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

HỘI Y HỌC TP.HCM 09/2019   51 

TẠP CHÍ THỜI SỰ Y HỌC:  
CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 

  Vũ Thị Nhung, Tổng biên tập Tạp chí Thời sự Y học 
Ra đời cách đây 36 năm với nhiều diễn 

biến thăng trầm mà mọi người có thể tìm 
hiểu qua bài phát biểu của GS Ngô Gia 
Hy Phó Chủ tịch Hội Y học TP H ồ Chí 
Minh về tờ Tạp chí Y Dược học nhân kỷ 
niệm sinh nhật 20 năm của Hội Y học TP 
Hồ Chí Minh, đến nay đứa con tinh thần 
này mới bắt đầu tỉnh dậy sau giấc ngủ 
đông khá lâu và đang tìm một hướng đi 
phát triển trong tương lai. 

Sau 4 lần đổi tên: Tờ “Sinh hoạt” 
(1983-1990), “Thờì sự” (1991 – 1992), 
“Tài liệu” (1993-1994) và “Thời sự Y 
Dược Học” (1995-2005), từ 2005 lại một 
lần nữa được đổi lại tên là “Tạp chí Thời 
sự Y học” và Tạp chí chính thức nhận 
giấy phép “hoạt động báo chí in” do Bộ 
Thông tin và Truyền thông cấp ngày 09 
tháng 12 năm 2015 với thời gian hoạt 
động là 10 năm, cơ quan chủ quản là Hội 
Y học TP Hồ Chí Minh. Giấy phép qui 
định đối tượng phục vụ của tạp chí là Y 
Bác sĩ và những người làm công tác y tế.  

Sau khi Viện sĩ Dương Quang Trung 
qua đời, một ban lãnh đạo mới được bổ 
nhiệm với tổng biên tập là PGS Vũ Thị 
Nhung và phó tổng biên tập là BS Lê 
Anh Bá. Cuối năm 2015, Ban chấp hành 
Hội Y học TP.HCM đã họp Ban thường 
vụ để bàn về phương hướng hoạt động 
của tờ báo. Theo kết quả cuộc họp, Tạp 
chí Thời Sự Y Học (TSYH) sẽ mở rộng 
mục tiêu hoạt động về phương diện 
thông tin khoa học bằng cách kết hợp với 
các Hội chuyên khoa để cho ra các số 
chuyên đề y học của chuyên khoa đó. Bài 
vở nội dung do ban biên tập của Hội 

chuyên khoa phụ trách. Sau khi ban biên 
tập đã duyệt xong thì chuyển về cho phụ 
trách biên tập của Tạp chí hiệu đính lại 
hình thức các bài báo theo qui định, sửa 
chữa lỗi chính tả.  

Hội chuyên khoa tự tìm nguồn quảng 
cáo làm kinh phí in ấn của lần xuất bản 
đó, Ban biên tập tạp chí TSYH sắp xếp 
bài vở trong cuốn tạp chí và chuyển sang 
nhà in. Số kỳ xuất bản và số lượng cho 
mỗi lần xuất bản tùy theo khả năng của 
Hội chuyên khoa.  

  

  
Trong năm 2016 có 3 Hội chuyên 

khoa tham gia cho xuất bản theo phướng 
án nêu trên là Hội Phụ sản cho xuất bản 
định kỳ mỗi  quí 1 số. Hội Cột sống 
TP.HCM xuất bản số đầu tiên vào tháng  
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6/2016. Hội Răng Hàm Mặt ra số tháng 
11/2016. Đến các năm sau, có thêm Hội 
Hô hấp, Hội Chỉnh hình Răng Mặt, Hội 
Kiểm soát Nhiễm khuẩn tham gia. 

Hướng phát triển sắp tới khi các nội 
dung trong tạp chí đạt các yêu cầu một 
tạp chí khoa học, Ban biên tập sẽ xin 
phép Hội đồng xét chức danh GS-PGS 
tính điểm công trình cho các bài báo 
NCKH đăng trong tạp chí. Tạp chí sẽ hợp 
tác với một công ty truyền thông để phổ 
biến tạp chí in và cả tạp chí on line để  

  
 
phổ biến rộng rãi trên cả nước. 

Tạp chí TSYH sẽ sống mạnh, sống 
khỏe khi được sự hợp tác nhiệt tình từ 
các Hội Chuyên khoa. Chúng tôi rất 
mong nhận được sự tham gia của nhiều 
Hội Chuyên khoa khác nữa trong tương 
lai. Đó cũng là hoài bảo của những người 
đi trước kiên trì giữ vững con thuyền 
mang tên Thời sự Y học để phục vụ cho 
những thầy thuốc không ngừng được cập 
nhật và nâng cao kiến thức, gián tiếp làm 
tốt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 

 
Ban khoa giáo Thành ủy chúc mừng ngày Nhà báo 

tại tòa soạn TSYH 
 
 
 
 


