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QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI Y DƯỢC HỌC TP.HỒ CHÍ MINH  

26 NĂM QUA (1979–2005) 
VS TS Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Y Học TP.HCM, nhiệm kỳ VI 

(Phát biểu nhân 30 năm Thống nhất đất nước) 
Ngày 24 tháng 1 năm 1979, Đại hội đại biều 

lần thứ nhất của giới y học thành phố được long 
trọng tổ chức, và một tuần sau đó, ngày 1 tháng 
2 năm 1979, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ra 
quyết định thành lập Hội Y học; đến năm 1987 
mới đổi thành Hội Y Dược Học Thành phố Hồ 
Chí Minh và đến ngày 10 tháng 1 năm 2005 Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định 
số 113/QĐ-UB phê duyệt điều lệ (sửa đổi) tổ 
chức và hoạt động của Hội Y Học TP.HCM. 

Từ khi thành lập cho đến nay, sau 26 năm đã 
trải qua 5 nhiệm kỳ: 

1. Nhiệm kỳ I (1979-1983), do DS. Nguyễn 
Duy Cương làm Chủ Tịch. 

2. Nhiệm kỳ II (1983-1987) do GS. Phạm 
Biểu Tâm làm Chủ Tịch. 

3. Nhiệm kỳ III (1987-1991) do BS. Dương 
Quang Trung làm Chủ Tịch 

4. Nhiệm kỳ IV (1991-1996) do BS. Dương 
Quang Trung làm Chủ Tịch 

5. Nhiệm kỳ V (1996-2004) do TS. Nguyễn 
Duy Cương làm Chủ Tịch. 

Nhiệm kỳ hiện tại là nhiệm kỳ VI (2004-
2008) do VS.TS Dương Quang Trung làm Chủ 
Tịch 

Khi thành phố chúng ta mới được giải phóng 
hơn 3 năm, gần 4 năm. Giữa lúc sự nghiệp cách 
mạng còn ngổn ngang, giữa khó khăn chồng 
chất mà thành phố phải đương đầu, những tiến 
bộ mà thành phố đã đạt được, nhất là trong lĩnh 
vực bảo vệ sức khỏe, đã cho phép sự gặp mặt 
của trên 300 đại biểu thay mặt cho hơn 3000 cán 
bộ khoa học kỹ thuật thuộc các chuyên khoa y, 
nha, dược ở khắp các đơn vị y tế trong thành 
phố để cùng nhau bàn bạc việc thành lập tổ chức 
đoàn thể của mình. 

Thật ra hoàn cảnh ngày ấy rất đặc biệt: 
Trí thức trong ngành xuất thân từ nhiều 

nguồn khác nhau, gồm ba bộ phận: ngoài những 
anh chị em vốn đã làm việc tại thành phố trước 

tháng 4/1975 (được gọi là tại chỗ), còn có 
những anh chị em từ các chiến khu về, và những 
anh chị em từ miền Bắc vào, tâm tư, phong cách 
đều khác nhau, chưa thể một lúc hòa thành một 
khối. Hơn nữa, toàn bộ ngành y dược được chia 
làm 3-4 mảng: có người thuộc các đơn vị của 
thành phố, có người thuộc các đơn vị trực thuộc 
Bộ Y tế, có người nằm trong đơn vị bộ đội, công 
an, cũng có người được phép còn hành nghề tư 
nhân, chưa kể số nghỉ việc, chưa có việc, đi học 
tập mới về, không dễ gì có một tiếng nói chung. 

 

 

 
Trong lúc đó thì đời sống đặc biệt khó khăn, 

nhiều vấn đề thuộc phạm vi tư tưởng, tình cảm, 
sinh hoạt gia đình, con cái, quan hệ, khá phức 
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tạp, khó có thể giải quyết cùng một lúc. Thỉnh 
thoảng, vì lý do này hay lý do khác, vẫn còn có 
những cuộc bỏ đất nước ra đi đầy nguy hiểm, 
làm cho ngành ta chưa thực sự ổn định. Các chi 
hội Y, Nha, Dược thuộc Hội Trí thức yêu nước 
lúc bấy giờ tuy có nhiều thành tích tập hợp đoàn 
kết, động viên những anh em tại chỗ, nhưng 
chưa đủ sức để huy động mọi người vào mặt 
trận khoa học kỹ thuật nếu chưa được gắn bó 
vào một hệ thống chung. 

