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10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘI 
CẤY GHÉP NHA KHOA TP. HCM (2009 – 2019) 

BS. Võ Văn Tự Hiến, Chủ tịch Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP.HCM 
CÁCH MẠNG KỸ THUẬT Cấy ghép nha khoa là cuộc cách mạng kỹ 
thuật của ngành nha khoa thế giới trong thế kỷ 
vừa qua. Ngày nay con người thật hạnh phúc 
khi có lại được những chiếc răng đã mất và quên 
đi mình đã từng mất răng! Có thể nói ngày nay 
con người có 3 hệ răng: Hệ răng sữa, hệ răng 
vĩnh viễn và hệ răng Implant! 

Bệnh nhân (BN) implant đầu tiên trên thế 
giới người Thụy Điển được ông tổ của ngành 
Implant, GS Per-Ingvar Brånemark, đặt bốn 
Implant vào năm 1965. Khi BN qua đời (40 năm 
sau) bốn implant này vẫn còn rất tốt trên cung 
hàm. 

BN Việt Nam đầu tiên được đặt một implant 
vùng răng cửa hàm dưới vào năm 1994 tại Viện 
Răng Hàm Mặt TW TP.HCM. 20 năm sau 
(2014) BN qua đời, chiếc răng trên implant vẫn 
sừng sững trên cung hàm, trong khi hầu hết các 
răng thật chung quanh đã lần lượt ra đi!  
HÌNH THÀNH Với nhiều ưu điểm vượt trội, cấy ghép nha 
khoa đã trở thành chỉ định ưu tiên cho hầu hết 
các trường hợp mất răng. Do đó các bác sĩ RHM 
khắp đất nước đều muốn học biết về kỹ thuật 
mới này. Năm 2009 Chi hội Cấy ghép nha khoa 
TP.HCM ra đời đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó. 
Khóa Implant nha khoa căn bản đầu tiên do Chi 
hội tổ chức gồm 6 đợt học và gần 300 bác sĩ 
RHM từ các tỉnh thành về tham dự.  

Với trên 300 bác sĩ thành viên sau khóa học 
và được sự khích lệ của thầy Dương Quang 
Trung, cô Huỳnh Anh Lan, Hội Cấy ghép nha 
khoa TP.HCM ra đời, đánh dấu một bước ngoặt 
lớn của ngành Cấy ghép nha khoa Việt Nam.  
PHÁT TRIỂN Hội Cấy ghép nha khoa qua 10 năm hoạt 
động đã góp phần không nhỏ trong việc nâng 
cao kiến thức và chất lượng điều trị của các bác 
sĩ thực hành cấy ghép nha khoa nước nhà. 

Hội đã biên dịch và xuất bản quyển thuật ngữ  

 

 
GS. Per-Ingvar Brånemark  

  
                    

   

      
 

chuyên ngành Cấy ghép nha khoa phiên bản 
tiếng Việt đầu tiên. 

Mỗi 2 năm Hội tổ chức hội nghị cấy ghép 
nha khoa và mỗi năm có 3, 4 khóa huấn luyện, 
hội thảo chuyên đề.  
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Ban chấp hành đầu tiên của Hội Cấy Ghép Nha Khoa TP.HCM chụp với các đại diện Hội Y học TP 
Trong 10 năm qua hầu hết các diễn giả 

implant nổi tiếng trên thế giới như: GS. Dennis 
Tarnow, GS. Carl E. Misch, GS. Hom-Lay 
Wang, GS. Stephen Chu, GS. Daniel Buser, GS. 
Joseph Kan, GS. Maurice Salama, GS. Bach Le, 
GS. Sascha Jovanovic… đều đã đến Việt Nam 
qua những hội nghị, hội thảo của hội. 

Trên 500 hội viên thường xuyên gắn bó với 
hội qua những khóa học, hội nghị, hội thảo. Có 
thể nói ngày hôm nay ngành cấy ghép nha khoa 
Việt Nam theo sát những tiến bộ trên thế giới. 
HỢP TÁC QUỐC TẾ Hội Cấy ghép nha khoa TP.HCM (HSDI) 
sớm được công nhận là thành viên của Hiệp hội 

Implant nha khoa thế giới ICOI (International 
Congress of Oral Implantologists). Nhiều hội 
viên HSDI trở thành Fellowship, Mastership và 
Diplomat của ICOI. 

Năm 2011 Hội phối hợp ĐH New York và 
ICOI tổ chức khóa huấn luyện Implant nâng cao 
cho 50 bác sĩ. Gồm 4 đợt huấn luyện tại Việt 
Nam và đợt cuối cùng tại ĐH New York. Đây 
là 50 bác sĩ Việt Nam đầu tiên nhận chứng chỉ 
Implant nâng cao tại một đại học danh tiếng. 

Ngày 22-24/06/2012 Hội phối hợp với ICOI 
tổ chức thành công Hội nghị Implant nha khoa 
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại 
TP.HCM với 800 hội thảo viên, trong đó có 400 
hội thảo viên quốc tế.  
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BS. Võ Văn Tự Hiến & Dr. Judy chủ tịch ICOI Các BS 

VN nhận Fellowship tại HN ICOI, Seoul 
Công tác từ thiện 
Hội tổ chức gần 10 chuyến đi khám chữa răng 
miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa và 
cùng với Hội Y học góp phần xây nhà tình  

 
        

 
thương, xây giếng, xây cầu. 
Khó khăn 

Khó khăn lớn nhất trong thời gian đầu là 
chưa được phép cấy ghép răng ở phòng khám 
tư. Sau đó được phép nhưng hạn chế: “Trong 
trường hợp đơn giản từ 01 đến 02 răng trong 
một lần thủ thuật, riêng răng cửa hàm dưới tối 
đa 4 răng”. Hội sẽ tiếp tục có tiếng nói để bác sĩ 
Việt Nam chúng ta có thể thực hiện các danh 
mục kỹ thuật về implant nha khoa như các nước 
trên thế giới. 

Tri ơn Sự phát triển của Hội Cấy ghép nha khoa 
không thể thiếu sự đồng hành của các công ty 
cung ứng. Đặc biệt là các công ty Medent, 3D, 
Việt Đăng, Straumann, Seadent, Samsung? 
Vina. 

Sự hỗ trợ và dẫn dắt của Hội Y học có ý 
nghĩa rất lớn cho sự thành công và phát triển của 
Hội Cấy ghép nha khoa trong 10 năm đã qua và 
những năm sắp đến. 

 


