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HỘI DA LIỄU TP. HỒ CHÍ MINH:  
QUÁ TRÌNH 40 NĂM HÌNH THÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG  

 
GIỚI THIỆU:  

HỘI DA LIỄU TP. Hồ chí Minh hiện nay vừa 
là hội thành viên của Hội Y học TP.HCM, vừa là 
Chi Hội của Hội Da Liễu Việt Nam. 

- Trụ sở đặt tại : 02 Nguyễn Thông Quận 3 
TP.HCM 

- Số điện thoại: 39305995 - 39305804  
- Email: thangngtat@yahoo.com 
- Fax: 39304810 
- Website: hoidalieutphcm.vn  
- Qui trình thành lập 
Hội Da Liễu TP. Hồ chí Minh (TP.HCM) được 

thành lập từ năm 1978, sau khi Hội Y Học 
TP.HCM bắt đầu thành lập, lúc đó có tên là Chi 
Hội Da Liễu TP.HCM. Chủ tịch Chi Hội Da Liễu 
lúc đó là GS. Nguyễn Văn Út.  

- Năm 1995, GS. Nguyễn Văn Út nghỉ hưu, 
ngày 14/9/1996, Hội Da Liễu đã tổ chức Đại hội 
bầu Ban Chấp hành mới với kết quả: 

Chủ tịch Hội mới là Giám đốc Bệnh viện Da 
Liễu BS. Vũ Đình Lập 

Phó Chủ tịch: BS. Mai Chí Phương 
Phó Chủ tịch thường trực: BS. Lý Hữu Đức 
Các Ủy viên: BS. Nguyễn Tất Thắng, DS. 

Nguyễn Văn Thục, BS. Huỳnh Huy Hòang, BS. 
Hoàng Thiện Quang 

BS. Lý Hữu Đức được đề cử vào BCH Hội Y 
Dược Học TP.HCM. 

 - Năm 1999 BS.Vũ Đình Lập nghỉ hưu nhưng 
vẫn còn là Chủ tịch Hội. Sau đó BS. Mai Chí 
Phương, Quyền Giám Đốc Bệnh viện Da Liễu 
điều hành sinh hoạt Hội. 

- Ngày 1/12/2002, Hội Da Liễu TP.HCM tổ 
chức Đại Hội. Trong Đại Hội này BS. Lý Hữu 
Đức được bầu làm Chủ tịch Hội Da Liễu nhiệm 
kỳ 2003-2008. Quyết định số 001/QĐ-HYDH. 
Tháng 5/2005 BS. Lý Hữu Đức xin thôi làm Chủ 
tịch Hội vì lý do sức khỏe. 

- Ngày 10/05/2005 Ban chấp hành Hội Da Liễu 
nhất trí bầu TS.BS. Nguyễn Tất Thắng làm Chủ 
tịch Hội Da Liễu. Quyết định số 071/HYH-QĐ.  

- Ngày 30/12/2008, do hết nhiệm kỳ, Hội Da 
Liễu TP.HCM tổ chức Đại Hội. Ban chấp hành cũ 
mãn nhiệm, Đại Hội bầu Ban chấp hành mới. 
TS.BS. Nguyễn Tất Thắng tái đắc cử Chủ tịch Hội 
Da Liễu nhiệm kỳ 2009-2014. Quyết định số 

005/2009-HYH-HCM-QĐ ngày 14/01/2009. 
- Ngày 15/5/2015, Hội Da Liễu TP.HCM tổ 

chức Đại Hội, bầu Ban chấp hành mới. 
PGS.TS.BS. Nguyễn Tất Thắng tái đắc cử Chủ 
tịch Hội Da Liễu nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết 
định số 34/2015-HYH-QĐ-TC ngày 02/06/2015. 

- Số lượng hội viên khi thành lập: 80, hiện nay: 
455 

- Số lượng Ban chấp hành: 25  
- Số lượng Ban thường vụ: 8 

Ban chấp hành Hội Da Liễu TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: 
1/ PGS.TS. Nguyễn Tất 

Thắng  Chủ Tịch 
2/ BSCKII. Vũ Hồng Thái  Phó chủ tịch phụ trách tổ 

chức  
3/ TS.BS. Nguyễn Trọng 

Hào  Phó chủ tịch thường trực 
trực kiêm Tổng thư ký  

4/ PGS.TS.BS. Văn Thế 
Trung  Phó chủ tịch phụ trách 

nghiên cứu khoa học  
5/ TS.BS. Phạm Văn Bắc  Phó chủ tịch phụ trách tài 

chánh  
6/ ThS.BS. Võ Quang Đỉnh  Phó chủ tịch phụ trách 

Đào tạo  
7/ BSCKII. Nguyễn Thanh 

Hùng  Phó chủ tịch phụ trách 
tuyến tỉnh  

8/ PGS.TS. Huỳnh Văn Bá  UV phụ trách đối ngoại 
trong nước 

9/ PGS.TS. Lê Ngọc Diệp  UV phụ trách Hội nghị, 
diễn đàn 

10/ BSCKII. Nguyễn Kim 
Khoa  UV phụ trách Đông 

dương 
11/ BSCKI. Hoàng Văn Minh UV phụ trách đối ngoại 

ngòai nước  
12/ ThS.BS. Hà Văn Phước  UV phụ trách báo chí 
13/ TS.BS. Lê Thị Thanh 

