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Chúc thành công tốt đẹp!

✓ Lược sử hình thành ngành Tiết Niệu và Thận học tại VN
✓ Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM
✓ Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh
✓ Giáo sư Ngô Gia Hy người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ MINH.
✓ Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1 hội chuyên
ngành tại VN
✓ Kết luận và chúc mừng Đại Hội lần I , thành lập Hội Tiết Niệu Thận học tp Hồ

Chí Minh

SỰ HÌNH THÀNH CHUYÊN NGÀNH TIẾT NIỆU HỌC VIỆT NAM

Theo lời GS Phạm Biểu Tâm (nguyên Trưởng khoa Y, Đại Học Đường Sài Gòn,
Trưởng Bộ Môn Ngoại ĐHYD tp HCM,nguyên nội trú của GS Tôn Thất Tùng ):
- Thầy là người làm tiết niệu đầu tiên lại VN, phụ trách phân môn Niệu của Khoa Ngoại BV
Yersin (đương nhiên là có yếu tố giảng dạy ĐH YK Hà Nội) theo sự phân công của Thầy Tôn Thất
Tùng. Cứ theo lời kể này, việc đó Thầy Tùng còn ở Hà Nội chưa lên Việt Bắc. Lúc đó Thầy Hy làm
BS gây mê hồi sức. Thầy Sáng thì còn là nội trú của Thầy Tùng, chính Thầy Sáng cũng nói Thầy
Tâm là người dạy Thầy về Tiết Niệu đầu tiên ( đến trước 1954).
- Sau 1954 : Khi Thầy Hy vào Nam rồi đi Pháp lấy học vị về Urology (lấy bằng Agreation của
Pháp, điều kiện để trở thánh Giáo sư Pháp, Proffesseur agrégé). Khi Thầy về VN Thầy trở thành
người đầu ngành về Urology.

Tại bệnh viên Bình Dân : có lẽ là nơi đầu tiên có khoa Niệu. Khi đó BVBD là BV
Yersin Hà Nội trong nam, có nhiều Thầy lớn hơn GS Phạm Biểu Tâm, sau đó Thầy
chủ trì ngành Ngoại tổng quát (bụng)
Bộ môn Niệu học sau đó do Thầy Hy xây dựng trong Nam
Tại bv Yersin (Nay là BV Việt –Đức): Thầy Nguyễn Bửu Triều tiếp quản sau 1954
(lúc đó Thầy Sáng thuyên chuyển đi Nghệ An làm Ngoại Tổng quát.

Về Thận học:Theo chúng tôi biết trước 1975 cho đến khoảng
1995, VN chưa có ai có học vị chính danh về Nephrology, ta có
các GS, PGS tự đào tạo về Nephrology (GS Nguyễn Văn Xang
của Thanh Nhàn), Trong Nam có BS Nguyễn Đích (BV 175). BS
Đích là người làm thận nhân tạo đầu tiên ở VN năm 1968, trước
đó lực lương quân Y Mỹ thực hiện thận nhân tạo cho các binh
lính bị suy thận cấp do sốt rết tạ một bv dã chiến tại Đà Nẵng (
GS Jitphrphai của Thái Lan lúc đó mới ra trường được cử tham
gia ở Đà Nẵng).
Hình như ca thận nhân tạo đầu tiên thực hiện bởi GS Xang sau
đó phát triển mạnh kể tù sau 1975
Những người có bằng TS về Nephrology có thể kể PGS TS Đinh
Kim Dung (Bạch mai), PGS Trần thị Bích Hương (ĐHYD, học trò
GS Brener), PGS Hà Phan Hải An…

✓ Lược sử hình thành ngành Tiết Niệu và Thận học tại VN
✓ Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM
✓ Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh
✓ Giáo sư Ngô Gia Hy người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ MINH.
✓ Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1 hội chuyên
ngành tại VN
✓ Kết luận và chúc mừng Đại Hội lần I , thành lập Hội Tiết Niệu Thận học tp Hồ

Chí Minh

Hội Y Học VN thành lập này 3/3/1955, sau đổi thành Tổng Hội Y Học VN
(năm 1960), Tổng Hội có nhiều hội thành viên nhưng chưa có ngành Niệu
(trong Hội Ngoại Khoa) và Thận (trong Hội Nội khoa).
Hội Tiết Niệu-Thận Học Việt Nam: Hội Tiết niệu-Thận học Việt nam là Hội
khoa học chuyên ngành được ra đời với quyết định thành lập theo Quyết định
số 69/2000/QĐ-BTC CBCP ngày 06 tháng 12 năm 2020 (GS BS Nguyễn Bửu
Triều là Chủ tịch đầu tiên)
Sau đó là các Hội:

Hội Thận học Việt Nam : ra đời sau đó
Hội Lọc máu ngoài thận VN : kế tiếp sau
Hội Tiết Niệu-Thận Học Thừ Thiên Huế: ?