Do đó mà việc xây dựng Hội Y học TP., một 
thành viên của Hội Y học Việt Nam (sau là 
Tổng Hội Y học rồi Tổng Hội Y Dược học Việt 
Nam) là yêu cầu hết sức bức thiết. Ba, bốn năm 
sau ngày giải phóng là một thử thách to lớn đối 
với mọi người, đã bào mòn những cách biệt 
giữa các loại cán bộ y dược, đã xóa được nhiều 
thành kiến, tị hiềm, đã lắng đọng những nhận 
thức và tình cảm sâu xa, đã mở rộng được tầm 
nhìn... nên đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để 
đưa sự đoàn kết ở mức cao hơn, với những mục 
tiêu rõ hơn. 

Hội Y Dược học TP.HCM ra đời cách đây 
26 năm, mở một trang sử mới cho ngành y dược 
thành phố. Tổ chức chính quyền có khác, ngành 
nghề có khác, chức năng công tác có khác, 
nhưng toàn thể cán bộ y dược đã được tập hợp 
thành một khối để làm chỗ dựa vững chắc, 
không những cho Sở Y tế thành phố, mà cho 
mọi cơ quan y tế, dù thuộc Trung ương hay địa 
phương, dân hay quân, để giải quyết những vấn 
đề về sức khỏe của cán bộ và nhân dân trên địa 
bàn thành phố. 

Trong 26 năm đó, đất nước đã trải qua hai 
giai đoạn: giai đoạn bao cấp cho đến 1986 và bỏ 
‘sau’ giai đoạn đổi mới, với một thời kỳ chuyển 
biến từ từ giữa hai giai đoạn. Sự phát triển của 
ngành Y, Dược, Nha cũng thể hiện rõ sự chuyển 
biến đó. Phải công nhận rằng trong thời kỳ bao 
cấp, tình hình tuy có thật nhiều khó khăn, có 
những gian khổ cả về vật chất và tư tưởng, 
nhưng không phải không có những niềm vui khi 
đạt được thành công. Điều cần nói, đó là giai 
đoạn tôi luyện, để chúng ta có dịp nhìn lại chúng 
ta, nhìn lại đất nước, một giai đoạn thử thách để 
chúng ta vững bước tiến lên, mà cũng là một 
tiền đề quan trọng để chúng ta đi vào thời kỳ 
sau với nhiều kết quả. Cho nên, đi vào thời kỳ 
theo cơ chế thị trường, chúng ta có đủ điều kiện  

    
            

 
để tiếp thu cái mới, hội nhập một cách thuận lợi 
vào khu vực và thế giới, đưa kỹ thuật y dược 
vào bước nâng cao, với sự nảy nở đáng được 
chú ý. 

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ủy Ban 
Nhân Dân, ngành Y Dược thành phố đã phát 
triển mạnh mẽ trong đà phát triển chung. Mạng 
lưới mở rộng. Cơ sở khang trang. Thiết bị đổi 
mới đi vào hiện đại. Đội ngũ cán bộ tăng trưởng 
về số lượng và chất lượng. Mối quan hệ quốc tế 
sâu và rộng. Nhiều thành tích nổi bật về khoa 
học kỹ thuật y dược đã góp phần xác định vị trí 
của Thành phố. Trong những kết quả to lớn mà 
ngành y tế thành phố đã đạt, Hội Y học thành 
phố rất đỗi tự hào có phần đóng góp của mình. 

Về mặt tổ chức, từ khi bắt đầu là một Hội Y 
học đơn độc với vài chục chi hội còn phôi thai, 
nay là một Hội mang tính chất bao hàm với 38 
hội thành viên với số hội viên là 14.313 người. 
Về phương diện này, Hội ta có mấy đặc điểm: 

1. “Hội trong Hội”: Hội Y học là đầu mối của 
các hội ngành Y Tế trên địa bàn TP.HCM, tập 
hợp các đồng nghiệp theo từng chuyên khoa, 
mỗi chuyên khoa Y thành lập hội chuyên khoa 
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riêng của mình nhưng hoạt động dưới sự điều 
hòa của Hội Y Học TP.HCM. 

