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HỘI NGOẠI NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: 
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 

 
Ngành phẫu thuật Ngoại nhi trên thế giới cũng 

chỉ được biết đến từ hơn 60 năm nay. Cụ thể, vào 
đầu những năm 1950, một trong các phẫu thuật 
gia có công xây dựng nền tảng cho ngành phẫu 
thuật Ngoại nhi thế giới là Barrington Ward, nói 
rằng: “Một người lớn có thể được điều trị một 
cách an toàn như một đứa trẻ nhưng nếu điều trị 
trẻ em như người lớn thì có thể dẫn đến thảm 
họa”. Điều đó đã gây ra tranh luận mạnh mẽ trong 
y giới và số người đồng ý không phải là nhiều. 
Phải chờ đến khi rất nhiều chuyên gia phẫu thuật 
danh tiếng, dành cả cuộc đời để nỗ lực tìm hiểu, 
nghiên cứu và công bố các dữ kiện sinh học đầy 
đủ thì ý kiến trên mới dần được chấp nhận và 
Ngoại nhi hình thành từ đó. 
NHỮNG NGƯỜI “KHAI SÁNG” CHO NGÀNH NGOẠI 
NHI TP.HỒ CHÍ MINH  

 
Ngành y khoa tại các tỉnh phía Nam cũng như 

ngành ngoại nhi TP.HCM nói riêng gắn liền với 
nhiều biến cố lịch sử liên quan đến từng bước 
thăng trầm của cả dân tộc. Nếu GS. Phạm Biểu 
Tâm là người khai sáng cho ngành ngoại khoa các 
tỉnh phía Nam, thì GS. Trần Ngọc Ninh có thể 
được xem như là một trong những người góp viên 
gạch đầu tiên để xây dựng cho nền ngoại nhi của 
cả khu vực này. Ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 
rồi sang Pháp du học với giáo sư Merle d’Aubigné 
ở bệnh viện Cochin về ngành giải phẫu chỉnh trực 

và với giáo sư Pierre Petit về ngành ngoại nhi ở 
bệnh viện St Vincent De Paul. Trước năm 1975, 
đang làm việc tại bệnh viện Bình Dân nhưng ông 
đã xin chuyển sang làm bác sĩ thường trú tại bệnh 
viện Nhi Đồng (nay là Nhi Đồng I) để phẫu thuật 
và đào tạo các phẫu thuật viên nhi tại miền Nam. 
Có thể nói rằng, có được ngành Ngoại nhi thành 
phố ngày nay cũng là do GS. Trần Ngọc Ninh dày 
công vun trồng. Thế hệ phẫu nhi nối tiếp sau đó 
từ cái nôi đào tạo của Nhi Đồng 1, dưới sự dìu dắt 
của GS. Trần Ngọc Ninh có thể kể đến như BS. 
Trần Xuân Ninh, BS. Trần Đông A, BS. Nguyễn 
Lương Tuyền... 
ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC CỦA NGOẠI NHI 
TP.HỒ CHÍ MINH  

Sau ngày thống nhất đất nước, BS. Trần Thành 
Trai, nguyên Trưởng khoa Ngoại nhi bệnh viện 
Nhi Đồng 1 đã dày công vun đắp cho ngành ngoại 
nhi còn non trẻ tại đây. Cùng với các đồng nghiệp 
như BS. Đặng Thế Dân, BS. Đỗ Đức Long, BS. 
Trần Minh Cảnh, BS. Trần Thành Trai đã tiếp tục 
truyền thống thế hệ đi trước, củng cố và phát triển 
nên một khoa ngoại nhi vững mạnh tại đây với 
nhiều phẫu thuật viên tài hoa. 

Vào năm 1978, Bệnh viện Đồn Đất - Grall 
được chuyển đổi thành Bệnh viện Nhi Đồng II với 
80 giường Ngoại nhi. GS. Trần Đông A là người 
có công lớn đã xây dựng nên một khoa ngoại nhi 
phát triển vượt bậc cho đến hôm nay. Bên cạnh 
ông, cũng có một thế hệ bác sĩ từng bước tìm tòi, 
học hỏi để trở thành những phẫu thuật viên nhi 
thành thạo hôm nay như BS. Dương Trọng Việt, 
BS. Nguyễn Văn Quang, BS. Huỳnh Lộc Sơn, 
BS. Lê Văn Tùng, BS. Trần Vĩnh Hậu, BS. 
Nguyễn Thị Minh Tâm, BS. Trương Quang 
Định… 

Đến năm 2018, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố 
ra đời, TS.BS. Trương Quang Định rời bệnh viên 
Nhi Đồng 2, đi xây dựng một trung tâm ngoại nhi 
với các trang thiết bị hiện đại đạt chuẩn quốc tế. 

Đến thời điểm hiện nay, có thể nói, ngành 
Ngoại nhi Thành phố nói riêng và các tỉnh phía 
Nam nói chung đã có bước nhảy vọt. Đã có nhiều 
phẫu thuật viên trẻ được gởi đi học bài bản về 
Ngoại nhi ở các nước Pháp, Bỉ, Hoa kỳ,… như 
ThS.BS. Trần Vĩnh Hậu, ThS.BS. Đào Trung 
Hiếu, TS.BS. Trương Quang Định, ThS.BS. Trần 
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Thanh Trí,… Không chỉ đi đầu cả nước trong việc 
hình thành các Khoa Ngoại nhi chuyên sâu tại các 
bệnh viện nhi đầu ngành của khu vực phía Nam 
như Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành 
Phố mà còn hình thành các Trung tâm Y khoa kỹ 
thuật cao, Trung tâm Phẫu thuật tim, Trung tâm 
Ghép tạng. 

