năm

hình thành
và phát triển
2005 - 2015

SỨ MỆNH

HOSREM thúc đẩy và thực hiện các hoạt động đào tạo
liên tục nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên
môn của nhân viên y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
sinh sản.

TẦM NHÌN

Nỗ lực xây dựng HOSREM thành một tổ chức tin cậy, thân
thiết, cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, nâng cao
năng lực chuyên môn nhằm chăm sóc sức khỏe sinh sản
cho cộng đồng với chất lượng ngày càng cao.

CÁC GIÁ TRỊ CƠ BẢN

Tri thức, sáng tạo, mẫu mực, tiên phong, trách nhiệm và
nhân bản.

Trong đó, hoạt động đào tạo y khoa liên tục của HOSREM
chủ yếu tập trung vào các khóa đào tạo ngắn hạn bao
gồm: (i) bồi dưỡng nâng cao cập nhật kiến thức chuyên
môn lĩnh vực liên quan, (ii) hội nghị, hội thảo, (iii) chuyển
giao kỹ thuật và (iv) những khóa đào tạo chuyên môn
nghiệp vụ khác.

Thành viên Ban Chấp hành HOSREM (mở rộng) họp quý I/2010 (25/2/2010)
(Từ bên trái qua: BS. CKII Nguyễn Văn Ngọc, TS. Trần Ngọc Sinh, BS. CKII Huỳnh Văn Nhàn,
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thoa, TS. Trịnh Hồng Hạnh, BS. Vũ Hải, GS. Nguyễn Duy Tài,
GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, BS. CKII Huỳnh Thị Kim Chi, PGS. TS. Vũ Thị Nhung,
TS. Tạ Thị Thanh Thủy, Cô Trương Thị Thu Liên, ThS. Hồ Mạnh Tường)

Thành viên Ban Chấp hành HOSREM (mở rộng) họp trù bị Đại hội toàn thể HOSREM lần III (Đà Lạt, 14/8/2015)
(Từ bên trái qua hàng dưới: PGS. TS. Lê Hồng Cẩm, TS. Huỳnh Thị Thu Thủy, TS. Trịnh Hồng Hạnh,
BS. CKII Huỳnh Thị Trong, GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thoa,
BS. CKII Huỳnh Thị Kim Chi, Cô Trương Thị Thu Liên, BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi
Từ bên trái qua hàng trên: GS. Lê Văn Điển, BS. CKII Nguyễn Song Nguyên, TS. Trịnh Hữu Thọ,
BS. Âu Nhựt Luân, PGS. TS. Võ Minh Tuấn, ThS. Hồ Mạnh Tường)
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HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
HOÀN CẢNH RA ĐỜI

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung đông đảo nhân viên y tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, là
nơi có nhiều bệnh viện phụ sản công lập và tư nhân lớn nhất nước, nhiều khoa sản của các bệnh viện đa khoa
công lập lẫn tư nhân và nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, TP.HCM cũng là nơi tập trung hai
trường đại học y khoa lớn và các trường đào tạo nhân viên y tế trung cấp. Do đó, nhu cầu cập nhật kiến thức,
trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các vấn đề gặp phải trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nơi là rất lớn. Tuy nhiên
trong những năm gần đây, hoạt động của các hội chuyên ngành y học trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản chưa đáp
ứng được nhu cầu này. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cần phải có một hội nghề nghiệp tập hợp nhân viên y tế trong
lãnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản để phát huy tiềm năng của một trung tâm y tế lớn, tạo điều kiện giao lưu,
chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin, góp phần vào sự phát triển của ngành. Dựa trên yêu cầu này, một nhóm
các bác sĩ đầu ngành Sản Phụ khoa ở TP.HCM đã cùng nhau thành lập Hội Y học sinh sản TP.HCM (sau có tên
chính thức là Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP.HCM).

Thành viên Ban Chấp hành HOSREM chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội toàn thể HOSREM lần II (6/11/2010)
(Từ bên trái qua: ThS. Hồ Mạnh Tường, Cô Trương Thị Thu Liên, BS. CKII Đỗ Thị Kim Ngọc, GS. Lê Văn Điển, BS. CKII Nguyễn Văn Ngọc,
BS. CKII Huỳnh Thị Trong, BS. CKII Nguyễn Song Nguyên, GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, TS. Huỳnh Thị Thu Thủy, PGS. TS. Vũ Thị Nhung,
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thoa, BS. CKII Huỳnh Văn Nhàn, BS. CKII Huỳnh Thị Kim Chi, ThS. Nguyễn Quốc Chinh, ThS. Đặng Quang Vinh,
ThS. Lê Quang Thanh)
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HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
THÀNH LẬP VÀ ĐỊNH HÌNH