Trúc  UV Ban Thường vụ, phụ 
trách Kiểm tra- Thi đua 
Khen thưởng và kỷ luật 

14/ BSCKII. Phạm Đăng 
Trọng Tường  UV thư ký kiêm thủ quỹ 

15/ TS.BS. Trần Ngọc Ánh UV phụ trách đào tạo 
16/ TS.BS. Châu Văn Trở  UV viên phụ trách khoa 

học kỹ thuật  
17/ BSCKII. Ngô Thanh Tân Ủy viên phụ trách tỉnh Cà 

Mau  
18/ BS. Lê Huỳnh Phúc Ủy viên phụ trách tỉnh 

Bình Thuận 
19/ BS. Nguyễn Việt Nam Ủy viên phụ trách TP Cần 

Thơ 
20/ BSCKII. Hoàng Nguyên 

Duy Lắc Ủy viên phụ trách tỉnh 
Đắc Lắk 
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21/ BS. Lê Thị Thái Hà  Ủy viên phụ trách tỉnh 
Đồng Nai 

22/ BS. Đoàn Quốc Tuấn Ủy viên phụ trách tỉnh 
Đồng Tháp 

23/ BS. Lê Ngọc Ẩn Ủy viên phụ trách tỉnh 
Sóc Trăng 

24/ BS. Trần Đăng Ngọc  Ủy viên phụ trách tỉnh 
Ninh Thuận 

25/ BSCKII. Trần Việt Đệ Ủy viên phụ trách tỉnh 
Tiền Giang  

 
GS. Nguyễn Văn Út, BS. Vũ Đình Lập  

  
BS. Lý Hữu Đức  

 
PGS.TS. Nguyễn Tất Thắng  

 
II- TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI DA LIỄU 
TP.HCM: 
1/ Hoạt động Khoa Học kỹ thuật 

Hội Da liễu TP.HCM cùng với Bệnh viện Da 
Liễu thường xuyên tổ chức sinh họat khoa học kỹ 
thuật tại Bệnh viện Da Liễu mỗi quý một lần, mỗi 
năm 4 lần, đều đặn. Mỗi buổi báo cáo từ 4 đến 5 
đề tài. Thành phần tham dự gồm tất cả hội viên 
Hội Da liễu ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 
Nam. Tại các buổi sinh hoạt này, nhiều đề tài 
nghiên cứu khoa học, đề tài tổng quan y văn và 
các ca lâm sàng đã được báo cáo góp phần nâng 
cao kiến thức cũng như trao đổi học hỏi kinh 
nghiệm giữa các bác sĩ chuyên khoa. 

Từ năm 2017, mỗi lần sinh hoạt quí, ban tổ 
chức kết hợp với chương trình đào tạo liên tục, 
thường là các lớp đào tạo về thẩm mỹ nội khoa.  

Bên cạnh sinh hoạt KHKT mỗi quý, Hội Da 
liễu còn tổ chức những buổi Hội nghị KHKT Việt 
Pháp, Việt Anh, Việt Mỹ..., báo cáo thuyết trình 
của các chuyên gia da liễu ở các nước hay của các 
tổ chức phi chính phủ. 

Từ năm 2015: Bắt đầu chương trình điểm tin 
da liễu hàng tháng, cập nhật những thông tin mới 
của chuyên ngành da liễu trên thế giới. 

- Ngày 17/05/2015: Hội Da liễu TP.HCM tổ 
chức Đại Hội: Hội Da liễu kết hợp hội nghị khoa 
học “Thẩm mỹ da nội khoa” tại Trung tâm Hội 
nghị 272 Võ Thị Sáu TP.HCM. Trong Đại Hội 
này đã bầu lại Ban chấp hành mới. 

- Ngày 15/05/2016: Hội Da liễu TP.HCM tổ 
chức Hội nghị khoa học chuyên đề “Da thẩm mỹ” 
tại Trung tâm Hội nghị Queen Plaza 218 A29-33 
Thành Thái, Quận 10. Đông đảo các bác sĩ, dược 
sĩ, Bệnh viện Da liễu TP HCM, 3 Bộ môn Da 
Liễu, các bác sĩ tuyến tỉnh, một số bác sĩ chuyên 
ngành thẩm mỹ đã đến tham dự Hội nghị này. 

 - Ngày 27/05/2017: Hội Da Liễu TP.HCM tổ 
chức Hội nghị Khoa học thường niên Da Liễu lần 
thứ 3 tại Khách sạn Hoàng Tử, Khu Bãi Bồi Cái 
Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Các PGS, TS, 
Bác sĩ từ 4 bộ môn Da Liễu của các Đại học Y 
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TP.HCM, Khoa Y Đại học Cần Thơ; Bác sĩ Bệnh 
viện Da liễu TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà 
Mau báo cáo 9 đề tài trong Hội thảo này. 