Sau ca mổ Việt Đức, ca mổ quy tụ trí tuệ, tình 
người... với ê-kíp gồm các bác sĩ chuyên gia hàng 
đầu tại TP.HCM dưới sự chỉ huy của Viện sĩ 
Dương Quang Trung, hàng loạt các trường hợp 
tách đôi trẻ dính nhau được thực hiện ở cả bệnh 
viện Nhi đồng 1 và Nhi Đồng 2, cặp Song-Pha, 
Bảo Trâm-Hoài Tâm, và gần đây nhất là cặp song 
sinh nổi tiếng Phi Long-Phi Phụng. Ngành Ngoại 
nhi ngày nay tại TP.HCM đã phát triển vượt bậc 
với nhiều chuyên khoa sâu như Phẫu thuật Tim 
mạch, Chỉnh hình, Cột sống, Ung bướu, Vi phẫu, 
Ngoại thần kinh. 
BỘ MÔN NGOẠI NHI: VIÊN GẠCH KIẾN TẠO MÔ 
HÌNH VIỆN-TRƯỜNG 

Nếu như ngày trước quý thầy đã đặt nền tảng 
cơ bản cho ngành Ngoại nhi, thì từ ngày 
23/05/1979, bộ môn Phẫu nhi Đại Học Y Dược ra 
đời, thì việc đào tạo huấn luyện các bác sĩ, sinh 
viên mới đi vào quy củ. Người có công gầy dựng 
bộ môn Ngoại Nhi từ lúc mới hình thành phải kể 
đến cố GS. Nguyễn Văn Đức. Đã từng được đào 
tạo về phẫu nhi tại Roumanie, GS. Đức với vai trò 
chủ nhiệm bộ môn, phối hợp cùng cố GS. Võ 
Thành Phụng, Phó chủ nhiệm bộ môn, đã đặt nền 
móng cho sự phát triển ngoại nhi của các thế hệ 
về sau. Sau khi GS. Nguyễn Văn Đức mất đi, BS. 
Trần Thành Trai tiếp tục giữ vai trò là Chủ nhiệm 
bộ môn ngoại nhi và sau đó chuyển giao lại cho 
PGS. Lê Tấn Sơn và nay là PGS. Trương Nguyễn 
Uy Linh, người vẫn còn đang lèo lái con tàu Ngoại 
nhi từng bước vươn ra biển khơi để tiếp cận với 
ngành ngoại nhi của thế giới.  

Đến năm 1989, Trung Tâm Đào tạo và Bồi 
dưỡng cán bộ Y tế, tiền thân của Đại học Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch ra đời. Năm năm sau bộ môn 
ngoại nhi tại đây cũng được hình thành và phát 
triển. Ngày nay ThS.BS. Đào Trung Hiếu đang là 
chủ nhiệm và TS.BS. Trương Quang Định là phó 
chủ nhiệm bộ môn. 

HỘI NGOẠI NHI TP.HCM: NƠI HỘI TỤ TÀI NĂNG 
NHIỀU THẾ HỆ 

 
Được thành lập vào ngày 24/12/1995 trực thuộc 

Hội Y học TP.HCM. Lúc đầu do BS. Trần Thành 
Trai giữ chức Chủ tịch hội, sau đó là GS. Trần 
Đông A, ThS.BS. Đào Trung Hiếu và hiện tại là 
TS.BS. Trương Quang Định. Từ chỗ chỉ có vài 
chục hội viên ngay khi mới thành lập, cho đến ngày 
hôm nay đã có trên 200 hội viên của TP.HCM và 
các tỉnh phía Nam. Hội đã tổ chức được 3 hội nghị 
về Ngoại nhi, sau đó vì phải gắn bó nhiều với hoạt 
động chuyên môn bệnh viện, nên hoạt động của hội 
có một thời gian trầm lắng. Sau đại hội Ngoại nhi 
vào tháng 6/2013, ban chấp hành Hội ngoại nhi đã 
đề ra các phương hướng xây dựng và củng cố bộ 
máy hoạt động. Hội đã xây dựng lại hình ảnh, logo, 
tiến hành họp ban chấp hành hội mỗi 6 tháng, tổ 
chức hội nghị Ngoại nhi mỗi năm một lần, tổ chức 
các hội thảo đồng thuận trong xử trí các dị tật bẩm 
sinh trước và sau sanh.  

Tóm lại, ngành ngoại nhi các tỉnh phía Nam 
nói chung cũng như của TP.HCM nói riêng đã có 
một quá trình lịch sử xây dựng và hình thành, gắn 
bó mật thiết với 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi 
Đồng 2 và mới đây là bệnh viện Nhi Đồng Thành 
phố, sát cánh cùng với 2 bộ môn phẫu nhi của Đại 
Học Y Dược TP.HCM và Đại học Y khoa Phạm 
Ngọc Thạch. Ngành Ngoại nhi Thành phố đã hình 
thành và vươn lên cùng tên tuổi của các vị thầy tài 
ba, đáng kính. Các phẫu thuật viên được quy tụ và 
đoàn kết bên nhau để thảo luận, trao đổi kinh 
nghiệm dưới một mái nhà chung là Hội Ngoại nhi 
TP.HCM. Ngành Ngoại nhi TP.HCM sẽ còn tiếp 
tục phát triển với các thế hệ trẻ tài năng, hun đúc 
tinh thần ham học hỏi, đam mê nghiên cứu khoa 
học, sát cánh cùng các thế hệ đàn anh đi trước, 
cùng các đồng nghiệp phía Bắc và của cả nước để 
có thể vươn xa đến đỉnh cao khoa học của nền y 
khoa của nhân loại. 

 
 


