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Được sự cho phép của Bộ Nội vụ, Bộ Y Tế, Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam, phát triển trên cơ sở
Hội phẫu thuật Nhi Hà Nội và Hội phẫu thuật Nhi Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức được
thành lập theo quyết định số 242/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tổ chức Đại hội lần thứ I
tại Hà Nội ngày 22/02/2006.

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ I (2006-2012)

1. Hoạt động chuyên môn kỹ thuật

Hội là tổ chức nghề nghiệp tự nguyện của các bác sĩ làm công tác nghiên cứu, chữa
bệnh, giảng dạy, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, cũng như đoàn kết phấn đấu góp phần vào
việc bảo vệ và tăng cường sức khoẻ cho trẻ em bằng phẫu thuật. Phạm vi phẫu thuật của hội
bao gồm : Phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật tiêu hoá, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật sọ mặt,
phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật nội soi…Hiện tại hội có hơn 120 hội viên
trên khắp cả nước do GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, làm
Chủ tịch Hội.

Phẫu thuật Nhi càng ngày càng phát triển độc lập cả về chiều sâu và chiều rộng, là một
chuyên khoa riêng tách rời với chuyên ngành phẫu thuật chung. Từ chỗ chỉ phẫu thuật các
bệnh ngoại khoa thông thường đến nay phẫu thuật nhi Việt Nam đã thành công trong các ca
phẫu thuật lớn, đòi hỏi áp dụng các kỹ thuật cao, chuyên sâu như ghép tạng, phẫu thuật khí
phế quản, nội soi, phẫu thuật sọ mẶt, tách cặp song sinh, phẫu thuật điều trị u nang ống mật
chủ, thoát vị cơ hoành, phẫu thuật tim hở điều trị tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh… những phẫu
thuật mà cách đây vài năm chỉ được thực hiện tại các nước phát triển có nền y học tiên tiến.
Trong những năm qua, các hội viên hội Phẫu thuật Nhi trên cả nước đã tiến hành trên 100.000
ca mổ, mang lại niềm vui hạnh phúc cho rất nhiều ông bố, bà mẹ.

Đội ngũ phẫu thuật viên chuyên ngành Ngoại Nhi phát triển nhanh chóng cả về số
lượng và chất lượng. Năm 2005, cả nước chỉ có 7 khoa Ngoại Nhi thì năm 2012 đã có 16 khoa
Ngoại Nhi. Cả nước đã có 1 Giáo sư, 3 phó Giáo sư, nhiều tiến sỹ, thạc sỹ và bác sỹ chuyên
khoa cấp II về Ngoại Nhi.
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Chương trình đào tạo bác sỹ chuyên khoa cấp I,II, thạc sỹ và tiến sỹ về Ngoại Nhi được
tiến hành trong những năm trước và bắt đầu được Bệnh viện Nhi trung ương tiến hành từ năm
2012. Đây là một cơ hội mới để cung cấp thêm bác sỹ chuyên ngành Ngoại Nhi cho cả nước.

Trong suốt 6 năm qua, các thành viên của Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam đã không ngừng
học tập, trao đổi chuyên môn, cùng nhau xây dựng và phát triển chuyên ngành Phẫu thuật Nhi
Việt Nam theo hướng chính quy hiện đại theo kịp các tiến bộ của phẫu thuật Nhi thế giới.Trong
một khoảng thời gian không dài Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam đã xây dựng một thương hiệu
Phẫu thuật Nhi Việt Nam có uy tín trên trường quốc tế, được bạn bè đồng nghiệp quý mến tôn
trọng. Các hội viên đã tích cực tham gia vào các hội nghị quốc tế thường niên của các Hội phẫu
thuật Nhi Thái Bình Dương, Hội phẫu thuật Nhi Châu Á, Hội phẫu thuật Nhi Châu Âu, Hiệp hội
phẫu thuật nội soi nhi quốc tế.

Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về phẫu thuật nhi ngắn ngày tại Hà Nội, Thành phố
Hồ Chí Minh, và Đà Nẵng có sự tham gia của nhiều giảng viên và học viên quốc tế.

2. Hoạt động Nghiên cứu khoa học

Tuy còn nhiều khó khăn và hạn chế trong lĩnh vực nghiên cứu, song nhiều hội viên đã
hăng say tiến hành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị. Các hội viên không chỉ nghiên
cứu áp dụng thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào Việt Nam mà còn nghiên cứu
đề xuất nhiều kỹ thuật mới đóng góp vào những tiến bộ của phẫu thuật nhi thế giới như:

thắt.

Kỹ thuật mổ dị tật hậu môn trực tràng bằng đường giữa sau trực tràng giữ nguyên cơ

Kỹ thuật mổ cắt màng tim bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực để điều trị viêm mủ
màng ngoài tim.

-

Kỹ thuật mổ thoát vị cơ hoành ở trẻ sơ sinh bằng nội soi lồng ngực.
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-

Kỹ thuật mổ thoát vị cơ hoành bằng nội soi lồng ngực cho trẻ đang thở máy cao tần.

-

Kỹ thuật mổ teo trực tràng bằng nội soi ổ bụng kết hợp với đường qua hậu môn.

Kỹ thuật mổ nối niệu quản - niệu quản bằng nội soi với 1 troca hỗ trợ để điều trị niệu
quản đôi.

-

Kỹ thuật mổ còn ổ nhớp băng phẫu thuật nội soi

-

Kỹ thuật cắt gần hết tụy bằng nội soi để điều trị cường insulin

Nhiều kỹ thuật mổ cũng đã được các hội viên Hội phẫu thuật nhi Việt Nam cải tiến và hoàn
thiện như kỹ thuật mổ nội soi điều trị u nang ống mật chủ, phẫu thuật nội soi điều trị teo đường
mật, kỹ thuật nội soi điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh, kỹ thuật nội soi hỗ trợ điều trị teo
ruột bẩm sinh, kỹ thuật mổ lỗ tiểu thấp…

Các hội viên của Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, trường Đại
học Y Dược Thành phố Hồ chí Minh đã trình bày gần 60 công trình nghiên cứu tại các hội nghị
Phẫu thuật Nhi quốc tế, và gần 30 công trình nghiên cứu khoa học đã xuất bản trên các tạp chí
có uy tín của thế giới.

Nhiều công trình nghiên cứu của các hội viên cũng đã được báo cáo tại các hội nghị
quốc gia và được xuất bản trên các tạp chí trong nước. Nhiều đề tài cấp nhà nước và cấp bộ
như đề tài xơ hóa cơ Delta, đề tài phẫu thuật nội soi lồng ngực, đề tài phẫu thuật nội soi điều trị
u nang ống mật chủ… đã được các hội viên hội phẫu thuật Nhi tiến hành đạt kết quả cao, góp
phần giải quyết nhiều vấn đề sức khỏe trẻ em Việt Nam.

Cứ một năm một lần, Hội nghị của Hội phẫu thuật Nhi Việt Nam lại được tiến hành
(Năm 2007 tại BV Nhi Đồng I - TP HCM, năm 2008, 2009, 2010 tại Hà Nội, 2011 tại BV Nhi
Đồng II -TP HCM ). Năm nay Hội phẫu thuật Nhi Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 2 và Hội nghị
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thường niên lần thứ VII, được tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào hai ngày 13,14/9/2012 do Bệnh
viện Nhi Trung ương đứng ra tổ chức với các chủ đề: Phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật tiêu hoá,
phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật sọ mặt, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tim mạch, Phẫu
thuật nội soi. Đây sẽ là một diễn đàn lớn, là nơi trao đổi kinh nghiệm cho các đồng nghiệp trong
nước và quốc tế.

Ngoài ra đã có nhiều Bác sỹ tham gia viết bài trên trang Website của Hội và tuyên
truyền giáo dục về bảo vệ sức khỏe trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo
Thanh niên, Đài Truyền hình Việt Nam....

