 năm 1979 của UBND Thành phố.  

Là thành viên của Tổng Hội Y Dược Học Việt 
Nam và Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ thuật 
TP. Hồ Chí Minh.  

Đã qua 4 nhiệm kỳ:  
+ Nhiệm kỳ I (1979-1983) do DS. Nguyễn 

Duy Cương làm Chủ tịch. 
+ Nhiệm kỳ II (1983-1987) do GS. Phạm Biểu 

Tâm làm Chủ tịch.  
+ Nhiệm kỳ III (1987-1991) và Nhiệm kỳ IV 

(1991-1995) do BS. Dương Quang Trung làm 
Chủ tịch. 

Quá trình hoạt động của Hội Y Dược Học TP 
dựa trên các chức năng chính sau đây: 
Tổ chức tập hợp và đoàn kết lực lượng cán 
bộ KHKT trong ngành y tế tại Tp.Hồ Chí Minh:  

Từ năm 1978, Ban Vận động thành lập Hội đã 
tổ chức cho cán bộ KHKT  trong ngành đăng ký 
gia nhập Hội, xây dựng màng lưới Chi Hội ở hầu 
hết các cơ sở Y tế Quân và Dân y trong thành phố. 
Đến tháng 2/1979 đã thành lập được 74 chi hội cơ 
sở với hơn 3.700 hội viên. 

Năm 1982, được sự nhất trí của Tổng Hội Y 
Dược Học Vịệt Nam và Hội Ngoại Khoa trung 
ương, tại TP.HCM, đã hình thành Hội Ngoại khoa 
Tp.HCM thí điểm đầu tiên của mô hình Hội trong 
Hội. 

Từ đó, tổ chức Hội không ngừng phát triển, 
đến nay Hội Y Dược Học TP đã có 20 Hội và 2 
Liên chi hội thanh viên gồm hầu hết các chuyên 
khoa của ngành Y-NHA-DƯỢC cùng 78 chi hội 
cơ sở với hơn 9000 hội viên. 

Trong chiều hướng phong phú và đa dạng 
hóa hoạt động đoàn thể, từ năm 1984, ban đời 
sống của Hội mà người chủ trì là BS. Lê Cửu 
Trường, đã có sáng kiến lập ra Câu Lạc Bộ Lão 
Y, làm nơi gặp gỡ các trí thức lão thành của 
ngành y tế, để sinh hoạt về thời sự chính trị, 
khoa học kỹ thuật, hoặc đóng góp ý kiến xây 
dựng đối với các chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước.  

 

 

 
Cũng trong thời gian này, thành phố đi đầu 

trong việc thí điểm cho các bác sĩ mở phòng mạch 
tư hoặc ngoài giờ. Hội đã hiệp thương với chính 
quyền ngành y tế tổ chức Ban Đại diện, nay là Câu 
Lạc bộ (CLB) các y bác sĩ có phòng mạch tư hoặc 
ngoài giờ (thí điểm ở Quận 1) cùng với CLB các 
dược sĩ hành nghề kinh doanh dược phẩm (thuộc 
Hội Dược Học TP.HCM) và CLB các nha sĩ hành 
nghề tư và ngoài giờ (thuộc Hội Răng Hàm Mặt) 
là những tổ chức tự quản, làm cầu nối giữa cơ 
quan quản lý nhà nước ngành y tế và tập thể 
những trí thức hành nghề y tế tư nhân, nhằm bảo 
vệ quyền hành nghề chính đáng, giữ gìn uy tín và 
đạo đức nghề nghiệp, đồng thời hạn chế những 
tiêu cực phát sinh. Đây cũng là những thí điểm 
cho việc vận động thành lập các Đoàn Bác sĩ, 
Đoàn Dược sĩ, Đoàn Nha sĩ trong tương lai. Ngoài 
ra Hội còn tổ chức Câu Lạc bộ các Thầy Thuốc 
Trẻ, CLB các Thầy Thuốc Chơi Quần Vợt, cũng 
như tổ chức các đợt tham quan, du lịch, văn nghệ, 
chiếu phim để giải trí cho hội viên và gia đình, 
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nhất là trong những năm còn khó khăn, thiếu thốn 
về mọi mặt.  
Vận động chính trị - Xây dựng truyền thống 