Ngày 11/10/2005, Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TP.HCM (với tên tiếng Anh là Ho Chi Minh City Society for
Reproductive Medicine, viết tắt HOSREM) ra đời theo quyết định 5223/QĐ-UBND, do Ủy ban Nhân dân TP.HCM
cấp phép.
Ngày 28/10/2005, Đại hội HOSREM lần I thông qua điều lệ và chương trình hành động của hội. Ngày
4/1/2006, điều lệ tổ chức và hoạt động HOSREM được Ủy ban Nhân dân TP.HCM phê duyệt (7/QĐ-UBND).
Trong nội dung điều lệ hội có nêu rõ các nhiệm vụ chính của HOSREM bao gồm:
– Củng cố, nâng cao trình độ hội viên (thông qua các hoạt động huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng).
– Sinh hoạt chuyên môn thường kỳ – định kỳ, tổ chức hội nghị chuyên đề và tổng kết công tác hội.
– Thực hiện và hỗ trợ các nghiên cứu về lĩnh vực nội tiết sinh sản – vô sinh.
– Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các tổ chức khoa học, y học trong và ngoài nước.
– Biên soạn tài liệu chuyên ngành, khuyến cáo chuyên môn về nội tiết sinh sản và vô sinh, xuất bản sách báo –
phim ảnh về vô sinh.
– Tham gia với Sở Y tế TP.HCM về phương hướng, kế hoạch liên quan lĩnh vực sức khỏe sinh sản trong thành phố.
Từ lúc thành lập đến nay, HOSREM liên tục phát triển về tổ chức và hoạt động đúng định hướng ban đầu. Số lượng
hội viên tăng nhanh qua các năm và hiện ổn định khoảng 800 – 900 hội viên/năm. Hoạt động ngày một phong
phú và tăng dần cả về số lượng lẫn chất lượng. Hàng năm, HOSREM tổ chức từ 20 đến 30 hội thảo, hội nghị
chuyên ngành cho hàng ngàn nhân viên y tế. Website của hội www.hosrem.org.vn đã có hơn 10 triệu lượt truy
cập tính từ cuối năm 2006 đến thời điểm này. Nội san “Y học sinh sản” của hội đã xuất bản được 36 số (khoảng
1.500 bản mỗi số) và hơn 30 tài liệu tham khảo chuyên ngành khác được xuất bản. HOSREM đã tự cân đối được
ngân sách hội đảm bảo các hoạt động thường xuyên và liên tục phát triển qua từng năm.
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HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦNG CỐ TỔ CHỨC VÀ HÌNH ẢNH MỚI

Từ năm 2008, HOSREM có những bước tiến quan trọng để củng cố về tổ chức và hoạt động, phục vụ cho sự phát
triển của hội. Từ tháng 3/2009, HOSREM chính thức có văn phòng riêng. Đến cuối năm 2008, hình ảnh mới của
HOSREM ban đầu được xây dựng:
– Xây dựng các tuyên ngôn về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cơ bản.
– Khẩu hiệu hoạt động của hội “Knowledge for Better Healthcare” (Tri thức để chăm sóc sức khỏe tốt hơn).
– Sánh vai cũng các tổ chức hội nghề nghiệp uy tín như Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Điều dưỡng Việt Nam và
Hội Nữ hộ sinh Việt Nam tham gia vào dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế thông qua đào tạo lại: Xây
dựng năng lực đào tạo lại của các Hội nghề nghiệp y học” (gọi tắt là dự án VI-040) do tổ chức quốc tế Pathfinder
International khởi xướng. Dự án VI-040 diễn ra từ 15/3/2008 đến 15/11/2010, với tổng ngân sách dành
riêng cho HOSREM gần 2 tỉ đồng, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua
tăng cường và mở rộng hệ thống đào tạo y khoa liên tục ở Việt Nam. Khi dự án hoàn thành, HOSREM đã bước
đầu gặt hái được những kết quả trong các hoạt động: xây dựng tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cơ
bản; soạn thảo và thực thi kế hoạch chiến lược 3 – 5 năm; nâng cao chất lượng hội viên, cải thiện dịch vụ chăm
sóc hội viên và giữ vững số lượng hội viên; tăng cơ hội gây quỹ; cải tiến các kênh truyền thông đa phương tiện;
nâng cao năng lực các nhóm giảng viên với tư cách là đại diện của hội nghề nghiệp; tổ chức được các khóa
đào tạo lại cho cán bộ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại tuyến tỉnh và tuyến huyện…
– Mở rộng hoạt động đào tạo y khoa liên tục của HOSREM ra các phân ngành khác trong lãnh vực chăm sóc
sức khỏe sinh sản để đáp ứng nhu cầu của hội viên và xã hội.
Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, HOSREM dần trở thành một hội chuyên ngành có uy tín trong cộng
đồng y tế về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hoạt động hội ngày càng phát triển góp phần nâng cao kiến
thức, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế.
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BAN CHẤP HÀNH HOSREM
NHIỆM KỲ I (2005 - 2010)

GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, HOSREM

BS. Nguyễn Thị Ngọc Sương, Bệnh viện Hùng Vương

BS. CKII. Phạm Việt Thanh, Bệnh viện Từ Dũ

TS. Trịnh Hữu Thọ, Sở Y tế An Giang

PGS. TS. Vũ Thị Nhung, Bệnh viện Hùng Vương

BS. CKII. Huỳnh Thị Kim Chi, Bệnh viện Phụ Sản Nhi

GS. Trần Thị Lợi, Đại học Y Dược TP.HCM
BS. CKII. Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc
Sức khỏe sinh sản TP.HCM
TS. Huỳnh Thị Thu Thủy, Bệnh viện Từ Dũ
ThS. Hồ Mạnh Tường, HOSREM
GS. Lê Văn Điển, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược
TP.HCM
BS. CKII. Nguyễn Song Nguyên, Bệnh viện Từ Dũ
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thoa, Bộ môn Sản Đại học Y
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bán công Bình Dương
GS. Nguyễn Duy Tài, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y
Dược TP.HCM
TS. Tạ Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Hùng Vương
BS. CKII. Đỗ Thị Kim Ngọc, Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ
Trẻ em tỉnh Cần Thơ
BS. CKII. Nguyễn Văn Ngọc, Bệnh viện Việt Hàn
TS. Trần Đình Vinh, Bệnh viện Đà Nẵng
TS. Trịnh Hồng Hạnh, Bệnh viện 175

Dược TP.HCM

ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc, Bệnh viện Hùng Vương

TS. Trần Ngọc Sinh, Bệnh viện Chợ Rẫy

BS. Trần Kim Văn, Bệnh viện đa khoa Hải Dương

BS. CKII. Huỳnh Văn Nhàn, Bệnh viện Từ Dũ

Bà Trương Thị Thu Liên, Bệnh viện Từ Dũ

BAN CHẤP HÀNH HOSREM
NHIỆM KỲ II (2010 - 2015)

GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, HOSREM
GS. Trần Thị Lợi, Bộ môn Phụ Sản khoa Y Đại học

BS. Âu Nhựt Luân, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược
TP.HCM

Quốc gia TP.HCM

BS. CKII. Huỳnh Thị Trong, Bệnh viện An Sinh

TS. Huỳnh Thị Thu Thủy, Bệnh viện Từ Dũ

ThS. Đặng Quang Vinh, Khoa Y Đại học Quốc gia

GS. Lê Văn Điển, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y Dược

TP.HCM

TP.HCM

PGS. TS. Phạm Văn Bùi, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

GS. Nguyễn Duy Tài, Bộ môn Phụ Sản Đại học Y

BS. CKII. Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc

Dược TP.HCM

Sức khỏe sinh sản TP.HCM

ThS. Hồ Mạnh Tường, Trung tâm Nghiên cứu Di Truyền

PGS. TS. Trần Ngọc Sinh, Bệnh viện Chợ Rẫy

và Sức khỏe sinh sản, Khoa Y Đại học Quốc gia
TP.HCM
BS. CKII. Nguyễn Song Nguyên, Bệnh viện Phụ Sản

BS. CKII. Huỳnh Văn Nhàn, Bệnh viện Từ Dũ
TS. Trịnh Hữu Thọ, Sở Y tế An Giang

Quốc tế Sài Gòn

TS. Tạ Thị Thanh Thủy, Bệnh viện Hùng Vương

BS. CKII. Huỳnh Thị Kim Chi, Bệnh viện Phụ Sản Nhi

BS. CKII. Đỗ Thị Kim Ngọc, Bệnh viện Quốc tế

bán công Bình Dương

Phương Châu

PGS. TS. Vũ Thị Nhung, Bệnh viện Hùng Vương

BS. CKII. Nguyễn Văn Ngọc, Bệnh viện đa khoa

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thoa, Bộ môn Phụ Sản

Long An Seraero

Đại học Y Dược TP.HCM

TS. Trần Đình Vinh, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng

ThS. Lê Quang Thanh, Bệnh viện Từ Dũ

TS. Trịnh Hồng Hạnh, Bệnh viện 175

BS. CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Bệnh viện Từ Dũ

Bà Trương Thị Thu Liên, Bệnh viện Từ Dũ

ThS. Nguyễn Quốc Chinh, Trung tâm Chăm sóc
Sức khỏe sinh sản TP.HCM
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
DUY TRÌ MỐI QUAN HỆ VÀ MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
UY TÍN TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN
– Quốc tế: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hội Y học sinh sản châu Á Thái Bình Dương (ASPIRE), COGI.
– Bộ Y tế: Vụ Pháp chế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Cục Quản lý khám chữa bệnh.
– Khối bệnh viện: Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân,
Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh, Bệnh viện An Sinh, Bệnh viện Mỹ Đức, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh
viện Quốc tế Phương Châu, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Bình Dương, Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ, Bệnh viện đa
khoa Long An, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.
–

Khối trường học: Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Đại học Quốc gia
TP.HCM.