+ Hội viên các hội chuyên khoa bao gồm các 
đồng nghiệp thuộc biên chế thành phố, thuộc cơ 
quan trung ương đóng ở thành phố, các đồng chí 
quân đội, công an; nhiều người tham gia 2-3 hội 
chuyên khoa có mối liên quan chuyên môn 
chung. 

+ Hội chuyên khoa không có “dấu tròn”, và 
ít khi có “dấu vuông”, nhưng hội viên hoạt động 
khoa học rất sâu trong chuyên môn của mình. 

2. Là một hội có nhiều hội thành viên hơn 
các hội địa phương khác: dù rằng mỗi hội đều 
không có tính pháp nhân, nhưng để tạo cho từng 
hội viên có tính chất độc lập, phát triển khoa học 
thuận lợi, chúng ta vẫn xem là một hội có đầy 
đủ chức năng và quyền hạn mặc dù thực chất là 
một chi hội, để không có gì trái với qui định về 
tổ chức của Trung ương. 

3. Về nguyên tắc, Tổng Hội có hội gì thì Hội 
ta có hội thành viên ấy, nhưng trong thực tế, 
không nhất thiết phải như vậy. Ta chỉ thành lập 
khi có đủ điều kiện. Ngược lại, nếu có đủ điều 
kiện, chúng ta cho thành lập một hội thành viên 
mà Trung ương chưa có như Hội Y Học Thể 
Dục Thể Thao... 

4. Vì ở nhiều tỉnh miền Nam Trung bộ và 
Nam bộ chưa có Hội chuyên khoa, nhưng có 
nhu cầu sinh hoạt khoa học kỹ thuật, chúng ta 
đã chấp nhận để cho một số cán bộ chuyên khoa 
ở các tỉnh này tham gia hội thành phố, với ý 
nghĩa là sinh hoạt ghép, chứ không có chức 
năng tự xem mình là hội khu vực, đến bao giờ 
tỉnh bạn có điều kiện thì tổ chức hội chuyên 
khoa tương đương. 

5. Dù là hội chuyên khoa của thành phố, 
nhưng vì thành phố là một trung tâm khoa học 
kỹ thuật, nên từng hội thành viên có mối quan 
hệ quốc tế rộng và trực tiếp, chứ không bắt buộc 
phải thông qua hội Trung ương, nhưng có sự 
liên kết chặt chẽ với Hội Trung ương và những 
địa phương có khả năng hoạt động. 

6. Trong thời bao cấp, hoạt động chủ yếu của 
Hội tập trung vào yêu cầu tập hợp đoàn kết và 
phát triển khoa học kỹ thuật. Từ khi chuyển 
sang cơ chế thị trường, khi một số khá đông hội 
viên được phép hành nghề y, dược, nha tư nhân, 
một yêu cầu mới được đặt ra: tự quản trong 
nghĩa vụ nghề nghiệp. Chính vì vậy mà Hội 

triển khai 2 vấn đề mới: một mặt tổ chức các chi 
hội hành nghề tư, mới thực hiện khá trong lĩnh 
vực dược với 6 chi hội ở 6 quận; mặt khác dự 
thảo và ban hành qui chế về nghĩa vụ trong 
ngành răng hàm mặt và áp dụng qui chế nghĩa 
vụ trong ngành dược. Những việc này được Hội 
thực hiện trên tinh thần thí điểm, để sau khi rút 
kinh nghiệm, sẽ báo cáo Trung ương nghiên cứu 
và triển khai trong toàn ngành. 

 

 

 
Ngoài việc phát triển tổ chức đã nêu, trong 

suốt 26 năm qua, Hội Y học thành phố đã thực 
hiện được các việc sau đây: 

1. Hiện nay, với 38 hội thành viên, Hội đã tập 
hợp tất cả 14.313 hội viên, chiếm trên 1/4 số hội 
viên của Hội Liên Hiệp Khoa học kỹ thuật 
TP.HCM vối sự thành lập Hội rải rác qua các 
năm, kề như năm nào cũng có ít nhất một đại hội 
của một hội thành viên, góp phần làm cho sinh 
hoạt Hội luôn luôn sôi nổi và rất phong phú. 