Hội Y Dược Học ra đời trong một giai đoạn hết 
sức khó khăn của đất nước sau ngày giải phóng: 
Thành phố đang cùng cả nước phải tiến hành công 
cuộc cải tạo và xây dựng sau chiến tranh, lại vừa 
phải động viên toàn lực để đối phó với hiểm họa 
chiến tranh ở biên giới phía bắc và phía tây nam. 
Thêm vào đó, cách quản lý đất nước trong cơ chế 
quan liêu bao cấp, với tư tưởng chủ quan, duy ý 
chí đã dẫn đến những sai lầm, vấp váp, làm cho 
các mặt kinh tế - xã hội lâm vào tình trạng suy 
thoái trầm trọng, nhân tâm dao động, nhiều người 
tiếp tục bỏ nước ra đi, trong đó có đội ngũ trí thức 
của thành phố. Nạn chảy máu chất xám, đặc biệt 
trong khu vực y tế, làm cho tình trạng thiếu cán 
bộ kỹ thuật càng trở nên nghiêm trọng.  

Trong hoàn cảnh đó, ngay từ những năm đầu, 
Hội Y Dược Học đã mở các đợt vận động chính 
trị rộng rãi, liên tục tổ chức các buổi hội thảo, tọa 
đàm, đặc biệt là cuộc vận động: “Nhìn lại mình” 
với vấn đề đặt ra là: “Trách nhiệm của người Trí 
Thức: Đi hay ở” nhằm vận động anh em ở lại, 
cùng khắc phục khó khăn để xây dựng đất nước 
quê hương. 

Mùa xuân năm 1980, nhân kỷ niệm 50 năm 
ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Tân Dậu, Hội 
Y dược học TP đã tổ chức một đợt thi sáng tác 
thơ nhạc trong giới Thầy thuốc, được đông đảo 
hội viên hưởng ứng tham gia với những bài thơ 
nhạc được Ban Giám Khảo, mà trưởng ban là 
nhạc sĩ Xuân Hồng đánh gia cao.  

Đầu năm 1981, Hội đã kết hợp với Sở Y tế, 
Viện Y Dược Học Dân tộc, Trung tâm Thông tin 
Tuyên truyền Y Học và Thư Viện Quốc Gia tổ 
chức một tháng sinh hoạt nghiên cứu về thân thế 
và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 
Trác, có trình bày triển lãm nhiều hình ảnh, trước 
tác, các di huấn cách ngôn, qua đó nhắc nhở đến 
tinh thần trách nhiệm và Đạo đức y khoa của 
người thầy thuốc: yêu nghề, hành nghề đúng đắn, 
phục vụ bệnh nhân vô điều kiện... đồng thời phát 
huy truyền thống và niềm tự hào dân tộc, đề cao 
vai trò của y học cổ truyền nhằm thực hiện chủ 
trương: Kết hợp Y học Hiện đại với Y học cổ 
truyền Dân Tộc.  

Tháng 10 và 11/1983, Hội YDH/TP cùng với 
Sở Y tế và bệnh viện Hồng Bàng tổ chức đợt sinh 
hoạt gồm 9 buổi hội thảo với chủ đề: “Góp tư liệu 
nghiên cứu sự nghiệp và Đạo đức cách mạng của 

bác sĩ Phạm Ngọc Thạch”, kiến nghị đổi tên Bệnh 
viện Lao Hồng Bàng thành Bệnh viện Phạm Ngọc 
Thạch, dựng tượng kỷ niệm người Bác sĩ Anh 
Hùng Lao Động và đề nghị xây dựng Giải 
thưởng khoa học Phạm Ngọc Thạch. 