–

Khối các hội chuyên ngành: Hội Phụ Sản Việt Nam (tiền thân là Hội Phụ Sản khoa và SĐCKH Việt Nam với
tên viết tắt VINAGOFPA), Hội Sản Phụ khoa TP.HCM (HOGA), Hội Sản Phụ khoa Cần Thơ, Chi hội Y học sinh
sản (VSRM, trực thuộc Hội Phụ Sản Việt Nam), Câu lạc bộ Quản lý Y tế tư nhân (PHM).

Khóa “Quản lý chất lượng và an toàn người bệnh”, Bộ Y tế phối hợp với HOSREM
và bệnh viện Mỹ Đức tổ chức từ ngày 10/6 đến 14/6/2015.
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Hội nghị phổ biến nghị định số 10/2015/NĐ-CP quy định về
sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện
mang thai hộ vì mục đích nhân đạo (ngày 31/3/2015)

CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ THÀNH LẬP MỚI CÁC NHÓM CHUYÊN GIA ĐỂ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN TRONG TỪNG CHUYÊN NGÀNH

SGART (Study Group of Assisted Reproductive Technologies) được thành
lập từ năm 2006, tập hợp các chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản,
với sứ mệnh “Trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển của các kỹ
thuật hỗ trợ sinh sản”.

SGE (Study Group for Endometriosis) được thành lập từ năm 2010, tập
hợp các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, điều trị và
giảng dạy về lạc nội mạc tử cung, với sứ mệnh “Nâng cao kiến thức và cải
thiện thực hành lâm sàng của cán bộ y tế về bệnh học, chẩn đoán và điều
trị lạc nội mạc tử cung”.

MIG (Male Infertility Group) được thành lập từ năm 2010, tập hợp các
chuyên gia có cùng mối quan tâm về hiếm muộn nam và các lĩnh vực có
liên quan, với sứ mệnh “Nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chẩn
đoán và điều trị vô sinh nam thông qua các hoạt động đào tạo y khoa liên
tục và nghiên cứu khoa học”.

CME (Continuing Medical Education) được thành lập từ năm 2010, tập
hợp các hội viên tích cực phụ trách đào tạo y khoa liên tục.
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU RA ĐỜI

Để góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và tôn vinh các cá nhân/tập thể có những nghiên cứu
có giá trị, từ năm 2011, Giải thưởng THÀNH TỰU ra đời với sự bảo trợ chuyên môn của HOSREM, Hội Phụ
Sản Việt Nam và HOGA. Ngoài ra, để ghi nhận sự cố gắng các cá nhân/tập thể trẻ hoặc ở các đơn vị thiếu
thốn điều kiện triển khai nghiên cứu, chúng tôi đã trao thêm Giải thưởng TRIỂN VỌNG. Tổng chi phí đầu tư
cho Giải thưởng THÀNH TỰU và TRIỂN VỌNG mỗi năm khoảng 300 triệu đồng.
Lễ trao Giải thưởng THÀNH TỰU và TRIỂN VỌNG được tổ chức long trọng vào Hội nghị Khoa học Thường niên
HOSREM vào tháng 11 hàng năm, đến nay đã đi qua chặng đường 4 năm, vinh danh được hơn 20 đề tài. Tất
cả những nghiên cứu được gửi tham dự vào Giải thưởng THÀNH TỰU mỗi năm đều được tập hợp đầy đủ vào
kỷ yếu Giải thưởng THÀNH TỰU được thiết kế đẹp và in ấn trang trọng.

BS. CKII. Nguyễn Thế Dũng và GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng trao kỉ niệm chương cho
Hội đồng chấm điểm GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU 2014
(Từ bên trái qua: BS. CKII Nguyễn Thế Dũng, ThS. Lê Quang Thanh, PGS. TS. Võ Minh Tuấn,
TS. Lê Hoàng, TS. Huỳnh Thị Thu Thủy, GS. Nguyễn Đức Vy, PGS. TS. Vũ Thị Nhung, GS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng)
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GS. Trần Thị Lợi và GS. Trần Thị Phương Mai trao thưởng cho đề tài đạt Giải Nhất GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU 2012
Đề tài “Xây dựng giá trị tham chiếu cho chẩn đoán loãng xương ở phụ nữ Việt Nam” của nhóm tác giả: Hồ Phạm Thục Lan,
Lại Quốc Thái, Mai Duy Linh, Đoàn Công Minh, Phạm Ngọc Hoa, Nguyễn Đình Nguyên, Nguyễn Văn Tuấn.

