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GS. Ngô Gia Hy, Phó Chủ tịch Hội Y học TP. Hồ Chí Minh   

 
NHỮNG THĂNG TRẦM. 
Tờ tạp chí Y Dược học. 

Thông tin là làm báo. Làm báo là một 
nghề. Đã là nghề thì phải được đào tạo và 
hơn nữa cần biết say mê với công việc để 
vượt những khó khăn và dũng cảm đón nhận 
những phê phán và chê trách cũng như vấp 
ngã. 

Mặc dầu nhiệm vụ thông tin trong các 
Hội Y học không có tầm cỡ như các cơ quan 
ngôn luận 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 không lạ gì Tạp chí Y 
Dược Học của Hội Y Dược Học thành phố 
đã gặp những bước thăng trầm từ ngày ra 
đời: 31/10/1983, nhân kỷ niệm 15 năm ngày 
giỗ cố Bộ Trưởng Phạm Ngọc Thạch. 

Thăng trầm 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. 

 
Như vậy quá trình phát triển của Tạp chí 

từ sơ sinh đến khôn lớn mất 16 năm giống 
như một em bé. 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 dần số phát hành. 

 
Thăng trầm trong hình thức: Trong những bước đầu, tờ Sinh hoạt 

manh 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. 
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Thăng trầm về 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 10 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 
Dược TP hỗ trợ phần nào những năm đầu, 
kể cả những năm đó, tạp chí đôi lúc phải vay 
mượn để có điều kiện xuất bản. 

Ngoài ra cũng vì chất lượng chưa cao và 
đối tượng không rộng nên cộng tác viên 
cũng hạn chế. 

Thăng trầm trong quản lý Cũng như hầu hết ban biên tập và ban 
quản lý các nơi, BBT 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. 
Nguyệt san “Y Học Cho Mọi Người” Sự thiếu sót về quản lý nói trên lại thể 
hiện rõ hơn khi Hội Y Dược Học cho phép 
xuất bản tờ nguyệt san “Y Học Cho Mọi 
Người” mà quần chúng là đối tượng. Khởi 
đầu tờ nguyệt san “Y Học Cho Mọi Người” 
do một nhóm người đứng lên góp vốn và tự 
quản, trong đó có cổ phần của Hội Y Dược 
Học TP. Tờ nguyệt san “Y Học Cho Mọi 
Người” tồn tại bước đầu được 3 năm với 28 
số, sau đó tạm ngừng vì lỗ vốn để chỉnh đốn 
công tác quản lý. 

Tháng 5/1999 lại tái xuất bản, nhưng lần 
này do Hội Y Dược Học TP trực tiếp quản 
lý nhưng vẫn do một nhóm người cho vay 
vốn. Mặc dầu vậy cũng chỉ ra được 4 số và 
lại tạm ngưng xuất bản. 

Sự kiện trên chứng tỏ thiếu người quản lý 
có đầu óc kinh doanh, tuy nhiên có điều an 
ủi là tờ nguyệt san “Y Học Cho Mọi Người” 
đã tích cực duy trì được tôn chỉ: đảm bảo 

tính chất khoa học và không mách thuốc, mà 
chỉ phổ biến kiến thức cơ bản về bệnh tật, 
chỉ hướng dẫn xử trí và dự phòng. 

Về hình thức tờ nguyệt san này cũng 
xứng đáng là một tạp chí. 

 
    

 
NHỮNG HOÀI BÃO 

Như vậy, tờ “Tạp chí Y Dược Học” đã 
phấn đấu 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. Bước đi đã 
vững, bây giờ là hoài bão: 

Tiến tới Tạp chí Y Dược Học đúng là của 
toàn thể hội viên và hội thành viên do đó 
Hội Y Dược Học TP đang xin phép xuất bản 
một năm 12 số với 6 số dành cho các hội 
chuyên khoa. 

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

Đến đây cần báo cáo với toàn thể hội nghị 
là trong khi “Tạp chí Y Dược Học” chưa đáp 
ứng được đòi hỏi thông tin của các hội thành 
viên thì 24/38 Hội chuyên khoa đã bằng khả 
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năng của riêng mình xuất bản những tờ nội 
san. Đây là một cố gắng vượt bực và đã phần 
nào bù đắp những thiếu sót của Hội Y Dược 
Học TP. Ước mong rằng trong tương lai mỗi 
Hội Chuyên khoa sẽ có một tờ tạp chí riêng 
như hầu hết các nước khác trên thế giới hiện 
nay. 
KẾT LUẬN  Nhân dịp này, thay mặt tờ Tạp chí Y Dược 

Học và nguyệt san “Y Học Cho Mọi Người”, 
xin chân thành cảm ơn Hội Y Dược Học TP 
đã tạo điều kiện để nhiệm vụ thông tin được 
hoàn thành phần nào và phát triển. Nhưng sự 
cám ơn nồng nhiệt nhất của chúng tôi là gửi 
tới các cộng tác viên đã cùng chúng tôi chung 
vai gánh vác gián tiếp hay trực tiếp và chia 
sẻ những ngọt bùi; cám ơn các bạn đọc đã 
khuyến khích và nuôi sống nó. 

 

      

    
        