Ngày 27.2.1984, nhân kỷ niệm 29 năm ngày 
Bác Hồ gửi thư cho cán bộ y tế, Hội YDH TP đã 
tổ chức một đợt hội thảo với ba chủ đề:  

+ Đoàn kết giữa các thầy thuốc 
+ Thương yêu người bệnh  
+ Cùng nhau xây dựng một nền y tế Việt Nam 
 Mới đây, trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 

19.5.1992, Hội Y Dược Học lại tổ chức buổi tọa 
đàm với chủ đề “Bác Hồ với cán bộ y tế và cán 
bộ y tế với Bác Hồ” qua đó, những cán bộ y tế đã 
có dịp dược gặp gỡ, gần gũi, chăm sóc sức khỏe 
cho Bác như các GS. Đặng Văn Chung, GS. Trịnh 
Kim Ảnh, GS. Nguyễn Tấn Gi Trọng, BS Nguyễn 
Liễn... đã kể lại cho các đồng nghiệp nghe về 
những mẫu chuyện thật xúc động về cuộc đời và 
đạo đức của Người, cũng như những tình cảm và 
những lời dặn dò của Bác dành cho cán bộ y tế. 
Động viên Phong trào KHKT - Thực hiện chức năng Tham vấn - Phản biện: a) Ngay từ khi mới thành lập, một trong những 
hoạt động trọng tâm của Hội là vận động hội viên 
tham gia nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, để góp 
phần nâng cao chất lượng của công tác y tế.   

Tại Hội Y dược học và các Hội chuyên khoa, 
các Chi Hội cơ sở đã hình thành các diễn đàn sinh 
hoạt KHKT sôi nổi, rộng khắp: các diễn đàn này 
chính là nơi để các cán bộ KHKT trao đổi thông 
tin, trình bày các đề tài hoặc công trình nghiên cứu 
của mình để các đồng nghiệp tham khảo, rút tỉa 
kinh nghiệm, mổ xẻ phân tích và đóng góp ý kiến 
xây dựng cho hoàn chỉnh hơn. 

Năm 1980, Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về 
công tác KHKT đã có tác dụng thúc đẩy phong 
trào phát triển, với sự phân bố thành các khu vực 
và trung tâm KHKT, trong đó TP Hồ Chí Minh 
được công nhận là một trong những trung tâm 
KHKT lớn của cả nước. Từ đó, Hội Y Dược Học 
TP và các Hội chuyên khoa của thành phố nhanh 
chóng trở thành các Hội Đoàn KHKT mang tính 
khu vực.  

Mỗi Hội chuyên khoa được tổ chức thành một 
phức hợp KHKT theo mô hình quả trám. 

Trong nhiều năm; các Hội Nội Khoa, Ngoại 
Khoa, Sản Khoa, Nhi Khoa, Dược Khoa, Nhãn 
Khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Điều 
Dưỡng, Da Liễu, Lao và Bệnh Phổi, Truyền Máu 
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và Huyết Học, Vệ Sinh Dịch Tễ... đã làm được 
chức năng tập hợp lực lượng trí thức, động viên 
cán bộ KHKT tận tụy, vượt khó để thực hiện 
nhiều công trình nghiên cứu nhằm tháo gỡ những 
khó khăn, thách đố do thực tiễn đặt ra như chẩn 
đoán và điều trị viêm ruột hoại tử, hạ tỷ lệ tử vong 
trong dịch sốt xuất huyết, sốt rét ác tính, xuất 
huyết do nhiễm độc Warfarine..., những thành tựu 
trong mổ tách đôi cặp song sinh Song-Pha, Việt-
Đức, nghiên cứu sản xuất các dược liệu, dược 
phẩm, dịch truyền từ nguyên liêu trong nước với 
chất lượng cao, thay thế hàng ngoại nhập, cùng 
những chương trình y học hướng về xã hội và y 
học cộng đồng như các chương trình: Nhi xã hội 
học, Nha học đường, Phòng chống mù lòa do 
thiếu vitamin A, Chương trình Hiệp Phước…  

 

 
Các chương trình nghiên cứu này chủ yếu dựa 

vào nguồn kinh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất 
của chính quyền, nhưng trong đó vai trò của các 
cơ sở Hội là động viên, làm cầu nối, làm chất xúc 
tác, gây men và tạo không khí, môi trường thích 
hợp để phát triển phong trào.  