GS. Nguyễn Đức Vy, PGS. Lưu Thị Hồng và ThS. Lê Quang Thanh trao thưởng cho đề tài
đạt Giải Nhất GIẢI THƯỞNG THÀNH TỰU 2014
Đề tài “Sử dụng môi trường nuôi cấy có bổ sung GM-CSF trong thụ tinh trong ống nghiệm” của nhóm tác giả: Đặng Quang Vinh,
Huỳnh Gia Bảo, Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Thị Thu Lan, Lương Thiện Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Anh.
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
TỔ CHỨC SỰ KIỆN KHOA HỌC

Để cập nhật các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản HOSREM tiếp tục tổ chức các khóa tập
huấn ngắn ngày, hội thảo, hội nghị. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức được các khóa tập huấn dài ngày. Đặc biệt,
HOSREM vinh dự được ủy nhiệm tổ chức hai hội nghị mang tầm vóc quốc tế LIFE và COGI vào năm 2014. Những sự
kiện này đều được hội viên và giới chuyên môn trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản đánh giá cao. Từ khi thành lập đến nay,
tổng số lượt sự kiện tổ chức được là 229 và tổng số lượt người tham dự hơn 30.000.

LIFE Course là sự kiện đào tạo liên tục uy tín nhất trong khu vực về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được tổ chức thường niên. Trong 7 năm
qua, LIFE chỉ được diễn ra ở Singapore và do Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore (NUH) đứng ra tổ chức. Trong khu vực châu
Á, Singapore được xem là "anh cả" về IVF vì là nước đầu tiên thực hiện thành công IVF ở châu Á và Khoa Y thuộc Đại học Quốc
gia Singapore (NUS) là một trong những trường đại học y khoa mạnh và uy tín nhất trong khu vực châu Á. Sau 7 năm chỉ do NUH
(Singapore) tổ chức, nước đầu tiên được chọn thay thế NUH để đăng cai LIFE là Việt Nam và trường đại học được chọn Đại học
Quốc gia TPHCM. Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản (CGRH) trực thuộc Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM
vinh dự là đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn của hội thảo. HOSREM là đơn vị phụ trách kỹ thuật tổ chức.
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KHÓA TẬP HUẤN KIẾN THỨC CƠ BẢN

Khóa tập huấn được tổ chức từ năm 2007, diễn ra vào tháng 2-3

TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN

hàng năm, cập nhật các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực hỗ trợ sinh
sản cho nữ hộ sinh, điều dưỡng và các đối tượng khác có quan tâm.

HỘI NGHỊ VÔ SINH

Hội nghị được tổ chức liên tục từ năm 2011, diễn ra vào tháng 3-4,

VÀ KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN

tập trung vào các vấn đề mới và những thành tựu đạt được trong lĩnh
vực hỗ trợ sinh sản. Mỗi năm là một chủ đề mới và hấp dẫn. Báo cáo
viên là các chuyên gia trong lĩnh vực này.
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HỘI NGHỊ ĐỒNG BẰNG

Hội nghị Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức lần đầu tiên vào

SÔNG CỬU LONG

năm 2010 tại Cần Thơ, với mục tiêu mở rộng cập nhật kiến thức cho
nhân viên y tế đang công tác trong ngành sản phụ khoa thuộc các
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi năm, hội nghị đón tiếp hơn 500
đại biểu đến từ khắp các miền đất nước. Hội nghị được tổ chức hàng
năm và được đông đảo các đồng nghiệp đánh giá cao và mong đợi.

KHÓA TẬP HUẤN BƠM TINH TRÙNG

Để đáp ứng nhu cầu cung cấp các kiến thức và cập nhật thông tin mới

VÀO BUỒNG TỬ CUNG

trong thực hành kỹ thuật kích thích buồng trứng và kỹ thuật bơm tinh
trùng vào buồng tử cung, HOSREM tổ chức khóa tập huấn được tổ
chức lần đầu năm 2009, đến năm 2015 là khóa lần thứ 7. Mỗi năm
khóa tập huấn đón hơn 100 học viên, tất cả đều tập trung lắng nghe
giảng viên truyền đạt kiến thức và tích cực hoàn thành các bài lượng
giá vào cuối khóa.

HỘI NGHỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG

Chuỗi hội nghị Lạc nội mạc tử cung dành cho chuyên gia được tổ

DÀNH CHO CHUYÊN GIA

chức lần đầu vào năm 2011 nhằm mục đích cập nhật các kiến thức
về chẩn đoán, xử trí và điều trị lạc nội mạc tử cung. Hội nghị do nhóm
chuyên gia SGE trực thuộc HOSREM chủ xướng và chịu trách nhiệm
về mặt chuyên môn. Mỗi năm, hội nghị thu hút hơn 150 đại biểu.
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HỘI NGHỊ IVF EXPERTS MEETING

IVF Experts Meeting được tổ chức từ năm 2005, diễn ra vào tháng 7
hàng năm. Đây là chuỗi hội nghị dành cho các chuyên gia đang
công tác trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản khắp cả nước. IVF Experts
Meeting được tổ chức liên tục trong suốt 10 năm qua, dần trở thành
sự kiện uy tín nhất và được giới chuyên môn đánh giá cao.

