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HỘI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ NỘI TIẾT 
TP. HỒ CHÍ MINH 

PGS.TS Nguyễn Thy Khuê  
1/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC Hội Đái Tháo Đường và Nội Tiết được thành 
lập năm 1992 với khoảng 150 thành viên, hiện 
nay đã phát triển lên đến khoảng 600. 

Hội đã tổ chức đại hội 4 lần: 
- 15-04 - 1992 với số hội viên 150. Chủ tịch 

PGS. Mai Thế Trạch, PCT PGS.TS. Nguyễn 
Thy Khuê, Thư ký: BS. Trần Thị Bích Thủy 

- Đại hội lần 2: 10-01-1998: Chủ tịch PGS. 
Mai Thế Trạch, Phó chủ tịch: PGS.TS. Nguyễn 
Thy Khuê, Thư ký: BS. Nguyễn Thị Bích Đào 

- Đại hội lần 3: 2003: Chủ tịch PGS.TS. 
Nguyễn Thy Khuê, Phó chủ tịch TS. Nguyễn 
Thị Bích Đào, ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình, 
Thư ký BS. Lâm Văn Hoàng 

- Đại hội lần 4: 2008: Chủ tịch PGS.TS. 
Nguyễn Thy Khuê, Phó chủ tịch TS. Nguyễn 
Thị Bích Đào, ThS.BS. Diệp Thị Thanh Bình, 
Thư ký BS. Lâm Văn Hoàng 

- Đại Hội lần 5: 2013 Chủ tịch PGS.TS. 
Nguyễn Thy Khuê, Phó chủ tịch PGS.TS. 
Nguyễn Thị Bích Đào, ThS.BS. Diệp Thị 
Thanh Bình, Thư ký TS.BS. Lâm Văn Hoàng 
2/ CÔNG TÁC HỘI Là thành viên của Hội Y học TP.HCM, 
Trong những năm vừa qua Hội liên tục hoạt 
động và phát triển, đóng góp đáng kể trong các 
hoạt động hội tại địa phương và toàn quốc. 

Năm 2008: Chủ tịch Hội Đái Tháo Đường và 
Nội Tiết TP.HCM được giao trách nhiệm làm 
chủ tịch Hội Nội Tiết và Đái Tháo Đường Việt 
Nam, và tham dự Hội Y học Việt Nam nhiệm 
kỳ 2008-2013. 

Một số thành viên của Hội tham gia Ban 
chấp hành Hội Nội Tiết và Đái Tháo Đường 
Việt Nam. 

Mỗi 2 năm một lần Hội đăng cai tổ chức Hội 
nghị Đái Tháo Đường và Nội Tiết miền Nam 
mở rộng, hoạt động này đã trở thành mỗi năm 
một lần từ năm 2016. 

Hàng tháng Hội đều có sinh hoạt khoa học 
hoặc kết hợp với các công ty dược phẩm hoặc 

do Hội tự tổ chức với các chuyên đề liên quan 
đến bệnh lý đái tháo đường và nội tiết chuyển 
hóa. 

 
Các hội viên cũng tham gia báo cáo khoa học 

tại các hội nghị chuyên ngành địa phương tại Hà 
Nội và các tỉnh miền Trung, miền Nam. 

Tham gia trong các lớp huấn luyện trực 
tuyến cùng với Hội Y học, bộ môn Nội tiết 
2018. 

Thành viên của Hội tham gia báo cáo trong 
các chương trình giáo dục sức khỏe của Trung 
tâm thông tin tuyên truyền, đài truyền hình 
TP.HCM. 

Thành viên của Hội tham gia công tác phản 
biện các nghiên cứu khoa học thuộc Sở Công 
Nghệ TP.HCM và chấm thi trong các hội thi 
Khoa học Kỹ thuật của Liên Hiệp Hội. 
Hợp tác quốc tế: Một số hội viên cũng có bài tham gia báo cáo 
tại hội nghị Nội Tiết và Đái Tháo đường trong 
vùng được tổ chức mỗi 2 năm 1 lần tại các nước 
Tây Thái Bình Dương và ASEAN. 