Hội Y Dược Học TP cũng đã kết hợp với Đại 
Học Y Dược và một số cơ sở y tế khác tổ chức và 
bảo trợ một số đề tài KHKT đáng chú ý nhất “Cải 
tiến chất lượng ngoại khoa”, do GS. Phạm Biểu 
Tâm chủ trì, hoặc đề tài: “Xây dựng mô hình kết 
hợp Trường -Viện”, do GS. Ngô Gia Hy chủ trì.  

Trong những năm gần đây, nhờ chính sách đổi 
mới và mở cửa, ngành y tế thành phố đã có thêm 
nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị và kỹ thuật mới 
như Siêu âm, Laser, Máy tán sỏi, Máy điện toán 
cắt lớp, Kỹ thuật mổ tim hở, Ghép thận..., các Hội 
chuyên khoa của thành phố đã cùng với các cơ sở 
chính quyền ngành y tế mở rộng quan hệ hợp tác 
với các Hội Đoàn, trường viện, các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài để trao đổi thông tin 
KHKT, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên và tranh 

thủ về tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật… Những 
cuộc hội thảo, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với 
các chuyên gia quốc tế, những cuộc gặp gỡ 
chuyên khoa như Ngày Răng Hàm Mặt, Ngày 
Nhãn Khoa, Tai Mũi Họng, Chấn Thương Chỉnh 
Hình, Lao và Bệnh Phổi, Da Liễu, Gây Mê Hồi 
Sức... giữa Việt Nam và Pháp được tổ chức hằng 
năm đã thực sự là những ngày hội KHKT của các 
Hội chuyên khoa. 

Trong thời gian tới, các Hội chuyên khoa cần 
phát huy hơn nữa vai trò và vị trí của mình trong 
các mối giao lưu quốc tế nhằm giúp các hội viên 
có cơ hội được cập nhật hóa kiến thức, mở rộng 
tầm nhìn để có thể hội nhập vào trào lưu tiến hóa 
của nền y khoa thế giới. 

b) Về chức năng tham vấn và phản biện của 
các Đoàn thể quần chúng tuy đã được đề cập đến 
trong nhiều văn bản có tính chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thể 
chế hóa một cách cụ thể.  

Mặc dù vậy, ý thức được trách nhiệm của 
mình, trong những năm qua Hội Y Dược Học 
cùng các Hội thành viên cũng đã có những hoạt 
động tập hợp ý kiến để đóng góp với Đảng và 
Nhà nước về chủ trương chính sách, đặc biệt là 
những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ 
sức khỏe nhân dân cùng đời sống tinh thần và vật 
chất của hội viên như các Dự thảo, Dự luật Hiến 
pháp, các Nghị quyết, Pháp lệnh về bảo vệ sức 
khỏe, Pháp lệnh về hành nghề y tế tư nhân, bảo 
hiểm Y tế, vấn đề thành lập Y sĩ Đoàn, Dược sĩ 
Đoàn... Hội Gây Mê Hồi Sức, Răng Hàm Mặt, 
Dược Khoa, Điều Dưỡng... cũng đã có nhiều ý 
kiến, kiến nghị cùng đề ra những giải pháp cho 
các vấn đề có liên hệ như: cải tiến tổ chức gây 
mê hồi sức ở các bệnh viện thành phố, các biện 
pháp phòng chống lây lan SIDA trong các phòng 
chữa răng, chấn chỉnh công tác xuất nhập khẩu 
và lưu thông phân phối dược phẩm, xây dựng hệ 
thống điều dưỡng...  