Hội Nội Thận Học TP.HCM
Hội Lọc máu ngoài thận tp HCM

✓ Lược sử hình thành ngành Tiết Niệu và Thận học tại VN
✓

Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM

✓

Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh

✓ Giáo sư Ngô Gia Hy người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ MINH.
✓

Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1 hội chuyên ngành
tại VN

✓

Kết luận và chúc mừng Đại Hội lần I , thành lập Hội Tiết Niệu Thận học tp Hồ Chí Minh

Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM

1979 : Hội Y Dược Học tp HCM ra đời (TS Nguyễn Duy Cương là Chủ tịch, GS Ngô Gia Hy là
sáng lập viên)
Hội Niệu-Thận học do GS Ngô Gia Hy thành lập . Thuộc Tổng Hội Y Dược Học VN
Đó là “Hội trong Hội”. Khái niệm Hội trong Hội chỉ có từ khi có nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày
21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ
Khi Hội Y Dược học chia ra, Hội Y-D tpHCM cũng chia ra. Ta có Hội Y Học tpHCM (do GSVS
Dương Quang Trung làm Chủ tịch).
Ngày thành lập có thể đã lập biên bản, nhưng sau đó không thể tìm ra. Cuối những năm 80,
mới phát hiện ra, và khi đó mới làm lại các quyết định.

Các nhà Sáng lập ra
“Tổng Hội Y- Dược Học tp HCM”
(sau chia thành Hội Y Học và Hội Dược Học tp HCM)

TS DS Nguyễn Duy Cương
Prof. agrégé Ngô Gia Hy

Ban chấp hành Hội Y Dược Học tp HCM (1979)

Hội Y-Dược Họ tp HCM chia đôi Hội Y học và Hội Dược học (1999)

✓ Lược sử hình thành ngành Tiết Niệu và Thận học tại VN
✓

Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM

✓

Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh

✓ Giáo sư Ngô Gia Hy người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ MINH.
✓

Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1 hội chuyên ngành
tại VN

✓

Kết luận và chúc mừng Đại Hội lần I , thành lập Hội Tiết Niệu Thận học tp Hồ Chí Minh

NGÀY THÀNH LẬP HỘI 10/2/1987
(Văn bản xác nhận lại vì quyết định gốc không có chỉ có biên bản ngày thành lập )

Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh (1979-2021)
-1979 (1987)-1998- Chủ Tịch: GS Ngô Gia Hy. TTK: BS Nguyễn Văn Hiệp
(Khoá I: 1989-1998, thực ra khoá I từ 1979)
-1998-2003- Chủ tịch : GS Trần Văn Sáng. TTK : TS BS Trần Ngọc Sinh
( khoá II: 1998-2003).
- 2004-2011- Chủ tịch : PGS Dương Quang Trí. TTK : ThS BS Trần Ngọc Sinh
(Khoá III : 2004- 2007; khoá IV: 2008-2011)
- 2012-2018 – Chủ tịch: GS Trần Ngọc Sinh. TTK: PGS Nguyễn Tuấn Vinh
(Khoá V 2010- 2013; khoá VI 2013-2018)
- 2019-2024- Chủ Tịch: PGS Nguyễn Tuấn Vinh. TTK TS BS Dư Thị Ngọc Thu
(Khoá VII 2018- 2021)
Hội Tiết niệu-Thận học tp HCM.
Đổi tên và tách ra khỏi Hội Y Học tp HCM ( tháng 12- 2021)
Khoá I: 2021-2026; Chủ Tịch: PGS Nguyễn Tuấn Vinh. TTK Đỗ Anh Toàn
(Khoá I Hội Tiết Niệu-Thận Học tp HCM (2021-2025)

Qua 42 năm hoạt động (34 năm, nếu tính theo văn
bản có từ 1987):
- Đoàn kết : trong đồng nghiệp
- Hiệu quả khoa học: nghiện cứu,
- Hiệu quả đào tạo: học tập, thăng tiến học vị , học hàm…