2. Về phương diện khoa học kỹ thuật, gần như 
không có tháng nào mà không có sinh hoạt khoa 
học kỹ thuật tại thành phố, nếu không thuộc hội 
thành viên này cũng thuộc hội thành viên khác. 
Thường là có sự kết hợp chặt chẽ giữa hội 
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chuyên khoa với một hay nhiều chuyên khoa, tại 
một cơ sở y tế chủ yếu của thành phố, có ít nhiều 
sự tham gia của Hội quốc tế tương đương với 
một số báo cáo của chuyên gia ngoại quốc, và có 
sự tài trợ của một vài công ty nước ngoài. 

Đặc biệt vào những dịp kỷ niệm các ngày lễ 
lớn, Hội đã tổ chức ba cuộc Hội nghị khoa học 
kỹ thuật lớn có tiếng vang đến các tỉnh thành 
trong nước. 

1. Từ 22 đến 27/2 /1994 là tuần lễ sinh hoạt 
khoa học nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập 
Hội Y Dược Học TP.HCM. 

2. Ngày 28 + 29/4/1995 là 2 ngày sinh hoạt 
khoa học nhân kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng 
miền Nam. 

3. Ngày 18 + 19/11/1998 sinh hoạt khoa học 
nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn Tp Hồ Chí Minh. 

Trong các cuộc sinh hoạt, phải kể đến sinh 
hoạt của câu lạc bộ lão y thành lập từ 1985 với 
trên 200 hội viên, với những buổi trình bày 
chuyên đề hàng tháng, có tác dụng gắn liền các 
cụ cao tuổi với ngành. Cạnh bên có Hội Quần 
vợt Y, Nha, Dược thành lập năm 1998, đã động 
viên khá đông cán bộ tham gia với nhiều thành 
tích đáng được biểu dương. 

4. Ngay từ 1981, Hội đã xuất bản một ấn 
phẩm lấy tên là “Thông tin Sinh hoạt Y Dược”, 
sau đổi là “Tài liệu Y Dược học” rồi tạp chí 
“Thời sự Y Dược học”, với đối tượng chủ yếu 
là hội viên thực hành. Cạnh bên, từ năm 1993, 
Hội xuất bản thêm tờ “Y học cho mọi người” 
với mục đích phổ cập kiến thức cho nhân dân. 
Trước một số khó khăn, Tạp chí đã tạm thời 
đình bản từ 9/1999. 

5. Hội và các hội thành viên hết sức chú 
trọng đến công tấc đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 
Thường xuyên có những lớp bổ túc ngắn hạn, 
nhằm nâng cao không ngừng kiến thức và tay 
nghề của cán bộ. Những cuộc hội nghị, hội thảo, 
sinh hoạt khoa học kỹ thuật cũng mang rất rõ 
tính chất bổ sung kiến thức, góp phần xây dựng 
đội ngũ cán bộ trẻ của TP. 

6. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp trong 
ngành y dược với các chức năng tham vấn, phản 
biện và giám định xã hội, Hội luôn luôn theo sát 
công việc của ngành từ đường lối, chiến lược, 
chủ trương chính sách đến kế hoạch và biện 
pháp thực hiện, hoặc về phương diện chỉ đạo và 
quản lý chung ở mức độ thành phố và các quận 

huyện, hoặc trong phạm vi từng mặt khoa học 
kỹ thuật cụ thể. Ngoài ra, Hội rất quan tâm đến 
việc xây dựng ngành nghề nhất là trong việc 
hành nghề tư, cả ở khâu quản lý lẫn ở khâu thực 
hiện cụ thể, trên tinh thần thực thi y đạo và y 
đức, đúng với nghĩa vụ mà xã hội giao cho 
ngành y dược. 

7. Như mọi tổ chức trong nước, Hội luôn 
tham gia tích cực vào các công tác xã hội và các 
phong trào do Ủy ban Nhân Dân, Mặt trận Tổ 
quốc, ngành y tế hoặc Liên Hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật phát động, như cứu trợ nạn 
nhân thiên tai, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, 
khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo, hỗ trợ 
cho học sinh giỏi. Đặc biệt, có hai hội thành 
viên (RHM, Mắt) đã làm thật tốt việc phẫu thuật 
các dị tật bẩm sinh và mổ mù lòa trong trẻ em 
và nhân dân nhiều địa phương trong nước. 