Hội cũng được Ban KHKT TP và Sở Y tế mời 
tham gia xét duyệt khen thưởng các đề tài KHKT 
ngành y tế, góp ý kiến xử lý các vấn đề có liên 
quan đến những sai phạm trong hoạt động nghề 
nghiệp của hội viên. 

Trong năm 1993 Hội Y Dược Học cũng đã xúc 
tiến thành lập một Ban Tham vấn có sự tham gia 
của đại diện Sở Y tế để chuyên lo về mặt công tác 
này. 
Cộng tác thông tin, báo chí - Phổ biến biến thức huấn luyện và đào tạo.  
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Sách báo, tài liệu thông tin khoa học là món ăn 
tinh thần không thể thiếu được của những người 
cộng tác KHKT, cho nên ngay những năm đầu 
thành lập, trong hoàn cảnh rất khó khăn về kinh 
phí, khan hiếm giấy báo và phương tiện in ấn, 
nhưng Hội Y Dược Học và các Hội, chi hội thành 
viên bằng mọi cách đã cố gắng xoay xở, xin phép 
ấn hành nhiều tài liệu thông tin KHKT, dầu hình 
thức chưa đẹp, nhưng nội dung rất cần thiết để phổ 
biến thông tin, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn 
cho hội viên. 

Tờ SINH HOẠT Y DƯỢC HỌC là tiếng nói 
của Hội Y Dược Học TP, sau được đổi tên thành 
THỜI SỰ Y DƯỢC HỌC và ngày nay là TÀI 
LIỆU Y DƯỢC HỌC, đã trở thành phương tiện 
thông tin và bồi dưỡng kiến thức y khoa ngày 
càng được các hội viên tại thành phố và các tỉnh 
bạn hoan nghênh, tìm đọc. Trải qua nhiều bước 
thăng trầm, ngày nay nhờ sự giúp đỡ của Thành 
ủy, Ủy Ban và Sở Văn hóa Thông tin, tờ báo đã 
được thành phố duyệt cho phép chính thức là tờ 
báo của Hội.  

Người có công đóng góp rất nhiều tâm lực 
trong việc xây dựng và vun bón cho tờ báo từ lúc 
hình thành cho đến nay là GS. Ngô Gia Hy, 
Trưởng ban báo chí, nay là Phó Chủ tịch thường 
trực của Hội.  

 

   
Ngoài ra, Hội còn bảo trợ cho việc ấn hành các 

công trình biên khảo của những trí thức tiêu biểu 
như GS. Phạm Biểu Tâm với quyển sách Bệnh 
Ngoại Khoa của người nhiều tuổi, có sự đóng góp 
tài chính của bệnh viện Bình Dân, GS. Ngô Gia 
Hy với các quyển Khí Công, Cấp cứu Niệu I và II, 
cùng nhiều tài liệu, sách chuyên đề của các tác giả 
hội viên. 

Trong hơn 10 năm, Hội đã ấn hành 35 loại sách 
báo, tài liệu y học với hơn 100.000 ấn bản. 

Các Hội và Liên Chi hội như Nội Khoa, Ngoại 
Khoa, Răng Hàm Mặt, Nhãn Khoa, Tai Mũi 

Họng, Điều Dưỡng, Sản Phụ Khoa, Gây Mê Hồi 
Sức, Truyền Máu và Huyết Học, Niệu Thận, 
Chấn Thương Chỉnh Hình, Lao và Bệnh Phổi, 
Châm Cứu cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc 
biên soạn và xuất bản các nội san, tài liệu và sách 
chuyên khoa góp phần bổ sung nguồn tài liệu phổ 
biến kiến thức cho hội viên. Mới đây được phép 
của Cục xuất bản Bộ VHTT, Hội đã hợp đồng 
với công ty SEMP của Pháp để in lại tạp chí 
Médecine Digest hầu phổ biến trong y giới tại 
Việt Nam.  