GIAI ĐOẠN 1979 (1987)-1998 (Nhiệm Kỳ I)
Chủ Tịch: GS. BS. NGÔ GIA HY

GS Ngô Gia Hy (1979)

Tổng thư ký : BS NGUYỄN VĂN HIỆP

GIAI ĐOẠN 1998-2003
Chủ Tịch: GS BS TRẦN VĂN SÁNG Tổng thư ký : ThS BS TRẦN NGỌC SINH

GS Trần Văn Sáng (2005)

ThS Trần Ngọc Sinh (2005)
BS CKII Trần Thị Minh Trinh (2005)

GIAI ĐOẠN 2004-2011
Chủ Tịch: PGS TS DƯƠNG QUANG TRÍ Tổng thư ký : Th.S BS TRẦN NGỌC SINH

PGS TS Dương Quang Trí &
Cô-Thầy Ngô Gia Hy

GIAI ĐOẠN 2012-2018
Chủ Tịch: GS TS TRẦN NGỌC SINH Tổng thư ký : PGS.TS NGUYỄN TUẤN VINH

27/3/2015 Chuẩn bị Đai Hội VI Tại Nha
Trang cùng BS Nguyễn Ngọc Hiền
(Tốt nghiệp Y khoa SàiGòn 1972)

Điều lệ với NHIỆM KỲ 3 NĂM : do chủ trương muốn đổi mới sớm
nhân sự BCH (để trẻ hoá liên tục)

Điều lệ với NHIỆM KỲ 3 NĂM : khoá VI, khi báo cáo Hội Kết quả Đại hội
VI cho Hội cấp trên (Hội Y Học tp HCM) khi làm quyết định công nhận thư ký
ghi 5 năm như các Hội khác. Điều này phát hiện khi nộp đơn tổ chức đại hội
vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ ( 2016), do vậy nhiệm kỳ này kéo dài 5 năm, từ
đó theo góp ý của Hội cấp trên nhiệm kỳ trở lại 5 năm như các hội khác!

GIAI ĐOẠN 2019-2021
Chủ Tịch: PGS TS NGUYỄN TUẤN VINH Tổng thư ký : TS BS DƯ THỊ NGỌC THU

GIAI ĐOẠN 2022-2027
Chủ Tịch: PGS TS NGUYỄN TUẤN VINH Tổng thư ký : TS BS ĐỖ ANH TOÀN

Đại Hội Thành Lập (18/12/2021)
Hội Tiết Niệu-Thận Học tp Hồ Chí Minh

GIAI ĐOẠN 2022-2027 : BAN CHẤP HÀNH CÓ BIỂU QUYẾT 2 CỐ VẤN
PGS TS VŨ LÊ CHUYÊN

GS TS TRẦN NGỌC SINH

✓ Lược sử hình thành ngành Tiết Niệu và Thận học tại VN
✓

Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM

✓

Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh

✓ Giáo sư Ngô Gia Hy người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ MINH.
✓

Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1 hội chuyên ngành tại
VN

✓

Kết luận và chúc mừng Đại Hội lần I , thành lập Hội Tiết Niệu Thận học tp Hồ Chí Minh

Giáo sư NGÔ GIA HY
người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ

MINH

NIEU HỌC và TIẾT NIỆU HỌC
Chuyên ngành Tiết niệu học (từ ngữ của
Hội Tiết Niệu - Thận Học Việt Nam), Giáo sư
Ngô Gia Hy gọi là Niệu Học. Hội Niệu-Thận
học thành phố Hồ Chí Minh do Thầy Ngô
Gia Hy sáng lập vào những năm đẩu thập kỷ
80 mang dấu ấn từ ngữ đó. Thầy cho rằng
chữ “tiết” không phản ảnh ngữ nghĩa của từ
ngữ gốc là Urology (hay Urologie).

Là một học trò của Thầy, thuộc thế hệ
sau 1975, chưa phải là thế hệ sau
cùng nhưng là lứa học trò nhỏ, gần
Thầy chỉ trong khoảng 20 năm, lĩnh
vực và kiến thức của Thầy gần như
bao la vô tận, nhưng với tinh thần ham
học và ngưỡng mộ Thầy, tôi học được
nhiều điều làm nền tảng cho nghề từ
đó đến nay.