8. Bao trùm tất cả công việc đã làm trên đây 
là tình hình đoàn kết, gắn bó ngày càng chặt chẽ 
giữa các hội thành viên với Hội Y học thành phố 
nói chung, và giữa các hội viên trong từng hội, 
từng đơn vị nói riêng. Hội Y học thành phố chỉ 
có một, cùng một ý chí là không ngừng phấn 
đấu để phục vụ khỏe cho nhân dân tốt nhất. Hai 
mươi sáu năm trôi qua, đủ cho một thế hệ mới 
trưởng thành. Không còn có sự phân biệt, dù 
nhỏ và dù hình thức nào giữa các nguồn cán bộ. 
Khó khăn và thử thách, trách nhiệm và hoài bão, 
lòng yêu nước và thời gian đã quyện vào nhau 
để trui rèn người cán bộ y dược vượt lên tất cả 
và chiến thắng. Giờ đây, sau 26 năm, sự thông 
cảm và sự đồng tâm nhất trí xung quanh mục 
tiêu chung trở thành nét đặc sắc của Hội Y Học 
Thành phố chúng ta. Sự đoàn kết đó lan tỏa đến 
các địa phương bạn, và có sức hút mạnh đối với 
cán bộ cùng ngành nghề. Sự đoàn kết đó làm 
cho nhiều cán bộ cao tuổi thấy như mình trẻ lại, 
chưa làm hết nhiệm vụ đối với sức khỏe của dân 
thành phố mà một thời mình có trách nhiệm. Sự 
đoàn kết đó còn có tác dụng gọi những người đã 
ra đi lúc vô vọng trở về với tổ quốc đang vững 
bước đi lên. Sự đoàn kết đó cũng còn động viên 
lớp cán bộ trẻ, lúc thành phố mới giải phóng chỉ 
5-10 tuổi mà nay vừa được bổ sung không bao 
lâu vào đội ngũ và trở thành một lực lượng cốt 
cán của tương lai. 

Những kết quả đã đạt được trong 26 năm 
không thể làm cho chúng ta quên những ngày 
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đầu, những bước đầu gian khổ; nhớ để luôn 
khẳng định, có ngày hôm nay là có sự lãnh đạo 
của Đảng, của Nhà nước, của Thành ủy, của Ủy 
ban Nhân dân Thành phố, có sự ưu ái của Bộ Y 
tế, của Sở Y tế, có sự tương trợ của các đoàn thể 
bạn đã giúp đỡ Hội lập thành tích và làm nên 
chiến thắng. Dù có quyền tự hào, chúng ta cũng 
không quên rằng, cạnh bên những thành tích, 
còn lắm thiếu sót và nhiều điều bất cập mà Hội 
chúng ta chưa khắc phục được để nhân dân 
thành phố có thể chan chứa niềm vui thấy sức 
khỏe được bảo vệ chu đáo và liên tục được nâng 
cao. Một thực tế mà ai cũng nhận thức được là 
nước ta còn nghèo, thu nhập dân ta còn thấp, 
nhiều vấn đề về sức khỏe đang được đặt ra bức 
bách, nhiệm vụ của ngành y dược còn hết sức 
nặng nề, và theo đó thì phần mà Hội cần phải 
gánh vác không phải là nhỏ. 

Trong cơ chế thị trường hiện nay, với yêu 
cầu xã hội hóa công tác bảo vệ sức khỏe, hơn 
lúc nào hết, Hội Y học thành phố phải ra sức 
quản lý những hội viên của mình tuân thủ, với 
tinh thần tự giác cao, và hết sức nghiêm chỉnh, 
những qui định về nghĩa vụ của mình để đảm 
bảo nghề nghiệp luôn luôn sáng ngời về y đức. 
Muốn như vậy, một mặt phải tăng cường về tổ 
chức theo một mô hình một hội nghề nghiệp 
thích hợp, mặt khác không ngừng nâng cao tư 
tưởng, kiến thức về tay nghề phù hợp với yêu 
cầu hiện nay và từng bước đưa các hoạt động 
hành nghề y tế công và tư vào nề nếp bằng cách 
soạn thảo và đề nghị với Tổng Hội - Bộ y tế có 
ý kiến với Quốc Hội về việc thực hiện việc soạn 
thảo “Luật cho những người hành nghề Y”. 

