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

HỘI Y HỌC TP.HCM 09/2019   117 

HỘI HỒI SỨC CẤP CỨU TP. HỒ CHÍ MINH: 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 
Hội Hồi Sức Cấp Cứu thành phố Hồ Chí 

Minh là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, 
phi lợi nhuận. Với sự tham gia của các tổ chức, 
cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, 
tại khu vực phía Nam nói chung đã và đang 
công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu, 
giảng dạy y học về lĩnh vực hồi sức cấp cứu và 
chống độc.  

Hội Hồi Sức Cấp Cứu thành phố Hồ Chí 
Minh còn là nơi để các bác sĩ, hội viên có thể 
trao đổi, học tập, giúp đỡ nhau nhằm nâng cao 
trình độ chuyên môn, quan hệ xã hội để phục vụ 
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt hơn. 
Bên cạnh đó, Hội Hồi Sức Cấp Cứu thành phố 
Hồ Chí Minh còn tham gia nghiên cứu khoa 
học, tư vấn về công tác chuyên môn cho các cấp 
có thẩm quyền, tham gia giáo dục sức khỏe 
trong cộng đồng, tham gia đào tạo nguồn lực 
thầy thuốc cũng như quan hệ và hội nhập quốc 
tế. Mặc dù mới thành lập trong một thời gian 
ngắn, nhưng Hội hồi sức cấp cứu thành phố Hồ 
Chí Minh đã bước đầu xây dựng hình ảnh của 
một Hội chuyên môn có uy tín, thường xuyên tổ 
chức các lớp đào tạo, các nghiên cứu khoa học, 
tổ chức hội nghị khoa học thường niên thành 
công với các chuyên đề:  

- Chuyên đề cấp cứu. 
- Chuyên đề hồi sức hô hấp, thở máy, 

ECMO. 

- Chuyên đề lọc máu ở bệnh nhân cấp cứu, 
hồi sức tích cực (HSTC) và ngộ độc. 

- Chuyên đề về chẩn đoán và điều trị nhiễm 
khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn. 

- Chuyên đề theo dõi huyết động ở bệnh 
nhân HSTC. 

- Chuyên đề nhiễm khuẩn bệnh viện: Gram 
âm, Gram dương, nhiễm nấm. 

- Chuyên đề siêu âm trong cấp cứu, HSTC. 
- Chuyên đề nước, điện giải, dinh dưỡng, 

kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân 
HSTC. 

- Chuyên đề dự phòng huyết khối, bệnh lý 
dạ dày tá tràng ở bệnh nhân HSTC. 

- Chuyên đề ngộ độc. 
- Chuyên đề dành cho điều dưỡng tại khoa 

HSTC. 
Trải qua các thời kỳ lãnh đạo, đến nay Chủ 

tịch Hội Hồi Sức Cấp Cứu thành phố Hồ Chí 
Minh hiện tại là TTND Bạch Văn Cam.  

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban chấp hành gồm 
23 thành viên là các thầy thuốc, giáo sư, tiến sỹ, 
bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực và chống 
độc trên khắp cả nước. 

Các Phó chủ tịch Hội: PGS.TS. Phạm Thị 
Ngọc Thảo, TS.BS. Huỳnh Văn Ân, TS.BS. Đỗ 
Quốc Huy.  

Tổng Thư ký: TS.BS. Phan Thị Xuân 
Một số hình ảnh hoạt động: 

 
Lễ ra mắt Ban Chấp Hành Hội Hồi Sức Cấp Cứu thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 
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-Tổ chức các buổi đào tạo y khoa liên tục 

 Hội nghị khoa học thường niên năm 2018  