Năm nay 2021, kỷ niệm Thầy mất đến
giỗ lần thứ 17 và tuổi thầy đã 105 tuổi.
Nhân dịp này tôi muốn trân trọng nhắc
đến Thầy để tưởng nhớ và để hâm
nóng tinh thần học học tập chuyên
ngành chuyên ngành, xin trìn bày đoản
văn, khu trú trong đề mục “tìm hiểu
một số tinh hoa Niệu học trong học
thuật của Thầy”.

HỌC THUẬT VÀ CÁCH ĐẠT ĐỈNH CAO
HỌC THUẬT
DƯỚI TẦM NHÌN CỦA NGƯỜI HỌC TRÒ, NGƯỜI VIẾT
Bản thân tôi được xem như vào nghề từ khi chọn đi sơ bộ chuyên
khoa khi đang học năm thư tư, Khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ
Chí Minh, niên khóa 1978-1979 (khóa 4, sơ bộ chuyên khoa). Đó là
lớp đặc biệt và duy nhất khi nhà trường cải cách giáo dục, học
chuyên khoa từ năm thứ tư. Lớp chúng tôi được tuyển năm 1974,
học trình 6 năm, không kể 1 năm phải qua ở Đại Học Khoa Học Sài
Gòn (trước 1975).
Trong thời gian là học viên tiết niệu học, 2 năm sơ bộ chuyên khoa
và năm 4 nội trú, tôi học ở nhiều thầy, Thầy Ngô Gia Hy là người có
ảnh hưởng nhất không những ở tay nghề, mà còn ở tư duy nghề
nghiệp, và là một trong những người thầy có ấn tượng sâu sắc nhất.

HỌC THUẬT CỦA THẦY

LÃNH VỰC CHÍNH VÀ ĐA LĨNH VỰC
Lãnh vực hoạt động học thuật của Thầy bắt
đầu bằng chuyên khoa Gây mê hồi sức,
chuyên khoa Niệu học là sâu rộng nhất,
Thầy còn chuyên khảo về khí công bảo vệ
sức khỏe, cho đến một lĩnh vực sưu tập tem
để giải trí (ít người biết). Tất cả các lĩnh vực
đó Thầy đều thực hiện bằng trí tuệ hàn lâm,
ở cấp độ chuyên gia..

LÃNH VỰC CHÍNH VÀ ĐA LĨNH VỰC
Trong lãnh vực chính hay phụ, một khi Thầy đặt tay vào, người ta
thấy mang dấu ấn của bậc trí giả kèm theo cả một tâm huyết.
Vì vậy, những công trình Thầy lưu lại chỉ có thể nói là những kỷ lục.
Thí dụ như bộ sách Niệu học, với tùng chữ, từng trang, từng hình do
chính tay thầy phác thảo; các phụ tá có góp phần cũng chỉ là vẽ lại
hay định dạng lại phác thảo mà thôi. Vì vậy những tác phẩm Thầy
cho ra đời, dù thuộc Tiết niệu học hay hay ngoài Tiết niệu học đều
đặc sắc và mang giá trị của cá nhân tác giả cao. Thí dụ: bộ sách Niệu
học (5 quyển) [1], [2], [3], [4], [5], quyển tự điển Niệu Học Anh-Pháp-Việt [6],
bộ sưu tập tem kỷ lục… Ngoài ra còn bộ sách khí công, Thầy hoàn
thành khi tuổi đã rất cao, là một công trình thực sự kết hợp thuật y
học cổ truyền được chắt lọc qua lăng kính của y học [2]. Quyển tự
điển Niệu học, một trong những quyển tự điển chuyên khoa hay nhất
với minh họa, là thành quả là đóng góp lớn cho chuyên ngành.