Một số thành viên của Hội tham gia nghiên 
cứu cùng các bác sĩ chuyên ngành tại Đại học 
Hong Kong trong chương trình JADE, nghiên 
cứu về kiểm soát bệnh Đái tháo đường tại phòng 
khám, nghiên cứu thử nghiệm thuốc pha 3 cùng 
các công ty dược phẩm đa quốc gia. 

Hội ĐTĐ và Nội tiết TP.HCM cũng tham gia 
trong chương trình hợp tác với ĐH Y Dược 
TP.HCM và ĐH Fukushima để phát triển kỹ 
năng nghiên cứu lâm sàng trong các lớp “y học 
dựa trên bằng chứng” tổ chức tại Đại học Y  
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Dược  TP.HCM mỗi năm một lần từ năm 1998 
cho đến nay 2019. 

Kết hợp với Bộ môn Nội tiết và các giáo sư 
thuộc Hội Đái tháo đường Pháp tổ chức lớp 
giảng dạy chuyên môn về ĐTĐ trong 3 năm 
1998, 1999, 2000. 

Kết hợp với Hội Sinh hóa và Bộ môn sinh 
hóa cùng với Giáo sư Úc Geoffrey Kellerman 
tổ chức các buổi trình bệnh về sinh hóa lâm sàng 
từ năm 1996 đến 2010. 

Kết hợp với Bộ môn Nội tiết ĐHYD tổ chức 
các lớp chuyên đề về bàn chân ĐTĐ với các 
Giáo sư thuộc Đại học Harvard (trưởng nhóm là 
PGS. David Campbell) từ năm 1998 đến nay 
2019. 

 
Kết hợp với giáo sư Lee Kok Onn thuộc Đại 

học quốc gia Singapore để tổ chức hội nghị và 
các lớp học chuyên đề về tuyến yên, tuyến 
thượng thận từ 1994 đến nay 2019. 

Kết hợp với Hội ĐTĐ Mỹ tổ chức lớp giảng 
dạy chuyên đề về ĐTĐ iSTEP D cho các bác sĩ 
đa khoa và chuyên khoa từ năm 2014 đến 2018. 

Kết hợp với Hội Nội tiết Mỹ trong chương 
trình trao đổi chuyên gia vào năm 2015. 

Đăng cai tổ chức Hội nghị Nội tiết các nước 
khối ASEAN, AFES tại TP.HCM với hơn 1400  

 

 

 
đại biểu Quốc tế và Việt Nam tham dự. 
3/ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, TỪ THIỆN Hội ĐTĐ và NT TP.HCM tổ chức câu lạc bộ 
bệnh nhân ĐTĐ lần đầu tiên vào ngày 12-12-
1998, sinh hoạt đều đặn 1-2 tháng một lần cho 
đến năm 2010, sau đó mỗi bệnh viện và trung 
tâm y tế tiếp tục công tác giáo dục sức khỏe tại 
cơ sở. Hội cũng ấn hành cuốn sách “Đái tháo 
đường là gì?” và các tờ bướm để làm tài liệu 
hướng dẫn bệnh nhân. 

Tham gia công tác xây dựng nhà tình thương, 
xây cầu để cải thiện đời sống tại vùng sâu, vùng 
xa. Đóng góp tích cực giúp đỡ đồng bào thiên 
tai, lũ lụt. 

Trên đây là những báo cáo hoạt động của Hội 
ĐTĐ và NT TP.HCM từ ngày thành lập cho đến 
nay, đóng góp một phần nhỏ trong hoạt động 
chung của Hội Y học TP.HCM và ngành Y tế 
nói chung để ngày càng phát triển vững mạnh 
và hiệu quả hơn. 

  
 


