
L�I GI�I THI�U 
 
T� m�t Chi h�i c�a H�i trí th�c yêu n��c ho�t ��ng ngay sau ngày Gi�i phóng 

v�i vài tr�m cán b� y t�, H�i Y h�c TP.HCM ���c chính th�c thành l�p vào n�m 

1979 và 40 n�m sau �ã tr� thành m�t h�i l�n nh�t trong Liên hi�p các h�i Khoa 

h�c K� thu�t c�a TP.HCM và m�t H�i ��a ph��ng l�n nh�t c�a T�ng h�i Y h�c 

Vi�t Nam, v�i 70 h�i chuyên khoa thành viên và h�n 24.000 h�i viên.  

Riêng vi�c t�p h�p ���c d��i m�t “mái nhà chung” bao nhiêu cán b� y t� nh� v�y, �a d�ng v� 

ngu�n �ào t�o, v� trình �� và v� l�nh v�c �ào t�o nh� v�y, �ã có th� xem là m�t thành t�u l�n nh�t c�a 

H�i Y h�c TP.HCM. S� d� thành t�u này �ã ��t ���c là nh� t�m nhìn và tâm huy�t c�a các lãnh ��o 

ti�n nhi�m c�a H�i Y H�c, và c�ng nh� vào s� �oàn k�t c�a gi�i y t� TP.HCM nh�m giúp �� nhau �� 

ti�n b� v� n�ng l�c chuyên môn, gi� v�ng ��o ��c trong hành ngh�, �� cùng nhau b�o v� t�t s�c kh�e 

cho nhân dân TP.HCM. 

Quy�n k� y�u này có nh�ng bài gi�i thi�u v� H�i y h�c TP.HCM, nh�ng bài cho th�y chân dung và 

t�m nhìn c�a các lãnh ��o H�i ti�n nhi�m, nh�ng bài g�i nh� v� nh�ng s� ki�n l�n, nh�ng ho�t ��ng 

h�i qua tám nhi�m k� c�a H�i Y H�c.  

T�t nhiên quy�n k� y�u c�ng không th� thi�u nh�ng bài v� l�ch s� hình thành và phát tri�n c�a các 

h�i chuyên khoa, �ã ���c thành l�p l�n l��t theo s� phát tri�n c�a ngành y h�c TP.HCM khi ngày 

càng ti�n sâu vào các l�nh v�c m�i nh�n �� �áp �ng nhu c�u ch�m sóc y t� c�a ng��i dân và h�i nh�p 

v�i y t� th� gi�i.  

Th�i gian 40 n�m v�a qua có th� xem là m�t giai �o�n l�ch s� chuy�n ti�p, hi�n nay H�i Y H�c 

TP.HCM �ang cùng v�i ��t n��c b��c vào m�t th�i ��i kinh t� phát tri�n h�n, v�i nhi�u thu�n l�i h�n 

trong hành ngh� y nh�ng c�ng không ít th� thách ��i v�i l��ng tri ng��i th�y thu�c. Tôi tin r�ng v�i 

truy�n th�ng �oàn k�t và t��ng tr� l�n nhau, chúng ta s� duy trì nh�ng thành qu� �ã ��t ���c và c� 

g�ng nhi�u h�n n�a �� ��a H�i Y h�c TP.HCM thành m�t h�i khoa h�c, xã h�i, ngh� nghi�p hi�n ��i 

x�ng �áng v�i s� tin t��ng c�a ngành y t� và nhân dân TP.HCM, x�ng t�m v�i nh�ng h�i y h�c trong 

khu v�c và qu�c t�. 

Thay m�t Ban Biên t�p, tôi xin hân h�nh gi�i thi�u K� y�u 40 n�m H�i Y H�c TP.HCM v�i hy v�ng 

là quy�n k� y�u này có th� l�u l�i ký �c c�a nh�ng ng��i �ã qua v�i nh�ng �óng góp to l�n cho H�i Y 

H�c và c�a nh�ng s� ki�n n�i b�t là nh�ng �i�m son trong ho�t ��ng H�i trong 40 n�m qua, nh� m�t 

món quà tinh th�n cho t�t c� h�i viên hi�n nay và t�ng l�i cho các th� h� ti�p n�i.  
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