Hội Y Học thành phố hoạt động trong suốt 
26 năm qua đã được nhiều thành tích là cũng 
nhờ sự góp sức của các hội thành viên và toàn 
thể hội viên Hội Y học Tp Hồ Chí Minh luôn 
gắn liền cấc công việc hằng ngày của mình với 
các công tác điều trị, phòng bệnh, giảng dạy, chỉ 
đạo tuyến, và nghiên cứu khoa học; có thể nói 5 
chức năng này đến nay chẳng những không lạc 
hậu mà còn phát triển rất đa dạng để đáp ứng 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của 
người dân; chăm sóc sức khỏe từ cộng đồng đến 
cá nhân, từ phòng bệnh đến phục hồi, tăng 
cường thể lực, thẩm mỹ, thể hình. 

Một số kết quả: 
1. Truyền thông học tập và trao đổi khoa học 

được củng cố, nâng cao, đa dạng hóa. Phong 
trào sinh hoạt nghề nghiệp bằng những “báo cáo 
10 phút” trở thành một nếp đều đặn, mỗi tháng; 
bên trong mỗi chuyên khoa có nhiều chuyên đề 
càng ngày càng cập nhật trực tiếp với các bước 
công nghệ hiện hành của quốc tế. So với tình 
trạng thiết bị còn yếu kém, kiến thức của hội 
viên tiến bộ rất nhanh, khả năng ứng dụng rất 
nhanh mỗi khi quốc tế có phát minh công cụ 
mới. 

Số hội viên có modem, có đăng ký Internet, 
có E-mail ngày càng tăng; các đồng nghiệp ở xa 
cũng có khả năng này nhờ điện thoại. 

2. Các hoạt động nói trên đã đóng góp rất 
nhiều cho sự nghiệp đào tạo nhân tài; nhiều 
đồng nghiệp được công nhận học vị, và được 
phong học hàm. Các luận văn, luận án, các công 
trình cấp nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố, cấp 
cơ sở, liên tiếp được hoàn tất, được đánh giá, 
thông báo qua các buổi chuyên đề khoa học 
nhân dịp các buổi sinh họat, các Hội nghị trong 
nước và ngoài nước. 

3. Các bước cơ bản cho công tác chẩn đoán 
như chẩn đoán bằng hình ảnh?, xét nghiệm phân 
tử,... đã tạo công cụ vững chắc cho điều trị. Chẩn 
đoán từ xa, từ Medic Việt Nam đến Medinet của 
Sở Y tế là những bước tiến vượt bậc. 

4. Quan hệ đối ngoại rất rộng của hội viên 
Hội Y học TP.HCM. đã chứng tỏ niềm tự tin và 
khả năng khoa học cao của từng đồng nghiệp; 
các công trình Y - Răng Hàm Mặt đã hiện diện 
trong các hội nghị quốc tế trong và ngoài nước; 
nhiều hội chuyên khoa thuộc Hội Y TP Hồ Chí 
Minh đã có đại biểu của mình tham gia vào Ban 
chấp hành của các hội, Hàn lâm viện khoa học 
liên quốc gia. 

5. Báo cáo hôm nay sẽ thiếu sót nếu không 
nêu lên một công tác khoa học rất đặc biệt: đó 
là công tác in ấn, phát hành các tài liệu khoa học 
Y. Từng hội chuyên khoa đã tự “ra báo” có giấy 
phép xuất bản, dựa vào các nhà xuất bản trong 
nước, để ấn hành các bài giảng, các tài liệu 
chuyên ngành. Nhưng nổi bậc nhất là hai tạp chí 
Y học TP.HCM và Thời sự Y Dược học 
TP.HCM, trong đó có rất nhiều công lao bền bỉ 
của các Thầy cô đang dạy ở các trường viện Y 
Dược tại TP Hồ Chí Minh. 

Mặc dầu nhiệm vụ thông tin trong các Hội Y 
học không có tầm cỡ như các cơ quan ngôn luận 
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đại chúng mà chỉ thu gọn lại là Thông tin khoa 
học, nhưng nó vẫn có những đòi hỏi mà không 
dễ gì một sớm một chiều đáp ứng được. Do đó 
Tạp chí Y Dược Học của Hội Y Học TP.HCM. 
đã gặp nhiều khó khăn từ ngày ra đời: 
31/10/1983, nhân kỷ niệm 15 năm ngày giỗ cố 
Bộ Trưởng Phạm Ngọc Thạch. 