- Ngày 6/07/2018: Hội Da Liễu TP.HCM tổ 
chức Hội nghị Khoa học thường niên Da Liễu lần 
thứ 4 kết hợp Festival Da Liễu học Mekong lần 
thứ 3 tại Hội trường Khu Du lịch Mỹ Trà, TP Cao 
Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Các PGS, TS, Bác sĩ từ 4 
bộ môn Da Liễu của các Đại học Y Dược 
TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm ngọc Thạch, 
Khoa Y Đại học Quốc gia, Khoa Y Đại học Cần 
Thơ; Bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM, Cần 
Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau báo cáo 6 đề tài trong 
Hội thảo này. 

 

 
Nghiên cứu Khoa Học:  

Các đề tài nghiên cứu và tổng quan tập trung 
chủ yếu vào các lãnh vực Sinh học phân tử, Thẩm 
mỹ nội khoa các nhóm bệnh như bệnh da dị ứng, 
bệnh da nhiễm khuẩn, bệnh bóng nước, bệnh da 
mạn tính khó trị, đông y, thuốc (DDS), điều trị, 
các ca bệnh khó, hay hoặc hiếm gặp… 

- Sinh học phân tử là một vấn đề rất thời sự, 
phát triển trong các năm gần đây. Có khoảng 30 
đề tài về đột biến gien trong bệnh da, cytokine, 
HLA Bw, fillagin… 

- Thẩm mỹ nội khoa là lãnh vực rất mới, rất hấp 
dẫn. Rất nhiều đề tại hiện nay tập trung vào lãnh 
vực này: điều trị nám, sẹo mụn, chống nhăn, tiêm 
filler, trẻ hóa da, triệt lông, xóa xăm,... tai biến 
trong điều trị Thẩm mỹ nội khoa. 

Điều trị là một vấn đề được quan tâm rất nhiều. 
Có 150 báo cáo tập trung chủ yếu vào bệnh da do 
nhiễm trùng? (chủ yếu là nấm da và ghẻ), bệnh dị 
ứng, bệnh tạo keo. Gần đây nhất là điều trị bằng 
thuốc sinh học.  

Vào đầu thập niên 80, có rất nhiều đề tài 
nghiên cứu về đông y trong điều trị bệnh da và cho 
đến nay vẫn còn được áp dụng tốt. Nhiều đề tài 
nghiên cứu về tác dụng của thuốc DDS trong điều 

trị một số bệnh da. 
Bệnh da dị ứng chiếm tỉ lệ rất cao trong bệnh 

da.  
Bệnh da do nhiễm trùng? có rất nhiều đề tài 

nghiên cứu mà tập trung chủ yếu vào điều trị nấm 
da, ghẻ, bệnh da nhiễm trùng, ấu trùng di chuyển. 
Có 50 đề tài báo cáo.  

HIV/AIDS cũng được nghiên cứu rất nhiều và 
được báo cáo tại các hội nghị trong nước cũng như 
ngòai nước. Có 30 đề tài được báo cáo, tập trung 
chủ yếu vào dịch tễ học, biểu hiện da ở người 
nhiễm HIV/AIDS, các thuốc điều trị bệnh da, ở 
người nhiễm HIV/AIDS. 

Bệnh bóng nước, bệnh tạo keo chủ yếu là 
nghiên cứu lâm sàng do chúng ta chưa có đầy đủ 
các xét nghiệm miễn dịch cũng như miễn dịch 
huỳnh quang (sẽ triển khai vào cuối năm nay). 

Gần đây, nhờ có được phương pháp chẩn đóan 
hóa mô miễn dịch nên chúng ta đã có thể chẩn 
đóan xác định được nhiều trường hợp lymphoma 
tế bào T hoặc tế bào B. 

Nhiều ca bệnh da hay, hiếm gặp như hội chứng 
Rowell, viêm da Blaschko, pemphigus cận tăng 
sinh, viêm bì cơ với biểu hiện viêm mô mỡ, thóai 
hóa dạng keo,… cũng được phát hiện và trình bày 
tại các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Có 
30 báo cáo. 

Điều tra cơ bản về tình hình bệnh da trong 
nhân dân, dân số đặc biệt như: người nhiễm HIV, 
nghiện ma túy, bệnh nhân da liễu cũng đã được 
tiến hành. Có 20 đề tài nghiên cứu tại TP.HCM, 
một số tỉnh miền Tây, các trung tâm cai nghiện… 
đã giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chung, 
can thiệp và định hướng nghiên cứu bệnh da. 

