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HỘI NHÃN KHOA TP. HỒ CHÍ MINH 
PGS.TS. Nguyễn Hữu Chức, Phó Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam, 

Chủ tịch Hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh 
Sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 

năm 1975, khi tiếp quản thành phố Sài Gòn, số 
lượng chuyên viên khoa mắt của Thành phố 
không đáng kể, bao gồm: Khoa Mắt BV Chợ 
Rẫy và BV Bình Dân. Số lượng bác sỹ nhãn 
khoa có khoảng 10 người, với trang thiết bị 
thiếu thốn, nghèo nàn. 

Ngày 30/8/1978, từ BV Saint Paul, một 
dưỡng đường đa khoa không hoàn chỉnh, Sở Y 
tế TP.HCM quyết định thành lập bệnh viện liên 
chuyên khoa lấy tên Bệnh viện Điện Biên Phủ, 
trong đó có ba chuyên khoa Mắt, Răng Hàm 
Mặt và Tai Mũi Họng do PGS. Hoàng Thị Lũy 
đảm nhiệm. Lúc này chỉ có 30 – 40 giường cho 
khoa Mắt và hai bác sĩ phụ trách.  

Năm 1982, Hội Nhãn khoa thành lập, do BS. 
Ngô Như Hoà làm chủ tịch. Hội đã tập hợp được 
một số BS chuyên khoa Mắt từ các BV Chợ 
Rẫy, Bình Dân, Điện Biên Phủ, Nhân dân Gia 
Định, Sài Gòn, Trưng Vương, Chợ Quán, 
trường Đại học Y Dược TP.HCM… Những BS 
chuyên khoa mắt này đa phần ở miền Bắc được 
tăng cường, số còn lại là các bác sĩ đang làm 
việc tại TP.HCM, ở nước ngoài hoặc từ chiến 
khu về.  

Kỷ niệm 20 năm ngành mắt thành phố Hồ Chí Minh 
(PGS.BS. Hoàng Thị Lũy thứ 2; thầy Ngô Như Hòa 

thứ 4; PGS.TS. Võ Quang Nghiêm thứ 5 từ trái sang) 
Ngay từ những ngày đầu, Hội Nhãn khoa đã 

là hạt nhân đoàn kết, tập hợp hội viên. Từ đó, 
sau 37 năm hoạt động, lần lượt qua các nhiệm 
kỳ, Hội có Ban chấp hành, thường vụ và đặc 
biệt là các vị Chủ tịch tiền bối của Hội như Thầy 
Ngô Như Hòa, Cô Hoàng Thị Lũy với nhiệt  

 
Bệnh viện Mắt ngày nay, đơn vị hạt nhân của Hội 

Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh 

  
Ứng dụng các thiết bị hiện đại ngang tầm khu vực và 

quốc tế trong khám và chữa bệnh về Mắt  
huyết và tinh thần quyết tâm cao gây dựng Hội 
về mọi mặt. Đến nay lực lượng bác sỹ chuyên 
khoa Mắt thuộc các tỉnh phía Nam đã lên tới 
hàng trăm người với đủ các trình độ từ Định 
hướng chuyên khoa đến Tiến sỹ, Phó GS, GS, 
được bố trí đến tận bệnh viện cấp huyện. Sự lớn 
mạnh này, Hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh đã 
đóng góp một phần rất quan trọng. 
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Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện 
Đặng Thùy Trâm và tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào 

 
Công tác xã hội từ thiện là một trong những 

điểm nổi bật của Hội. Đặc biệt trong công tác 
phòng chống mù lòa, Hội tham gia tích cực, là 
nòng cốt để thực hiện ý tưởng của Hội Bảo trợ 
bệnh nhân nghèo. Số người được phẫu thuật 
miễn phí tại các tỉnh phía Nam, một số tỉnh tại 
miền Trung, miền Bắc nước ta cùng một số địa 
phương của nước bạn Lào, Campuchia đã được 
Hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh mà nòng cốt 
là Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh, các khoa 
mắt bệnh viện Trung ương và địa phương, bệnh 
viện ngoài công lập thực hiện trong thời gian 
qua đã đến hàng trăm ngàn người. 

 

 
Hội thảo, đào tạo cấp chứng chỉ Đào tạo Y khoa liên 

tục (CME) cho hội viên 

 

 

 
Đến nay, Hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh 

có hơn 300 hội viên, trong đó có hơn 100 hội 
viên từ các tỉnh lân cận tự nguyện tham gia. 

Hội viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa 
học, dự và báo cáo tại các hội nghị chuyên 
ngành toàn quốc, khu vực và thế giới. 

 Nhiều tổ chức và hội viên của Hội được tặng 
thưởng huân chương Độc lập, Lao động, danh 
hiệu Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân. 
Trong đó Hội Nhãn khoa TP.HCM được tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng 3. 
Ban Chấp hành Hội Nhãn khoa TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2019 

Đăng cai tổ chức hội nghị Nhãn khoa toàn 
quốc và Hội nghị Vệ tinh của Hội Nhãn khoa 
Châu Á – Thái Bình Dương 2018. 

Trong thời gian tới, Hội Nhãn khoa TP. Hồ 
Chí Minh với sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng 
bộ thành phố, UBND thành phố, Sở Y tế, Hội 
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Nhãn khoa Việt Nam, Hội Y học TP, sẽ có 
những chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực 
để phấn đấu đưa ngành Nhãn khoa của TP. Hồ 
Chí Minh nói riêng cũng như ngành Nhãn khoa 
Việt Nam nói chung, phát triển ngang tầm khu 
vực và thế giới. Góp phần quan trọng trong sự 
nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng 
chống mù lòa, nâng cao chất lượng sống của 
cộng đồng.  

Kỷ niệm 40 năm ngành Mắt và bệnh viện Mắt TP. Hồ 
Chí Minh 

Kỷ niệm 40 năm ngành Mắt và bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh 

 


