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Kính gửi quý đồng nghiệp 

Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TPHCM, viết tắt là HOSREM (Ho Chi Minh City Society of 

Reproductive Medicine), được thành lập năm 2005 nhằm mục đích tập hợp các nhân viên y tế 

trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản để phát huy tiềm năng y tế, tạo điều kiện giao lưu, 

chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin, góp phần vào sự phát triển của ngành Chăm sóc Sức 

khỏe Sinh sản. Quý bác sĩ có thể tìm hiểu thêm tại 

http://www.hosrem.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=182 

Hiện nay HOSREM đang tập trung vào 3 mảng chính: 

- Nội tiết và Hỗ trợ Sinh sản. 

- Sản phụ khoa. 

- Nhi khoa. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng thành lập riêng một trang web về Nam khoa và một trang web cung cấp 

các thông tin cơ bản về hỗ trợ sinh sản dành cho bệnh nhân vô sinh. 

Quý bác sĩ có thể cộng tác với HOSREM qua các hình thức sau: 

1. Dịch bài: 

Quý bác sĩ có thể tìm các tin tức mới và lược dịch trên một số trang web sau: 

 orgyn.com: có thể đăng ký thành viên miễn phí. Trang web sẽ gởi bài mới cho quý bác sĩ 

qua mail để chọn dịch. 

 medscape.com: có thể đăng ký thành viên miễn phí 

 www.lancet.com 

 http://www.ajog.org/ 

 http://www.rcog.org.uk/news 

Ngoài ra, quý bác sĩ có thể tìm trên một số trang web đáng tin cậy khác. Cần ghi rõ nguồn tài 

liệu. 

Bài dịch có thể được gởi với format tương tự như mẫu đính kèm hoặc file tiếng Anh và tiếng 

Việt riêng. 

2.  Viết bài: 

Bài viết cho HOSREM cũng tương tự như các tạp chí hoặc trang web khác. Nội dung bài viết ưu 

tiên tập trung cho các chủ đề: 

http://www.hosrem.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=182
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- Cung cấp thông tin cho bệnh nhân vô sinh. 

- Cung cấp thông tin cho nhân viên y tế về các lĩnh vực Sản phụ khoa, Nội tiết Sinh sản, 

Nhi khoa, Nam khoa. 

Mỗi bài viết nên gói gọn trong khoảng 4000-5000 từ. Quý bác sĩ có thể tham khảo hình thức và 

cách viết bài qua bài mẫu sau: 

http://www.hosrem.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1416:tiu-khong-

kim-soat&catid=93:phu-khoa&Itemid=149 

Ngoài ra, HOSREM còn có thể hỗ trợ quý bác sĩ trong việc tìm tài liệu fulltext trên các tạp chí: 

- Human Reproduction 

- Human Reproduction Update 

- Fertility and Sterility 

- RBM Online 

- American Journal of Obstetrics and Gynecology 

- Obstetrics and Gynecology 

Địa chỉ gởi bài: Văn phòng HOSREM (hosrem@hosrem.vn) hoặc bs Nguyễn Khánh Linh 

(ngkhanhlinh5982@yahoo.com). 

Tùy theo chủ đề, mỗi bài viết có thể được chọn đăng trên website HOSREM hoặc tạp chí Y học 

Sinh sản. Mỗi tin tức mới hoặc bài viết được đăng sẽ có nhuận bút. Cộng tác viên thường xuyên 

của HOSREM còn được hưởng nhiều chế độ ưu tiên khác. 

Cám ơn quý bác sĩ đã đăng ký làm Cộng tác viên với HOSREM. Rất mong sẽ được hợp tác lâu 

dài với quý bác sĩ trong thời gian tới. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

- Văn phòng HOSREM: hosrem@hosrem.vn, điện thoại 08.3507.9308 

- BS Nguyễn Thị Ngọc Nhân: ngocnhannguyenthi05@gmail.com, điện thoại 0933.729.480 

- BS Nguyễn Khánh Linh: ngkhanhlinh5982@yahoo.com, điện thoại 0126.3616.880 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào! 

Văn phòng HOSREM 
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