 Bệnh viện Da Liễu thường xuyên tổ chức sinh 
hoạt “Câu lạc bộ bệnh nhân vẩy nến”, “Câu lạc bộ 
bệnh nhân chàm”. 
Tổ chức Hội nghị - Hội thảo: 

 Hằng năm, Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức 
Hội nghị Khoa học Kỹ thuật để báo cáo những đề 
tài đã thực hiện hoặc làm hội nghị khoa học về 
đào tạo liên tục. Bộ môn Da Liễu đã báo cáo nhiều 
đề tài trong Hội nghị này. 

* Mỗi năm một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3: 
Trung tâm U máu Đại Học Y Dược TP.HCM, Hội 
Da Liễu TP.HCM, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM 
phối hợp với các bệnh viện Massachusettes, 
Beckman Laser Institute, Texas Children’s 
Hospital, Wellman Center, Đại học Y khoa 
Harvard,... tổ chức hội thảo “Cập nhật kiến thức 
da liễu và đào tạo liên tục. Các bác sĩ từ Đại học 
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Harvard, Đại học Rochester New York, 
CellNeltix, Serena Group, Bệnh viện Lenox Hill, 
Bệnh viện Nhi Texas, Đại học California Irvine,... 
Đại Học Y Dược, báo cáo nhiều đề tài trong các 
hội thảo này. Đến nay Hội thảo đã được tổ chức 
lần thứ X. 

- Đơn vị Chăm sóc Da Bệnh viện Đại học Y 
Dược tổ chức hội thảo về cập nhật kiến thức da 
liễu, lão hóa da, rạn da, bệnh da và thai kỳ. 

 Trung tâm Da Liễu tỉnh Daklak phối hợp với 
công ty Glenmark tổ chức hội thảo khoa học:  

“Tổng quan về 2 bệnh thường gặp nhất trong 
Da Liễu”, “Một lựa chọn mới cho mồng gà sinh 
dục & dày sừng do ánh nắng”, “Cập nhật vài 
thuốc mới trong điều trị da liễu” tại khách sạn 
trong TP Buôn Ma Thuột, Daklak. 
Hội nghị - Hội thảo kết hợp với công ty: 

 Mỗi năm Hội nghị - Hội thảo kết hợp với công 
ty được tổ chức từ 3 đến 6 lần về các lãnh vực như 
Bệnh da, Thẩm mỹ.... : 

Lãnh vực Thẩm mỹ : Gồm rất nhiều đề tài và chủ đề như: “Xu hướng 
mới trong điều trị trẻ hóa da với công nghệ 
Microlaserpeel, BBL và laser ghép Halo tại các 
nước Châu Á”, “Fotona – Sự lựa chọn công nghệ 
làm đẹp hoàn hảo. So sánh Fractional Er: YAG và 
Carbon Dioxide Lasers trong tái tạo bề mặt của 
sẹo ở người Châu Á”, “Trẻ hóa làn da với 
Restylane”, “Kỹ thuật mới Mesotherapy trong trẻ 
hóa da”, “Cập nhật những kỹ thuật cải tiến của 
công nghệ laser Revlite Nd:YAG Q-Switched 
trong điều trị trẻ hóa da”, “BBLs – Cập nhật 
những kỹ thuật cải tiến của công nghệ ánh sáng 
xung phổ rộng từ Hoa Kỳ hiệu quả trong điều trị 
triệt lông và trẻ hóa da”, “Cập nhật điều trị một số 
bệnh lý da liên quan đến thẩm mỹ”, “Lão hóa da: 
ngăn ngừa và điều trị: Với AHA và các AHA thế 
hệ mới”, “Cập nhật về thẩm mỹ da”, “Giới thiệu 
kỹ thuật chemical peel và các mỹ phẩm TDF trong 
hỗ trợ điều trị và chăm sóc thẩm mỹ da”, “Cách 
tiếp cận mới với Glutathione”, “Một số vấn đề về 
da thẩm mỹ thường gặp”, “Kỹ thuật tiêm filler 
bằng Canuala”, “Phương pháp thẩm mỹ đối với 
phụ nữ Châu Á bằng công nghệ Picosure”, 
“Botulinum toxin trong điều trị thẩm mỹ”, “Kỹ 
thuật tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ nội khoa”, 
“Cập nhật về trẻ hoá da”, “Ứng dụng hyaluronic 
acid tích hợp trong thẩm mỹ trẻ hóa gương mặt, 
bàn tay và điều trị sẹo lõm”, “Cập nhật về laser 
trong thẩm mỹ”.  