3. Hoạt động đào tạo

Tổ chức nhiều lớp học về PTNS và phẫu thuật Nhi tại BV Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi
đồng 2, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng có sự tham gia giảng dạy của các giáo sư quốc tế cho học
viên là các phẫu thuật viên của Hội và nhiều học viên quốc tế (từ Philipine, Đài Loan, Thái Lan,
Italia, Lào...)

Bệnh viện Nhi Trung ương đã trở thành trung tâm đào tạo phẫu thuật nội soi cho các
phẫu thuật viên đến từ Thái Lan, Philippine, Indonesia, Malaysia, Đài loan, Italia, Mỹ, Thụy
Điển.

GS Nguyễn Thanh Liêm, được bầu là ủy viên thường vụ hội phẫu thuật nhi Châu Á,
đồng chủ tịch ủy ban nghiên cứu khoa học và là giảng viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật
nội soi nhi Quốc tế, là giảng viên danh dự trương Đại học Malaysia. GS Nguyễn Thanh Liêm đã
được mời trình diễn phẫu thuật tại Đài Loan, Philippine, Indonesia và giảng bài tại Hoa Kỳ, Italia,
Úc và nhiều nước khác.

GS Nguyễn Thanh Liêm được mời viết chương U nang ống mật chủ cho Sách giáo
khoa của Anh và Mỹ.

Nhiều Bác sĩ của Hội đã tham gia các cuộc Hội thảo khoa học Quốc tế tại Mỹ, Nhật,
Hàn Quốc...
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4. Hoạt động đối ngoại

Ngay sau đại hội lần thứ nhất, Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam cũng như nhiều GS, BS của Hội
đã có nhiều mối quan hệ với các tổ chức nước ngoài với các GS, BS có tên tuổi ở các nước
trong khu vực và trên thế giới, Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam cũng có một số GS, BS của Hoa
Kỳ, Italia tham gia với tư cách là hội viên.

Nhiều BS của hội, bằng nhiều nguồn tài trợ khác nhau, đã đi du học ở nhiều nước như: Mỹ,
Pháp, Italia, Úc, Hàn Quốc.....

5. Phần chưa đạt được và cần được khắc phục trong nhiệm kỳ II:

1. Hoạt động chuyên môn kỹ thuật chưa đồng đều và rộng khắp. Một số kỹ thuật thông
thường cũng vẫn còn là vấn đề cần được tập huấn hướng dẫn sao cho những kỹ thuật cơ bản là
kiến thức luôn được cập nhật.

2. Hoạt động chuyên môn cho một số tỉnh vùng sâu, vùng xa còn cần có sự hỗ trợ tích cực
hơn của các trung tâm lớn. Tuy nhiên đây là vấn đề Hội chỉ có thể đề xuất mà không thể quyết
định thực hiện.

3. Website của Hội đã có hoạt động, song chưa nhiều, cần phải đưa nhiều kỹ thuật mới
dưới hình thức Video và những công trình đã công bố, đặc biệt những công trình đã được đăng
ở những tạp chí nước ngoài.

4.
Việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị còn lệ thuộc vào nguồn kinh phí tự đóng góp
và đây là vấn đề ở mỗi Hội viên cần suy nghĩ và thấu suốt vấn đề này:
Kinh phí tập
huấn tự lo liệu, phải đóng góp
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PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ II (2012-2017)

Từ những hoạt động đã đạt được trên đây và một số vấn đề chúng ta quan tâm, nhiệm
kỳ lần thứ II có một số phương hướng hoạt động sau:

Phương hướng chung là nhằm tập hợp đội ngũ cán bộ y tế hoạt động trong chuyên ngành
Phẫu thuật Nhi, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ để nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc và điều trị cho trẻ em Việt Nam có những
bệnh lý và các loại dị tật bao gồm: Phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật tiêu hoá, phẫu thuật lồng
ngực, phẫu thuật sọ mặt, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật nội soi…cần
điều trị hoặc can thiệp phẫu thuật, góp phần cải thiện chất lượng sức khoẻ và cuộc sống, hoà
nhập được với cộng đồng.