HỘI NGHỊ NAM KHOA

Hội nghị nhằm mục đích đúc kết kinh nghiệm, chia sẻ và trao đổi kiến
thức giữa các trung tâm và bệnh viện ở Việt Nam liên quan sức khỏe
sinh sản nam giới và những thành tựu về lĩnh vực này trên thế giới.

17

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội nghị khoa học thường niên HOSREM được tổ chức vào tháng 11

THƯỜNG NIÊN HOSREM

hàng năm, là diễn đàn khoa học, nơi các vấn đề mới, quan trọng
được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sức khỏe
sinh sản.
Trong 10 năm qua, hội nghị khoa học thường niên HOSREM đã trở
thành một sự kiện khoa học uy tín trong ngành sản phụ khoa với hơn
600 đại biểu tham dự từ các bệnh viện và trung tâm khắp cả nước.
Hội nghị, thông qua Giải thưởng THÀNH TỰU, để vinh danh các cá
nhân và tập thể ưu tú — là chủ xướng của những đề tài và công trình
nghiên cứu khoa học xuất sắc có nhiều sự đóng góp cho sự phát triển
của lĩnh vực sức khỏe sinh sản.
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HỘI NGHỊ MÃN KINH

Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh là
một trong những vấn đề quan trọng của xã hội ngày nay. Để tạo một
diễn đàn trao đổi và cập nhật thông tin về vấn đề này, hội nghị Mãn
kinh được bắt đầu tổ chức vào cuối năm 2014. Hội nghị là nơi trình
bày các nghiên cứu và tổng quan về sức khỏe quanh tuổi mãn kinh
của các báo cáo viên giàu kinh nghiệm.

SGART HANDS-ON WORKSHOP

Được tổ chức thường niên từ năm 2008, hội thảo thực hành SGART
đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín về cập nhật các kỹ thuật và
phác đồ mới trong hỗ trợ sinh sản.
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
DỰ ÁN “HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Nằm trong mục tiêu khuyến khích nghiên cứu khoa học,
HOSREM tổ chức dự án “Hỗ trợ nghiên cứu khoa học”, gồm hai
hoạt động chính. Thứ nhất, HOSREM phối hợp với các đơn vị
chuyên môn tổ chức các khóa đào tạo cập nhật kiến thức cơ
bản và nâng cao về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đến nay đã
tổ chức được 7 khóa, xoay quanh hai chủ đề: (i) Câu hỏi
nghiên cứu và phác thảo nghiên cứu; (ii) EBM, cách đọc bài
báo và cách tìm tài liệu nghiên cứu. Thứ hai, HOSREM kết nối
với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật khi thực
hiện nghiên cứu khoa học cho các cá nhân/tập thể có nhu cầu.

Ban giảng viên
(PGS. TS. Đỗ Văn Dũng và
BS. Nguyễn Minh Trang)
chụp hình lưu niệm cùng
học viên ở khóa “Câu hỏi
nghiên cứu và phác thảo
nghiên cứu”
(ngày 2-3/6/2012).
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Học viên thảo luận trong giờ học.

HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
XUẤT BẢN SÁCH “SẢN PHỤ KHOA: TỪ BẰNG CHỨNG ĐẾN THỰC HÀNH” MỖI NĂM

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2010, đến nay
sách Sản Phụ khoa: Từ bằng chứng đến thực hành ra
đến quyển số 6, ngày càng hoàn thiện về mặt hình
thức và nâng cao về mặt nội dung, được đông đảo
giới bác sĩ đón nhận. Mỗi năm, chúng tôi mời những
giáo sư bác sĩ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm
lâm sàng viết bài đúc rút những kinh nghiệm quý
báu từ thực tế và từ các nghiên cứu lớn trên thế giới
dựa trên quan điểm y học thực chứng. Kể từ năm
2011, “Sản Phụ khoa: Từ bằng chứng đến thực
hành” đã trở thành phụ bản chính thức của Tạp chí
Phụ Sản – Hội Phụ Sản Việt Nam.

5
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
BIÊN SOẠN BA HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA
BIÊN DỊCH CẨM NANG DƯỚI SỰ ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI
HOSREM được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ủy quyền biên dịch Cẩm nang
xét nghiệm và xử lý tinh trùng người theo chuẩn WHO 2010, đã xuất bản
vào năm 2010. Đây là tài liệu hướng dẫn đầu tay dành cho các chuyên
viên phôi học sử dụng trong quá trình thực hành các xét nghiệm và thao tác
xử lý tinh trùng người đúng chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới năm 2010.
Đặc biệt, các nhóm chuyên gia đã xuất bản thành công ba hướng dẫn lâm
sàng đã được Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam thông qua, có giá trị tham
khảo trong chẩn đoán và điều trị: (i) Hội chứng buồng đa nang, (ii) Bổ sung
LH trong kích thích buồng trứng, (iii) Đồng thuận phôi. Nhóm chuyên gia
cũng đang tiến hành soạn thảo và thông qua: Đồng thuận Lạc nội mạc tử
cung và Hướng dẫn lâm sàng Dự phòng dọa sinh non.