Lãnh vực Bệnh da:  

 “Kiểm soát toàn diện vảy nến và viêm khớp 
vảy nến với Adalumumab”, “Giải pháp mới từ 
thành phần sinh học trong kiểm soát một số tình 
trạng bệnh lý da”, “Điều trị Bệnh da dị ứng ở trẻ 
em”, Điều trị bệnh Chàm thể tạng”, “Dermatology 
in Focus, Viet Nam”, “Cập nhật điều trị mụn 
trứng cá và mề đay mạn tính”, “Bước đột phá 
trong điều trị vảy nến”, “Cập nhật điều trị bệnh 
vảy nến”, “ Tối ưu hóa điều trị và theo dõi lâu dài 
bệnh nhân vảy nến và viêm khớp vảy nến tại Việt 
Nam”, “Bệnh vảy nến và vảy nến khớp, từ sinh lý 
bệnh đến điều trị”, “Cập nhật chẩn đoán và điều 
trị vảy nến – viêm khớp vảy nến”, “ Bệnh vẩy nến: 
không chỉ các vấn đề về da”, “Dẫn đầu thay đổi 
trong thực hành quản lý bệnh vảy nến”, “Quan 
điểm của bác sĩ Khớp và bác sĩ Da liễu trong chẩn 
đoán và điều trị vảy nến và viêm khớp vảy nến”, 
“Chiến lược kiểm soát lâu dài chàm thể tạng và 
một số bệnh da mạn tính”, “Guidelines về điều trị 
mụn trứng cá”, “Quản lý điều trị Mụn trứng cá”, 
“Liệu pháp nội tiết tố trong điều trị mụm trứng cá 
và tăng tiết bã nhờn”, “Keracnyl PP – Cuộc cách 
mạng kháng khuẩn của Myrtacine® thế hệ mới”, 
“Một số vấn đề Da Liễu thường gặp, giải pháp 
chăm sóc và bảo vệ”, “Kiểm soát viêm da cơ địa: 
Hiệu quả của giải pháp không chứa Steroid – 
Atopiclair dựa trên bằng chứng”, “Cập nhật các 
giải pháp mới về ngăn rụng tóc. Công bố giải pháp 
mới từ Abbott – CG210”, “Từ thủy liệu pháp qua 
gần 300 năm đến những đột phá trong chăm sóc 
làn da nhạy cảm”, “Thực hành tiểu phẫu da”, 
“Cập nhật kiến thức Da Liễu và đào tạo liên tục. 
Bộ môn Da Liễu Đại Học Y Dược TP.HCM”, 
“Mề đay tự phát mãn tính”, “Giải pháp chăm sóc 
toàn diện cho làn da kích ứng”, “Chăm sóc da khô, 
ngứa, viêm da cơ địa và giải pháp mới”, “Bước 
tiến mới trong kiểm soát Viêm da cơ địa”, “Tối 
ưu hóa điều trị mề đay với kháng histamine thế hệ 
mới”, “Bệnh chàm và các vấn đề giữ ẩm da”, “Các 
nghiên cứu mới nhất về bệnh bạch biến và các 
bệnh da liễu khó trên thế giới năm 2017”, “Hướng 
dẫn chăm sóc da và điều trị mụn trứng cá”, “Tối 
ưu hóa điều trị mày đay với kháng histamine 
mới”, “Tiến bộ trong điều trị mày đay và viêm da 
cơ địa”. 
2/ Hoạt động thông tin báo chí:  

Hầu hết các hội viên đựơc phát miễn phí báo 
« Bản tin Da Liễu» mỗi ba tháng một lần. Tập san 
« Bản tin Da Liễu » là phương tiện thông tin liên 
lạc giữa các Hội Viên Da Liễu TP. Hồ Chí Minh 
và các tỉnh phía nam, đồng thời nâng cao kiến 
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thức, trình độ chuyên môn thực hành cho Hội 
Viên Hội Da Liễu. 

Cập Nhật Da Liễu do BM Da Liễu ĐHDY TP. 
Hồ Chí Minh viết là chuyên đề được xuất bản mỗi 
ba tháng từ năm 2002 với mục đích cung cấp 
những thông tin mới về Da Liễu trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam và đào tạo liên tục đến các cán 
bộ y tế. Báo Chăm sóc Da là tờ báo của Đơn vị 
Chăm sóc Da BV ĐHDY phát hành với mục đích 
tương tự về lãnh vực chăm sóc da. 

Tất cả các Hội Viên Hội Da Liễu TP. Hồ Chí 
Minh tự nguyện được ghi danh vào Hội Hành 
nghề Y Tư nhân. 
3/ Hoạt động Đào tạo – Bồi dưỡng 

Bộ Môn Da Liễu Đại học Y Dược TP.HCM đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo của mình với các 
đối tượng chính gồm bác sĩ đa khoa (Y5), bác sĩ 
hệ chuyên tu (CT2), bác sĩ răng hàm mặt (Nha 5), 
cử nhân điều dưỡng và y học cổ truyền.  

Mỗi năm, BV Da Liễu TP.HCM đã đào tạo các 
lớp chuyên khoa da liễu trung cấp 6 tháng cho các 
y, bác sĩ tuyến tỉnh và tuyến huyện. 

Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã được Bộ Y tế 
cấp mã số các khóa đào tạo liên tục: Ứng dụng 
laser và ánh sáng trong da liễu, Kỹ thuật cơ bản 
trong chăm sóc da, Xét nghiệm cơ bản trong da 
liễu, Chuyên khoa da liễu cơ bản, Nhiễm khuẩn 
lây qua tình dục, Thủ thuật cơ bản và tiểu phẫu 
da. 

Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp 
và chăm sóc khách hàng cho tất cả cán bộ công 
nhân viên trong bệnh viện. 

Tổ chức lớp: “Bệnh học Da liễu cơ bản”, “Giải 
phẫu bệnh da - khóa học nâng cao” do giáo sư 
Tetsunori Kimura (Nhật Bản) giảng dạy tại Bệnh 
viện Da Liễu TP.HCM. 

Lớp Anh ngữ Học thuật: Các bác sĩ, dược sĩ 
của BVDL, BMDL ĐHYD TP HCM và ĐHYK 
PNT tham gia lớp Anh ngữ Học thuật trong hai 
đợt 15/09/2015 – 07/10/2015 và 07/12/2015 – 
04/01/2016. 

Ngày 16 – 17/8/2011, một số hội viên Hội Da 
liễu tham dự lớp “Thực hành nghiên cứu lâm sàng 
tốt” (Good Clinical Practice – GCP) do Bộ Y tế tổ 
chức. Sau khóa học các học viên được cấp chứng 
chỉ GCP để có thể thực hiện các nghiên cứu lâm 
sàng. 

- Bệnh viện Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh tổ 
chức lớp tập huấn Chống nhăn Da bằng Botox do 
BS. Janejira Chaichalotornkul (Thái Lan) và BS. 
Dennis Teng (Singapore) hướng dẫn. 

 Ngày 26/9/2014, ACE hỗ trợ bởi quĩ đào tạo 
MSD tổ chức khóa Đào tạo liên tục: “ Viêm da dị 
ứng, Vảy nến, Rụng tóc do androgen” tại 
TP.HCM. 

- Ngày 13/4/2015 Bộ Môn Da Liễu Trường 
Đại Học Y Dược TP.HCM mở khóa đào tạo Sau 
Đại học về Laser thẩm mỹ cho các BS chuyên 
khoa Da Liễu, khóa học diễn ra trong vòng 2 
tháng rưỡi. 

- Tổ chức “Huấn luyện thực hành các kỹ thuật 
tiêm trẻ hóa da và khuôn mặt bằng Hyaluronic 
acid” lớp tiêm Botulinum toxin, và tiêm chất làm 
đầy, triển khai các kỹ thuật, thiết bị mới tại khoa 
Thẩm mỹ da như tiêm Tranexamic acid điều trị 
sạm da, cồn iode trong đánh giá điều trị tăng tiết 
mồ hôi nách, ly trích huyết tương giàu tiểu cầu 
(PRP), Thermage, laser Picosecond, laser PDL… 
4/ Quan hệ trong nước: 

* Các đại biểu của Hội Da liễu TP. Hồ Chí 
Minh tham dự Đại hội Hội Da liễu Việt Nam lần 
thứ 16 (nhiệm kỳ 2006 – 2010), ngày 23/7/2005 
tại Nhà khách Chính Phủ, Hà Nội. Trong Đại hội 
này, TP. Hồ Chí Minh có 3 thành viên được bầu 
vào Ban chấp hành Hội Da liễu Việt Nam, trong 
đó BS. Vũ Hồng Thái được bầu làm Phó Chủ tịch 
Hội Da liễu toàn quốc. 

Ngày 25/11/2010 là Đại Hội Hội Da liễu Việt 
nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 – 1015 tổ chức 
tại Nhà Khách số 08 Bạch Đằng Thành phố Đà 
Nẵng. Trong Đại hội này, TP. Hồ Chí Minh có 
thêm thành viên được bầu vào Ban chấp hành Hội 
Da liễu Việt Nam, trong đó PGS.TS. Nguyễn Tất 
Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Da liễu 
toàn quốc. 

Hội Da liễu Việt nam tổ chức Hội nghị Da liễu 
toàn quốc, tại khách sạn Vinpearl trên đảo Rều, 
vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 25-
26/03/2016. 

 - Nói chuyện trên Đài Tiếng nói Nhân Dân 
TP.HCM về viêm da do côn trùng và viêm da 
nhiễm trùng; Đài truyền hình Vĩnh Long, HTV, 
VTC về các chủ đề như mỹ phẩm không rõ nguồn 
gốc, tai biến do điều trị bằng corticosteroids thoa, 
làm trắng siêu tốc, mụn trứng cá… 

- Tổ chức Câu Lạc Bộ bệnh nhân đau sau zona 
ngày 28/08/2015. 

- Ngày 14 – 16/11/2012, các Hội viên Hội Da 
liễu TP.HCM tham dự Hội nghị Da liễu tòan quốc 
được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố 
biển Nha Trang. Trong Hội nghị này, Hội Da liễu 
TP.HCM có một đề tài báo cáo hội trường được 
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tặng giải nhì và một đề tài Poster được tặng giải 
ba. 
5/ Quan hệ quốc tế: 

* Các đề tài nghiên cứu khoa học hợp tác với 
nước ngoài:  - Hợp tác với tổ chức Magralepre: “Di truyền 
của đáp ứng ký chủ trong phản ứng đảo nghịch 
của bệnh phong ở Việt Nam”. 