Nội dung hoạt động bao gồm các lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và xuất bản, hợp tác
trong và ngoài nước, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ.

Cụ thể như sau :

1.
Đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng mạng lưới Phẫu thuật Nhi từ trung
ương đến địa phương đặc biệt là ở các tỉnh miền núi và vùng sâu vùng xa để mỗi tỉnh có thể
có được 1 đơn vị phẫu thuật Nhi nằm trong hoặc ngoài khoa Ngoại.

2.
Tích cực tổ chức cung cấp thường xuyên thông tin cập nhật lên trang Web của Hội về
các tiến bộ trong Phẫu thuật Nhi trong nước và quốc tế. Có cán bộ chuyên theo dõi, thu thập và
dịch các tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để gửi cho các hội viên.

3.
Tổ chức đào tạo kiến thức về phẫu thuật, gây mê, hồi sức cho các hội viên trong cả
nước thông qua các lớp tập huấn ngắn ngày. Tổ chức tập huấn cho các tỉnh phía Bắc tại Hà
Nội và các tỉnh phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
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4.
Tổ chức hội nghị khoa học toàn quốc thường niên một lần để trao đổi thông tin và
học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

5.

Mời chuyên gia quốc tế vào giảng bài và trao đổi kinh nghiệm.

6.
Tạo điều kiện để các hội viên có điều kiện tham gia các hội nghị quốc tế, góp phần
giới thiệu Chuyên ngành Phẫu thuật Nhi Việt Nam với bạn bè trên thế giới.

7.
nước.

8.

Giúp đỡ hội viên công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài

Tư vấn đào tạo các Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Nhi.

9.
Tư vấn cho các Giám đốc bệnh viện phương hướng xây dựng và phát triển Chuyên
ngành Phẫu thuật Nhi tại Bệnh viện tuyến tỉnh.

10.
Kết hợp với các cơ quan ngôn luận (Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam,
Tạp chí Sức khoẻ đời sống, Báo Phụ nữ...) tuyên truyền bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn,
phòng ngừa dị tật bẩm sinh... cho trẻ em.

11.
Chủ động tổ chức các đội phẫu thuật Nhi tới các Bệnh viện đa khoa các tỉnh miền núi
phía Bắc, các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh vùng sâu, vùng xa phẫu thuật cho trẻ em có dị tật.
Đồng thời với phẫu thuật kết hợp huấn luyện tại chỗ cho cán bộ làm công tác Phẫu thuật Nhi.
Thực hiện tích cực trên tinh thần của chỉ thị 1816 của Bộ trưởng Bộ Y tế chuyển giao kỹ thuật
cho tuyến tỉnh có chất lượng và có kỹ thuật cơ bản

12.

Tìm kiếm các nguồn tài trợ để duy trì hoạt động của Hội.
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13.
Tăng cường quan hệ hợp tác với các Hội chuyên khoa khác như Hội Ngoại khoa Việt
Nam, Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam ...và với các
Hội Phẫu thuật Nhi các nước, Hiệp hội phẫu thuật nội soi Nhi Thế giới.

14.
Tiếp tục sử dụng Website của Hội một cách hiệu quả, đó là phương tiện chính để kết
nối giữa các hội viên trong hội.

15.
Kết hợp với các tạp chí, đặc biệt với các tạp chí tiếng Anh để có thể xuất bản 1 số
chuyên đề/năm về các công trình nghiên cứu của các hội viên trong Chuyên ngành Phẫu thuật
Nhi (Tùy thuộc kinh phí).

16.
Đề xuất với Bộ Y tế ban hành quy chế quy định chỉ có phẫu thuật viên được đào tạo
chuyên ngành phẫu thuật Nhi mới được phẫu thuật cho trẻ em.

CHỦ TỊCH HỘI

Nguyễn Thanh Liêm
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