Để góp phần trong công tác giáo dục sức khỏe, 
đưa kiến thức y học đến với quần chúng, Hội đã 
xuất bản các cuốn sách phổ cập như Bệnh tiểu 
đường, Cườm mắt và Cận thị, động viên hội viên 
phổ biến kiến thức cho quần chúng qua chương 
trình y học của CLB Nhà văn hóa Khoa Học Liên 
Hiệp Hội vào mỗi chủ nhật cuối tháng, qua các 
chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí. Từ 
năm 1990, Hội cũng đã làm đơn xin xuất bản tờ 
Y Học Phổ Thông nhưng chưa được cấp thẩm 
quyền cho phép. 

Góp phần vào công tác huấn luyện đào tạo, 
trong những năm sau ngày thành lập, Hội đã kết 
hợp với Phòng Y Học Dân Tộc Sở Y tế tổ chức 
các lớp huấn luyện châm cứu cho Y, Bác sĩ và một 
số Việt kiều. Sau quyết định 94/BYTế, Hội được 
Sở Y tế ủy nhiệm tổ chức lớp Huấn luyện nhân 
viên nhà thuốc để cung ứng cho mạng lưới phân 
phối dược phẩm tại thành phố. Gần đây, Hội cũng 
đã kết hợp với Trung Tâm ĐàoTạo và Bồi Dưỡng 
Cán Bộ Y Tế thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng 
nâng cao cho các đối tượng này có trình độ tương 
đương dược tá, theo tinh thần quyết định 500 của 
Bộ Y Tế. 

Hầu hết các Hội chuyên khoa thành viên cũng 
đã kết hợp với các Trường, Viện thường xuyên 
mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng cho hội viên từ 
kỹ thuật trung cấp đến đại học và sau đại học, một 
số khóa huấn luyện có các giảng viên là chuyên 
viên từ các trường, viện, các tổ chức nước ngoài 
đến giảng dạy. 

Nhiều cán bộ Hội chuyên khoa cũng đã được 
mời tham dự các Hội nghị, hội thảo hoặc tham 
quan học tập ở nước ngoài.  

Qua Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật 
Thành phố, Hội cũng đã cử hơn 100 hội viên tham 
dự các kì thi TOEFL do Ủy ban Hoa Kỳ hợp tác 
khoa học với Việt Nam tổ chức. 
Công tác đối ngoại: Hội Y Dược Học đã được UBND thành phố 
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cho phép đặt quan hệ với Hội Y Học Việt Nam tại 
Pháp, qua đó Hội thành phố đã nhận được nhiều 
tài liệu, sách báo y học từ Pháp gửi qua tăng 
cường cho tủ sách ngoại văn của Hội để phân phối 
cho hội viên tại thành phố và các tỉnh mượn để 
tham khảo. 

Gần đây Hội cũng được công ty SEMP của 
Pháp gửi tặng một số tạp chí Médecine Digest và 
đăng ký hợp đồng để in và phát hành tạp chí này 
tại thành phố, qua đó Hội cũng được công ty 
SEMP đồng ý cho dịch và đăng một số bài của các 
tác giả Việt Nam trên tạp chí này.  

Năm 1984, qua Liên Hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Thành phố cũng đã cử 
2 hội viên sang báo cáo khoa học tại Liên Xô theo 
lời mời của Hội Trí thức toàn Liên Bang đồng thời 
tiếp 2 giáo sư của Liên Xô sang thăm và báo cáo 
khoa học tại một số cơ sở y tế của TP. Hồ Chí 
Minh. 