1. Trong lựa chọn đối tượng và tên gọi  
Trong thời gian hoạt động, tạp chí đã 4 lần 

thay đổi đối tượng và tên gọi: 
- Giai đoạn đầu (1983-1990): tạp chí lấy 

tên “Tờ sinh hoạt” với nhiệm vụ khiêm 
tốn là tường trình những sinh hoạt của 
Hội và các Hội thành viên, xuất bản 
không đều, những thông tin khoa học rất 
giới hạn. 

- Giai đoạn 2 (1991-1992): tạp chí đổi tên 
là “Thời sự” lấy đối tượng là hội viên và 
các học viên chuyên khoa. 

- Giai đoạn 3 (1993-1994): Sở Văn hóa 
khuyên đổi tên là “Tài liệu” để có tính 
cách lưu hành nội bộ rõ ràng hơn. 

- Giai đoạn 4 (1995 đến nay): Tạp chí quay 
trở lại lấy tên là “Thời sự Y Dược học” 
bộ mới, sau khi được Bộ Văn hóa và 
Thông tin cho phép chính thức xuất bản. 

Ở đây xin nhấn mạnh là từ năm 1993 đến nay, 
tạp chí lấy đối tượng là các bác sĩ thực hành. Vì 
thế mà số độc giả mỗi ngày một gia tăng và tạp 
chí đã phát triển tăng dần số phát hành. 

2. Trong hình thức: 
Trong những bước đầu, tờ Sinh hoạt mang 

tính chất tờ báo hàng ngày gấp đôi, dày từ 12 
đến 16 trang, giấy xấu, trình bày thô sơ, với tòa 
soạn chỉ có 5 người. 

Ba năm sau tờ Sinh hoạt thu nhỏ lại biến 
thành như cuốn sổ tay để có bề dày. 

Chỉ khi lấy tên là Thời sự bộ cũ thì tờ báo 

mới có dáng dấp một tạp chí khoa học. 
3. Trong nội dung: 
Như trên đã trình bày, để có một nội dung 

chấp nhận được của một tờ Tạp chí khoa học 
với những bài có chất lượng, đáp ứng mục tiêu, 
phải mất đến 15 năm và có thể nói là đã nhiều 
lần thay da đổi thịt. Sở dĩ như vậy vì: 

Tờ tạp chí phải tự túc, chỉ được Hội Y 
TP.HCM. hỗ trợ phần nào vào những năm đầu.  

4. Trong quản lý 
Cũng như hầu hết ban biên tập và ban quản 

lý các nơi, ban biên tập cũng như ban quản lý 
của tờ tạp chí Y dược học đều là những nhà 
khoa học và giáo dục, không hề được đào tạo 
nghề làm báo. Tưởng cũng cần phải công nhận 
làm báo là kinh doanh để tự nuôi sống và phát 
triển và đây là thước đo giá trị của tờ báo. Do 
đó không lạ gì những khó khăn và vấp ngã mà 
tạp chí đã gặp phải. 

Như vậy, tờ “Tạp chí Y Dược Học” đã phấn 
đâu để tồn tại và tự phát triển, tăng dần chất 
lượng và đến nay đã xác định được đúng hướng 
để có bạn đọc và kêu gọi được sự hợp tác của 
các đồng nghiệp. 

1. Tiến tới Tạp chí Y Dược Học sẽ đổi tên 
thành Tạp chí Y Học cho phù hợp với Tổ chức 
và hoạt động của Hội Y Học TP và xuất bản một 
năm 12 số với 6 số dành cho các hội chuyên 
khoa. 

2. Tiến tới có tầm vóc quốc tế cả về hình thức 
lẫn nội dung. 

Trên đây là những nét nổi bật trong các hoạt 
động của Hội Y Học thành phố và các hội thành 
viên đã và chưa đạt được trong 26 năm qua. Các 
Hội thành viên sẽ có những báo cáo cụ thể hơn 
về hoạt động của hội mình trong những trang 
sau. 

Ngày 8 tháng 11 năm 2005. 
  