HỘI PHỤ SẢN KHOA VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH VIỆT NAM (VINAGOFPA)

HỘI PHỤ SẢN KHOA VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH VIỆT NAM (VINAGOFPA)

CHI HỘI Y HỌC SINH SẢN VIỆT NAM (VSRM)

CHI HỘI Y HỌC SINH SẢN VIỆT NAM (VSRM)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG

HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

BỔ SUNG LH
TRONG KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG
THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Phiên bản 1.0
Phiên bản 1.0
Ngày 16 tháng 04 năm 2012
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Ngày 16 tháng 04 năm 2012

CAÅM NANG CUÛA TOÅ CHÖÙC Y TEÁ THEÁ GIÔÙI CHO

XEÙT NGHIEÄM CHAÅN ÑOAÙN VAØ XÖÛ LYÙ
TINH DÒCH NGÖÔØI
Phieân baûn V, naêm 2010

HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
XUẤT BẢN NỘI SAN “Y HỌC SINH SẢN” HÀNG QUÝ

Nội san “Y học sinh sản” khởi nguồn từ ý tưởng một ấn
phẩm xuất bản hàng quý cập nhật những kiến thức
trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản phục vụ hội viên. Đến
nay, HOSREM đã phát triển “Y học sinh sản” thành một
tài liệu chuyên ngành uy tín, duy nhất trong lĩnh vực này
được xuất bản định kỳ, liên tục từ năm 2006 đến nay
và tập trung những bài viết theo từng chủ đề thời sự. Từ
năm 2009, Y học sinh sản được thay “áo mới” (thiết kế
bìa và khổ giấy) cũng như đầu tư nâng cao chất lượng
bài vở, in ấn để thân thiện hơn với hội viên. Tiếp theo
đó, sự ra đời của Journal club nhằm giới thiệu đến độc
giả các đề tài quan trọng xuất hiện trên y văn trong thời
gian gần cũng mang lại màu sắc riêng cho nội san.
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CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM 2005 - 2015
IN ẤN TÀI LIỆU SỰ KIỆN KHOA HỌC VÀ TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

Để góp phần đưa kiến thức đến tận tay nhiều hội viên hơn và giúp hội viên có tư liệu tra cứu khi không có điều kiện
tham dự các sự kiện, HOSREM tiếp tục duy trì các hoạt động in ấn và xuất bản tài liệu: (i) Duy trì xuất bản các tài liệu
hội nghị/hội thảo/khóa tập huấn; (ii) Phối hợp với tòa soạn Tạp chí Phụ Sản ở Huế thu thập bài, biên soạn và xuất bản
Tạp chí Phụ Sản; (iii) Soạn thảo UpdATE: (i) Endometriosis, (ii) Assisted Reproductive Technologies.
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HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Được ra mắt từ năm 2006, www.hosrem.org.vn đã dần trở thành website
hàng đầu trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa và vô sinh với tổng lượt truy
cập là 10 triệu lượt và đang trên đà tăng nhanh. Đây là nơi cập nhật
thông tin kiến thức mới về chuyên ngành cũng như các tin tức hoạt động
hội, đồng thời là nơi tải về miễn phí nội san Y học sinh sản và các tài liệu
tham khảo chuyên ngành khác. Trong suốt thời gian qua, đội ngũ
HOSREM tập trung nâng cao chất lượng tin bài, hình ảnh và tính tương
tác của website.

Bước đầu xây dựng và đưa vào lưu hành website chuyên ngành nam
khoa www.namhoc.org.vn để phục vụ cho hai đối tượng (giới chuyên
môn và nhóm cộng đồng) quan tâm các kiến thức về sức khỏe sinh sản
nam giới.

Hướng đến độc giả là người dân và bệnh nhân quan tâm đến hiếm muộn
và hỗ trợ sinh sản, HOSREM đưa vào lưu hành www.ivfvietnam.net,
nhằm cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình,
hiếm muộn. Đây cũng là cầu nối với các chuyên gia hàng đầu ở Việt
Nam trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản (đặc biệt là hiếm muộn).