Trong thời gian gần đây, qua sự giới thiệu của 
Tổng Hội Y Dược Học Việt Nam, Hội Y Dược 
Học Thành phố cũng đã tiếp và hướng dẫn 4 đoàn 
chuyên gia của nhiều nước do tổ chức People to 
People và chương trình Citizen Ambassador (Mỹ) 
bảo trợ đến thăm hữu nghị và trao đổi kinh 
nghiệm với các cán bộ y tế Việt Nam tại nhiều 
đơn vị y tế của thành phố và một số tỉnh phía Nam 
như Đà Nẵng, Nha Trang, Sông Bé. 

Nhiều Hội chuyên khoa thành phố cùng với Sở 
Y tế đã tạo được mối quan hệ với các Trường, 
Viện, các tổ chức đoàn thể của nhiều nước, đặc biệt 
là với Pháp để tổ chức các hội thảo khoa học, với 
sự tham gia của nhiều chuyên gia nước ngoài, hoặc 
cử cán bộ sang tham quan học tập ở nhiều nước. 

Các Hội Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Sản 
Phụ Khoa và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, Nhãn 
Khoa, Điều dưỡng, Thần kinh tâm thần, Liên chi 
hội Niệu Thận… được công nhận là thành viên 
hoặc cử hội viên làm hội viên các hội đoàn, các tổ 
chức chuyên khoa của nhiều nước trên thế giới.  

Hoạt động này càng ngày càng được mở rộng, 
hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành quả tốt đẹp trong 
mối giao lưu khoa học kỹ thuật, đào tạo cán bộ, 
tranh thủ những kiến thức và kỹ thuật mới cho 
công cuộc xây dựng ngành, xây dựng đất nước. 
Các mặt hoạt động khác: 

a) Hoạt động tương trợ xã hội là một mặt không 
thể thiếu của một đoàn thể quần chúng: Ngoài các 
công tác giao tế, vận động đóng góp trong các đợt 
cứu trợ, đề xuất với Thành ủy, Ủy Ban trợ cấp cho 
các trí thức tiêu biểu gặp khó khăn, Hội còn tham 
gia vào công tác nghiên cứu phát triển cộng đồng 
ở ấp Xuân Thới Đông (Hóc Môn), vận động các 
công ty, xí nghiệp dược hỗ trợ xây dựng tủ thuốc 
miễn phí, kết hợp vởi Đoàn Thanh niên Sở Y tế 
khám bệnh phát thuốc cho đồng bào nghèo ở xã 
Tân Xuân (Hóc Môn). 

Hội Nhãn Khoa TP, Chi Hội Y Dược Học BV 
Nguyễn Tri Phương, Nhi Đồng I… cũng thường 
tổ chức các chuyến công tác khám bệnh phát 
thuốc cho đồng bào nghèo tại nhiều địa phương 
tại Thành phố và các tỉnh.  

Qua GS. Ngô Gia Hy và Liên Chi Hội Niệu 
Thận, đã vận động công ty DEBAT trợ cấp 2 học 
bổng cho sinh viên y khoa, Hội Dược Học cũng tổ 
chức cấp học bổng cho 2 sinh viên dược. Ngoài ra, 
Hội Dược còn có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm 
và xây dựng lịch sử truyền thống của ngành dược. 

b) Thực hiện chức năng là bộ phận thường 
trực của Tổng Hội Y Dược Học Việt Nam tại 
các tỉnh phía Nam, trong những năm 1985-
1988, Hội đã cử các đoàn cán bộ đến quan hệ 
với các cấp lãnh đạo địa phương để vận động 
xây dựng các Tỉnh Hội Y Dược Học ở một số 
tỉnh phía Nam như Long An, Cửu Long, Hậu 
Giang, An Giang, Đồng Tháp, Minh Hải, Vũng 
Tàu - Côn Đảo, đồng thời có mối quan hệ hợp 
tác với các Hội Y Dược Học các tỉnh từ Huế trở 
vào, đặc biệt là với Minh Hải, Tiền Giang, Sông 
Bé, Quảng Nam Đà Nẵng. 

 
 
 

  