MỘT SỐ ĐIỀU HỌC HỎI ĐƯỢC QUA ĐỨC TÍNH VÀ
PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA THẦY

Điều học thứ nhất ở Thầy là, nếu muốn đạt đến đỉnh cao của một học
thuật, ta cần phải nắm được tinh hoa học thuật đó. Tinh hoa chính là
nguyên lý, quy luật, từ đó vận dụng cho mọi trường hợp trong thực
hành chuyên khoa.
Điều học thứ hai ở Thầy là sự đam mê cộng với cần cù siêng năng
trong theo đưổi học thuật và tác nghiệp. Tôi còn nhớ Thầy với chiếc
xe gắn máy cũ kỹ, miệt mài làm việc ở văn phòng bộ môn tại bệnh
viện Bình Dân, thường về trễ. Nhưng về nhà lại làm việc tiếp đến
khuya, cứ đều đặn như vậy
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Điều học thứ ba ở Thầy là, không bao giờ dễ dãi buông trôi, thỏa hiệp
với cái sai trong chuyên môn: của học trò và đồng nghiệp. Thầy
không hạ thấp ai, nhưng khi cần thì bình luận tới nơi và thậm chí
tranh luận chuyên môn gay gắt. Nguyên tắc, nhưng với học trò, Thầy
không loại bỏ ai, luôn rất rộng lượng.
Điều học thứ tư ở Thầy là, phương pháp làm việc khoa học, từ giờ
giấc tới sự sắp xếp tài liệu ngăn nắp [7]. Vào thời đó mọi thứ phải viết
tay, đánh máy sau đó.
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Điều học thứ năm ở Thầy là làm việc vì mục đích học thuật, đối với Y
học là vì bệnh nhân, không vì mục đích vật chất. Đó là nền tảng đạo
đức cần cho bất cứ ai làm nghề Y.
Phải chăng đó là là những yếu tố căn bản, con đường thực, con
đường chân chính nhất để có thể thành đạt, và nếu muốn đạt đến
đỉnh cao của một học thuật?

TIẾT NIỆU HỌC VÀ MỘT SỐ TINH HOA TRONG
HỌC THUẬT
TINH HOA CỦA HỌC THUẬT: TINH HOA CỦA TỪNG CHƯƠNG, TỪNG BÀI, TỪNG
TRƯƠNG HỢP

Thầy thường nhắc đến bệnh án đầu tiên khi thầy làm ngoại trú
(externe): đó là một trường hợp bệnh Buerger, thầy dạy rằng mỗi
bệnh án phải là một công trình nghiên cứu nhỏ của người học viên.
Thầy đã làm như thế và không bao giờ quên trường hợp lâm sang
đó.
Từ những trường hợp như vậy, khi Thầy chuyển sang Niệu học, nó
trở thành những bài học mang dấu ấn của kinh nghiệm riêng. Trong
những sách xuất bản của Thầy ta thấy vẩy đầy những trường hợp cá
nhân, những công trình
cá nhân hay tập thể Bộ môn Niệu học (Khoa Y Đại học Y Dược
thành phố Hồ Chí Minh, do Thầy làm chủ nhiệm lúc đó) và của khoa
Niệu bệnh viện Bình Dân ngày ấy, Thầy viết tay từng câu, từng chữ,
vẽ phác thảo rồi nhờ học trò vẽ hay họa lại. Rất ít hình vay mượn,
nếu có người cho họa lại và chú thích rõ nguồn, không bao giờ sao
chép nguyên bản của người khác. Đó là những trước tác mà đến nay
chưa ai làm được như vậy trong chuyên ngành này ở nước ta.
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Trong từng chương sách, từng bài học, nếu để ý, ta thấy Thầy
luôn hệ thống hóa lại lý thuyết, đó chính là tinh hoa của bài học.
Không phải lúc nào cũng có như trong các sách khác, nhất là phần
sinh lý bệnh, theo tinh thần lý luận của sinh lý bệnh đó, sẽ có khung
bài của lâm sàng, cận lâm sàng. Đó là chất liệu cho chẩn đoán và
chẩn đoán phân biệt. Cuối cùng, điều trị học và tiên lượng cũng dựa
trên cùng ý tưởng cơ bản đó của bài học. Trong mỗi cơ chế, mỗi quy
trình thường có hình vẽ minh họa (thí dụ ở các hình 1, 2, 3, 4)

Hình 1: Cơ chế của nhiễm
khuẩn đường tiết niệu ở
nam giới (Ngô Gia Hy: Niệu
học, tập 2, 1982)[].

Hình 2: Cơ chế của ngược
dòng bể thận – thận trong
bế tắc đường tiết niệu trên
và ngược dòng bàng quangniệu quản-thận (Ngô Gia Hy:
Niệu học, tập 2, 1982) [].