Để tăng cường kênh tiếp cận và tốc độ cập nhật thông tin các sự kiện và
ấn phẩm chuyên ngành cho hội viên, HOSREM bước đầu xây dựng và
đưa vào hoạt động www.facebook.com/HOSREM.
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HOSREM 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Ngoài những hoạt động tập trung vào các mối quan tâm
chuyên môn của hội viên, HOSREM cũng triển khai thêm các
hoạt động cộng đồng, cụ thể như sau:
– Mời các bác sĩ uy tín trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tham
gia các buổi tư vấn bệnh nhân đang tham gia điều trị
hiếm muộn.
– Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để giáo dục sức
khỏe cộng đồng và các buổi khám từ thiện ở vùng sâu
vùng xa.
– Để phục vụ cho cộng đồng có quan

BS. Vương Thị Ngọc Lan tại buổi tư vấn bệnh nhân với chủ đề
“Những điều cần biết về thụ tinh trong ống nghiệm”.

tâm và đang tham gia vào quá trình
hỗ trợ sinh sản, HOSREM đã phối
hợp với MerckSerono xuất bản
booklet “Gia đình hạnh phúc” và
biên dịch “Mỗi bước là một bước
gần hơn đến thành công” (quyển
này đặc biệt được bệnh nhân đón
nhận và đã tái bản lần thứ nhất).
– Phối hợp với DKSH xuất bản quyển
“Những điều cần biết về bệnh phụ
nữ” để cập nhật về các triệu chứng,
hướng điều trị và cách phòng ngừa
các bệnh phụ nữ cho cộng đồng.
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DỊCH VỤ CHĂM SÓC HỘI VIÊN HOSREM
SỐ LƯỢNG HỘI VIÊN

Hội viên là trọng tâm của tất cả các dự án và hoạt động mà HOSREM triển khai. Văn phòng hội đã không ngừng
hoàn thiện về kỹ năng – kiến thức để xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ chăm sóc hội viên.
Hội viên HOSREM, trong đó bao gồm hội viên VIP (Ban Chấp hành), hội viên tích cực (là những cộng tác viên
đóng góp cho các hoạt động hội) và hội viên (là những bác sĩ, chuyên viên có cùng mối quan tâm cập nhật kiến
thức trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản tự nguyện đóng phí tham gia hội). HOSREM chú trọng vào chất lượng các
dịch vụ mà hội viên nhận được, nên không chủ trương gia tăng số lượng hội viên qua các năm. Đến thời điểm này,
số hội viên HOSREM là 918.
Văn phòng HOSREM đã xây dựng và hoàn thiện nhiều dịch vụ để chăm sóc hội viên, cụ thể như sau:
1. Tư vấn đăng ký mới hoặc gia hạn hội viên tại văn phòng trong giờ hành chánh, trên www.hosrem.org.vn hoặc
tại các sự kiện do HOSREM tổ chức/phối hợp tổ chức. Khi trở thành hội viên HOSREM, sẽ được cấp thẻ hội viên
thiết kế và in ấn đẹp. Từ tháng 8/2014, HOSREM triển khai cấp thẻ trong vòng 1 phút từ lúc hoàn thành thủ tục
đăng ký hội viên.
2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo và khóa tập huấn để cập nhật kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực sức khỏe sinh sản
dành riêng cho hội viên. Trung bình mỗi năm HOSREM đón khoảng 3.000 lượt người về tham dự các sự kiện.
3. Tư vấn thông tin và nhận đăng ký các sự kiện do HOSREM tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Trung bình mỗi năm
HOSREM tổ chức 25 sự kiện lớn nhỏ, với mỗi sự kiện, các hội viên sẽ nhận được e-mail thông báo về sự kiện sẽ
diễn ra. Với những hội viên quan tâm muốn đăng ký sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể để hoàn thành quy trình
trước khi tham dự sự kiện.
4. Tư vấn, cung cấp các ấn phẩm tại văn phòng hoặc gửi tận nhà: nội san Y học sinh sản xuất bản hàng quý, series
sách “Sản Phụ khoa: Từ bằng chứng đến thực hành” xuất bản hàng năm, tài liệu hội nghị/hội thảo/khóa tập
huấn, các cẩm nang hướng dẫn lâm sàng…
5. Gửi thông báo qua kênh e-mail, thư bưu điện. Trung bình mỗi năm HOSREM gửi khoảng 15 – 20 đợt thư bưu
điện đến hội viên, trong đó có 4 đợt gửi nội san Y học sinh sản và số còn lại gửi các thông báo của hội.
6. Cung cấp dịch vụ tải bài toàn văn tạp chí chuyên ngành từ nhóm CME.
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Quà tặng hội viên tại các sự kiện (túi HOSREM, sổ HOSREM)

Thẻ hội viên

Quà chúc tết cho hội viên mỗi dịp xuân về

Đón tiếp hội viên tại hội nghị

Hướng dẫn hội viên đăng ký mới hoặc gia hạn

Chuẩn bị tươm tất đón hội viên tại hội nghị
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HỘI VIÊN LIÊN KẾT
Luôn đồng hành trong tất cả hoạt động của HOSREM là các hội viên liên kết

Chủ tịch HOSREM và Tổng Thư ký HOSREM chụp hình lưu niệm với các hội viên liên kết gắn bó lâu năm với HOSREM
tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ VI và Đại hội toàn thể HOSREM lần II.
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