- Hợp tác với Đại học McGill (Canada): 
“Nghiên cứu di truyền trong bệnh phong, Nghiên 
cứu di truyền về phản ứng Mitsuda” chọn bệnh 
nhân, lấy máu xét nghiệm, tiếp GS Erwin Schurr. 

 Trao đổi và hợp tác với OMF về kế hoạch 
phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong trong 
giai đoạn 2016 – 2021, chương trình đào tạo bác 
sĩ, kỹ thuật viên vật lý trị liệu, thợ giày, y tá cho 
Lào và Campuchia, tranh thủ sự tài trợ để cung 
cấp một số trang thiết bị cho khoa Ngoại – Phong 
vừa thành lập ngày 04/03/2015. 

* Ngày 27 – 30/06/2016 Hội thảo “Phẫu thuật 
Mohs và tái tạo da” được Bệnh viện Da liễu 
TP.HCM tổ chức nhằm học tập, trao đổi kinh 
nghiệm phẫu thuật với các bác sĩ của Blade & 
Light International, Hoa Kỳ. 

Hội viên Hội Da liễu TP.HCM tham dự Hội 
nghị Da liễu Đông Dương tại Lào (Vientiene), tại 
Khách sạn Sokha Angkor Resort Hotel, Xiêm 
Riệp (Kampuchia), Khách sạn Melia (Hà Nội). 

* Ngày 5 – 7/11/2009, một số Bác Sĩ Hội viên 
Hội Da liễu TP. HCM tham dự Hội nghị Da liễu 
Đông Nam Á “Eczema and Psoriasis – A Double 
Edged Challenge” tổ chức tại khách sạn Hilton Hà 
Nội. Trong Hội nghị này, Hội Da liễu TP. HCM 
có một đề tài được giải thưởng “Best poster 
presentation”. 

 Hội viên Hội Da liễu TP.HCM tham dự hội 
thảo: “ iLEAD – International League of Experts 
for Advancement of Dermatology”. Hội thảo này 
được tổ chức tại Hong Kong, các nước khác nữa.  

* Mỗi năm, Hội viên Hội Da liễu TP.HCM 
tham dự Hội nghị Da liễu châu Âu tại Lisbon, Bồ 
Đào Nha, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Canada, Ý, 
Copenhagen, Đan Mạch và các nước khác. 

Hằng năm, một số bác sĩ Hội Da liễu tham dự 
Hội nghị Da liễu khu vực Đông Nam Á: 
“Regional Conference of Dermatology” (Asian - 
Australasian), Chủ đề: Emerging Concepts & 
Paradigm Shifts in Dermatology được tổ chức tại 
Philippines, Malaysia và các nước khác. Khi Hội 
nghị này tổ chức tại Đà Nẵng, BV Da liễu 
TP.HCM và BM Da liễu ĐHYD đã có 2 giải 

thưởng: giải nhất cho báo cáo miệng (Oral) và giải 
nhì cho Poster  

Từ ngày 2 – 4/3/2012, một số BS Hội Da liễu 
tham dự Hội nghị: “Therapeutic Moisturizers: A 
Landmark Strategy in Paediatric AD treatment” 
được tổ chức tại Singapore Ngày 04 – 07/9/2014, 
đoàn BS của Hội Da liễu TP.HCM tham dự Hội 
nghị Tế bào sắc tố da tại Singapore, Hội nghị Da 
Liễu châu Á (Asia-Pacific Dermatology and 
Aesthetic Conference & Exhibition - SUNTEC 5 
- 7 December 2018) tại Singapore, Hong Kong.  
6/ Tham vấn, phản biện trong ngành 

Hội Da liễu có phân công hội viên tham gia, 
tham vấn qua điện thoại về bệnh HIV/AIDS cũng 
như tham vấn trực tiếp các đối tượng nhiễm 
HIV/AIDS. 

- Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tư vấn phản biện 
các đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký lên Sở 
Y tế TP.HCM, số lượng khỏang 400 đề tài, trong 
đó có đề tài cấp Bộ, đề tài hợp tác quốc tế. 

- Bộ môn Da Liễu Đại Học Y Dược TP.HCM 
tư vấn phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học, 
luận văn Thạc sĩ , luận án Bác sĩ Chuyên khoa cấp 
II, luận án Tiến sĩ,... số lượng khỏang 300 đề tài.  
7/ Hoạt động Xã hội - Từ thiện 

- Khám chữa bệnh cho các đối tượng cai 
nghiện ma túy tại Trung tâm phòng chống ma túy 
Bình Triệu và Nhị Xuân. 

-Khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào tại 
vùng lũ lụt tỉnh Đồng Tháp, Long An; cho đồng 
bào tại vùng sâu vùng xa. 