Hình 3: Cơ chế ngược
dòng niệu đạo bàng
quang trong nhiễm
khuẩn đường tiết niệu
phụ nữ. (Ngô Gia Hy:
Niệu học, tập 2, 1982)[2]
Hình 4: Cơ chế ngược
dòng bàng quang- niệu
quản trong bế tắc đường
tiết niệu dưới hoặc ngược
dòng bẩm sinh. (Ngô Gia
Hy: Niệu học, tập 2, 1982)
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Thí dụ khác : Chương “Sỏi Cơ Quan Niệu” là một chương phức tạp
nhất gồm hơn 5 bài chính, chỉ nói về dạng lâm sàng của sỏi đường
tiết niệu trên đã thấy gây rối trí cho bất cứ học viên nào. Tôi tâm đắc
nhất với tóm tắt sinh lý bệnh với 6 giai đoạn phát triển của bệnh của
Thầy
Trong bài “Sỏi Niệu” (trang 67) phần “Cơ Thể Bệnh Học và Sinh Lý
Bệnh Học”, có viết “sỏi gây ra ảnh hưởng bằng 5 phương thức:
- Phương thức kích thích và cọ xát
- Phương thức đè ép và tắc nghẽn
- Phương thức nhiễm trùng
- Phương thức hóa xơ
- Phương thức hoại tử và dò rỉ
Mỗi cơ chế dược giải thích rõ với các bằng chứng cá nhân và y văn,
các cơ chế này luôn hiện diện trong các triệu chứng, dấu chứng và
cận lâm sàng cũng như thái độ xử trí. Cơ chế đó xuyên suốt qua 6
bài học của chương “Sỏi Cơ Quan Niệu”.
Nhờ vậy người học sẽ nhanh chóng thuộc bài và vận dụng cho các
tình huống lâm sàng, vốn rất biến hóa. Đến nay, sách Thầy xuất bản
đã 30 năm hơn, nhưng tôi vẫn để trong tầm tay để đọc.

Cập nhật và luôn cập nhật kiến thức chuyên ngành

Làm nghề gì lâu năm người ta sẽ có nhiều kinh nghiệm tốt, nhưng
cũng dễ bảo thủ, định kiến thậm chí cố chấp.
Y học hiện đại luôn cập nhật dựa vào chứng cứ mới nhất. Vì vậy phải

luôn cập nhật. Thầy luôn cởi mở và khuyến khích học trò tìm tài liệu
tự cập nhật và phổ biến, cập nhật kiến thức mới cho đồng nghiệp.
Trong thời gian học với Thầy, cập nhật về đáy phẳng - tam giác nông

bàng quang và cơ chế ngược dòng bọng đái-niệu quản của giáo sư
Emil A. Tanagho làm Thầy rất tâm đắc và là dấu ấn trong học tập kiến
thức căn bản tiết niệu của chúng tôi.

KẾ TỤC SỰ NGHIỆP CỦA THẦY

Hoïc taäp vaø laøm vieäc theo göông Thaày

✓ Lược sử hình thành ngành Tiết Niệu và Thận học tại VN
✓ Lược sử hình thành các Hội Tiết Niệu và Thận học tại VN và tp HCM
✓ Hội Niệu – Thận Học tp Hồ Chí Minh
✓ Giáo sư Ngô Gia Hy người sáng lập Hội NIỆU – THẬN HỌC tp HỒ CHÍ MINH.
✓ Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1 hội chuyên
ngành tại VN
✓ Kết luận và chúc mừng Đại Hội lần I , thành lập Hội Tiết Niệu Thận học tp Hồ

Chí Minh

Mạn đàm về sự kết hợp 2 ngành Tiết niệu học và Thận học trong 1
hội chuyên ngành tại VN

- Đoàn kết và phát huy hiệu quả khi kết hợp Tiết niệu- Thận học.

Dù theo thông lệ trên TG có thể tách ra.
- Nhưng thực tế 40 năm qua đã chứng minh : mạnh về học thuật
và tài chính.

-

Hội đã lớn mạnh cộng tác cùng Hội Tiết niệu Thận học VM
(VUNA)

Ho Chi Minh City Urology- Nephrology Association

Chúc thành công tốt đẹp!

KẾT LUẬN
Sau hơn 40 Hội và các đồng nghiệp là Hội viên đã thực hiện

tôn chỉ , mục đích của Hội với nhiều thành quả bằng giá trị chuyên
môn đã thành tựu trong suốt quá trình ấy.

Nay chúng ta vui mừng thấy Hội bước tiếp giai đoạn mới.
Độc lập chịu trách nhiệm trước nhà nước.
Xin nhiệt liệt chúc mừng Hội Tiết Niệu – Thận Học tp HCM,
Dù tổ chức giữa mùa dịch COVID-19 còn phức tạp, Kính chúc Đại
hội thành công tốt đẹp

