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HỘI NỘI SOI CƠ-XƯƠNG-KHỚP TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Hội Nội soi cơ-xương-khớp thành lập ngày 
23/7/2013 theo quyết định số 69/2013-HYH-
QĐ. 
1. Lược sử hình thành và phát triển: 

Phẫu thuật nội soi cơ-xương-khớp khởi phát 
và phát triển ngày càng sâu rộng từ 20 năm nay. 
Trường hợp mổ nội soi khớp gối được thực hiện 
lần đầu tiên bởi BS. Nguyễn Văn Quang tại 
Khoa Chi dưới, bệnh viện Chấn thương Chỉnh 
hình TP.HCM. Từ đó, phẫu thuật nội soi ngày 
càng được quan tâm và phát triển, được xem 
như phẫu thuật ít xâm hại. Câu lạc bộ phẫu thuật 
Thay khớp – Nội soi thuộc Hội Chấn thương 
Chỉnh hình TP.HCM (chủ tịch: BS. Lê Chí 
Dũng) và Câu lạc bộ Nội soi khớp Sài Gòn 
thuộc Hội Y học Thể Thao TP.HCM (chủ tịch: 
BS. Nguyễn Văn Quang) được thành lập nhằm 
góp phần đào tạo đội ngũ phẫu thuật viên nội soi 
khớp. Nhằm đáp ứng nhu cầu, nhóm vận động 
thành lập Hội nội soi cơ-xương-khớp được 
thành lập với sự cho phép của Hội Y học 
TP.HCM.  

Ngày 10/8/2013 Đại hội thành lập Hội Nội 
soi cơ-xương-khớp TP.HCM được tiến hành và 
bầu ra ban chấp hành gồm 9 người với Chủ tịch 
là PGS.BS. Lê Chí Dũng, Phó Chủ tịch 
BS.CKII. Nguyễn Trọng Anh và Tổng thư ký 
TS.BS. Tăng Hà Nam Anh. Đại hội giữa kỳ đã 
bầu PGS.BS. Đỗ Phước Hùng làm Phó Chủ tịch 
Hội thay cho BS. Nguyễn Trọng Anh xin nghỉ 
vì việc riêng và bầu bổ sung 5 thành viên vào 
ban chấp hành.  

Ngày 26/5/2017 trong khuôn khổ Hội nghị Y 
học thể thao – Nội soi khớp Đông Nam Á diễn 
ra tại TP Vũng Tàu, PGS.BS. Lê Chí Dũng được 
bầu làm Chủ tịch Hội Nội soi cơ-xương-khớp 
Đông Nam Á. 

Ngày 19/5/2018 Đại hội bầu lại Ban chấp 
hành gồm 14 người do TS.BS. Tăng Hà Nam 
Anh làm Chủ tịch, PGS.BS. Đỗ Phước Hùng là 
Phó Chủ tịch và ThS.BS. Phan Đình Mừng là 
Tổng thư ký. 
2. Hoạt động  

Hội nghị khoa học thường niên: tổ chức 

hàng năm, cố định vào 2 ngày thứ sáu và thứ bảy 
cuối tháng 5 tại TP. Hồ Chí Minh, thường kèm 
tập huấn mổ trên xác tươi và mổ thị phạm trên 
bệnh nhân. Hội nghị có sự hiện diện của các 
chuyên gia hàng đầu ở Đông Nam Á, các chủ 
tịch Hội Nội soi khớp-y học thể thao các nước 
trong khu vực, các giáo sư từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc, 
Nhật, Hàn quốc… và khoảng 300 bác sĩ, kỹ 
thuật viên vật lý trị liệu trong nước. Riêng năm 
2019, hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng kết hợp 
với Sở Y Tế Đà Nẵng trong 3 ngày 4-6/7/2019 
gồm 1 ngày mổ thị phạm trên bệnh nhân và 2 
ngày báo cáo khoa học.  

Hội nghị khoa học Hội Y học thể thao – Nội soi khớp Đông Nam Á: được tổ chức trong 5 
ngày từ 23-27/5/2017 với sự tham gia của 500 
hội thảo viên trong nước và 64 bác sĩ nước ngoài 
trong đó có Giáo sư Chủ tịch Hội Nội soi khớp 
thế giới; các giáo sư Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật, 
Hàn quốc; các giáo sư và chuyên gia của Nhóm 
Nội soi khớp – Y học thể thao Châu Á – Thái 
Bình Dương; các giáo sư và chuyên gia bao gồm 
Chủ tịch các Hội quốc gia của các nước Đông 
Nam Á… 

Chương trình hội nghị gồm: 
Hai ngày 23-24/5/2017: hướng dẫn phẫu 

thuật thực hành trên xác tươi tại Đại học Y Dược 
TP.HCM, giảng viên Việt Nam và các nước 
Đông Nam Á. Học viên phân bổ đều cho các 
nước Đông Nam Á. Chương trình học về phẫu 
thuật khớp gối và khớp vai. 

Một ngày 25/5/2017: hướng dẫn mổ thị phạm 
có cầu truyền hình trên bệnh nhân tại Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm 1 ca phẫu 
thuật nội soi khớp vai và 1 ca tái tạo dây chằng 
chéo sau khớp gối kỹ thuật mới. 

Cùng ngày 25/5/2017: tập huấn vật lý trị liệu 
– phục hồi chức năng sau phẫu thuật nội soi do 
2 chuyên gia Nhật Bản phụ trách, tổ chức tại 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bà Rịa. 

Hai ngày hội nghị tổ chức tại Vũng Tàu. 
Hội thảo chuyên gia: tổ chức vào tháng 8 

trong dịp hè, mỗi năm 1 lần, tại các tỉnh lân cận 
thành phố Hồ Chí Minh như Long Hải/Bà Rịa-
Vũng Tàu, La Gi/Bình Thuận, Bảo Lộc/Lâm 
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Đồng… Đề tài là các vấn đề mang tính thời sự 
của chuyên ngành nội soi. Hội thảo thường được 
tổ chức kết hợp với bệnh viện địa phương. 

Hội thảo bàn tròn: tổ chức vào tháng 3 sau 
Tết, tại TP.HCM. Đề tài là những vấn đề cơ bản 
về nội soi để cho mọi người đều có thể tham dự. 
Thành phần bao gồm cả gia đình hội viên nên 
hội thảo là dịp để tạo mối quan hệ thân thiết của 
đại gia đình Hội nội soi cơ-xương-khớp.  

Hợp tác khoa học với các Hội chuyên khoa quốc tế: Hội Nội soi thế giới, Hội Nội soi khớp 
Pháp quốc, Nhóm Nội soi khớp – Y học thể thao 
thuộc Hội Chấn thương Chỉnh hình Châu Á-
Thái bình dương, Hội Nội soi khớp Hàn quốc và 
đặc biệt với Hội Nội soi khớp – Y học thể thao 
Đông Nam Á (ASSA) và Hội quốc gia của các 
nước trong khu vực. Hội Nội soi cơ-xương-
khớp TP.HCM đại diện cho Việt Nam trong tổ 
chức ASSA và là thành viên tích cực. Trong các 
hội nghị của ASSA và của các nước thành viên, 
luôn có từ 2-6 bác sĩ Việt Nam tham gia báo cáo 
và chủ tọa các phiên của hội nghị.   

Phổ biến kiến thức về nội soi cơ-xương-khớp và y học thể thao: qua báo chí, đài phát 
thanh, đài truyền hình. 

 

  

  
 

 