- Với sự giúp đỡ về kinh phí từ Hiệp Hội Cứu 
Trợ Bệnh Phong và Lao của Đức (DAHW) mỗi 
năm Bệnh viện Da Liễu TP. Hồ Chí Minh trợ cấp 
cho các bệnh nhân phong nghèo, tàn tật nặng của 
TP. Hồ Chí Minh. 

Tháng 9/1999 Hội Da liễu tổ chức Hội nghị 
quốc tế về Tín Dụng Xóa Đói Giảm Nghèo cho 
bệnh nhân Phong tại TP.Hồ Chí Minh. 

- Ngoài ra, các Hiệp Hội Cứu Trợ Bệnh Phong 
Hà Lan cũng hợp tác với chính quyền địa phương 
ở tỉnh Cà Mau, Trà Vinh… tổ chức xây dựng 
nhiều căn nhà tình thương. 

- Hội Da Liễu TP.HCM tài trợ kinh phí sửa 
chữa giảng đường, phòng họp, phòng Chủ nhiệm 
Bộ Môn Da Liễu Đại Học Y Dược TP.HCM, gắn 
toàn bộ máy lạnh. 

- Hội Da Liễu tặng TV màn hình lớn cho Bệnh 
viện Da Liễu TP.HCM, đóng góp từ thiện cho các 
bệnh nhân khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Da Liễu. 
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- Hội Da Liễu tặng bàn ghế cho Giảng Đường 
Bộ Môn Da Liễu Đại Học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch. 

- Hội Da Liễu đóng góp tiền cho Hội Y học 
cứu trợ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chương trình 
xây dựng nông thôn mới... 

-Hội Da Liễu xây nhà tình thương, nhà tình 
nghĩa. 

-Phục hồi kinh tế xã hội cho người bệnh phong. 
8/ Các hoạt động khác: 

Đã được khen thưởng: - Tập thể:  
 Giấy khen của Hội Y Học TP.HCM tặng cho 

Hội Da liễu số 070/HYH-QĐKT ngày 23 
tháng 12 năm 2008 

 Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa Học 
Kỹ Thuật Việt Nam tặng cho Hội Da Liễu số 
857/QĐ/HHKT ngày 18 tháng 6 năm 2009 

 Bệnh viện Da Liễu TP.HCM. được Nhà 
Nước tặng thưởng Huân Chương Lao Động 
Hạng Hai  

- Cá nhân:  
 Giấy khen của Hội Y Học TP.HCM tặng cho 

PGS.TS. NGUYỄN TẤT THẮNG – Chủ 
tịch Hội Da liễu nhiệm kỳ 2003 – 2008. số 
071/HYH-QĐKT ngày 23/12/2008 

 DS. NGUYỄN VĂN THỤC được Nhà Nước 
tặng thưởng Huân Chương Lao Động Hạng 
Ba 

 PGS.TS. NGUYỄN TẤT THẮNG, BSCK2. 
VŨ HỒNG THÁI, ThS.BS PHAN HỒNG 
HẢI, TS.BS. PHẠM VĂN BẮC, ThS.BS. 

HÀ VĂN PHƯỚC được tặng danh hiệu 
“Thầy thuốc ưu tú” 

 PGS.TS. NGUYỄN TẤT THẮNG được trao 
tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” số 157 
NQ/TWĐTN ngày 02/4/2010. 

 PGS.TS. NGUYỄN TẤT THẮNG được trao 
tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ, 
QĐ số 2123/QĐ-TTg ngày 10/11/2013. 

 BSCK2. VŨ HỒNG THÁI, TS.BS PHẠM 
VĂN BẮC, Cử nhân HUỲNH NGỌC 
THẠCH cũng được trao tặng bằng khen của 
Thủ Tướng Chính Phủ. 

VI . KẾT LUẬN: 
 Trên 40 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cán bộ 
y tế đa khoa và chuyên khoa da liễu đã nỗ lực làm 
việc kiên trì, bền bỉ. Hoạt động của Hội Da Liễu 
cùng chuyên ngành da liễu đã không ngừng hòan 
thiện và phát triển. Cùng với BV Da Liễu, 3 Bộ 
Môn Da Liễu của 3 Trường đại học, chuyên ngành 
Da Liễu đã chăm sóc bệnh da, đào tạo nguồn nhân 
lực và nghiên cứu khoa học, đạt được những kinh 
nghiệm quí báu. Thành tựu đạt được là chăm sóc 
và phục vụ sức khỏe nhân dân trong các lãnh vực 
loại trừ bệnh Phong, chăm sóc bệnh Da, thẩm mỹ 
Da, phòng chống bệnh Lây Truyền Qua Đường 
Tình Dục. 

Hy vọng rằng trong tương lai không xa Hội Da 
Liễu cùng với chuyên ngành Da Liễu sẽ phát triển 
và hòan thiện chuyên khoa Da Liễu hơn nữa nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đồng thời 
đưa ngành da liễu càng lúc càng tiến bộ.

 


