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Lịch sử thành lập Liên hội
• Mục đích của Liên hội: kết nối các hội đoàn, nhóm, nhân vật
và cá nhân tham gia hợp tác y tế với Việt Nam

• 21/03/2015 tại TP Hồ Chí Minh: Hội thảo hợp tác Y tế Việt

Nam – Pháp với sự tham gia của Đại sứ quán CH Pháp tại
Việt Nam và các cơ quan thẩm quyền của Thành phố. Tuyên
bố chung sáng lập Liên Hội của các hội Việt-Pháp có mặt.

• 15/06/2016 tại Paris, La Sorbonne: Hội thảo hợp tác Y tế
Pháp-Việt Nam với sự tham gia của Bộ trưởng Y tế
CHXHCN Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Pháp.

Nhận định tình hình
• Hợp tác y tế Việt-Pháp rất phong phú nhưng phân tán,
không phối hợp và không kết nối các chủ đề với nhau.
• Một địa phương Việt Nam có thể đón nhiều đoàn (đại học,
bệnh viện, hội đoàn, nhân vật) đến mà các đoàn không phối
hợp với nhau, không chia công.
• Sự thiếu thông tin giữa các đoàn với nhau có khi đưa đến
tình trạng cạnh tranh.
• Nhà chức trách Pháp và Việt Nam gặp khó khăn để lập một
bản đồ sinh hoạt và để có đối tác đại diện.

Vai trò và
nhiệm vụ
• Thông tin các chương trình hợp
tác y tế giữa Pháp và Việt Nam.
• Trao đổi tin tức giữa hội thành viên.
• Liên đới phương tiện, kỷ năng,
công tác.
• Xác định vị trí liên lạc cho các Hội
và cho các địa phương Pháp và
Việt Nam có hợp tác y tế.

Hội thảo 2018
tại Paris
• Hội thảo tại Paris-La Sorbonne
ngày 15/06/2018.
• Với sự có mặt của bà Bộ trưởng
Y tế Nguyễn Thi Kim Tiến và các
vụ trưởng và giám đốc.
• Và sự có mặt của Đại sứ đặc
mệnh Nguyễn Thiệp.
• Tổng kết 25 năm hợp tác chiến
lược y tế và triển vọng tương lai
hợp tác Y tế Việt-Pháp.

Vài nét về Liên hội y tế Việt-Pháp
• Liên hội tập hợp hơn 20 hội đoàn và nhiều nhân vật khoa
học cùng chia nhau nguyên tắc nhân ái của ngành sức khỏe
(X-quan, Nhi khoa, Tâm thần và Tâm lý, Gây mê hồi sức, Y
tá, chuyên về phổi, ung thư, phụ sản, nha khoa…)
• Liên hội là đối tác của đại diện Pháp tại Hà Nội và Tp HCM
(Sứ quán và Lảnh sự) và đối tác cho Việt Nam (Bộ Y tế, Bộ
Ngoại giao qua cơ quan PACCOM)
• Liên hội xây dựng và giới thiệu chương trình tổng hợp cho
các hội thành viên (chuyến đi, hội thảo chuyên đề)

Một số hội thành viên
• IMSF (Hình ảnh và X-quan)
• ASFVPPM (Tâm thần và tâm
lý y học)
• APPEL Lorient (Nhi khoa và
handicap/tổng thiệt)
• AFRAVIETMUR (Khẩn cứu
cấp/Hồi sức)
• ALYT (Đào tạo y tá)
• AHFV (Tâm thần)

• Institut Curie (Ung thư con nít
và gen)
• SDFV (Nha khoa)
• ARHM (Handicap và sức khỏe
tâm thần)
• AFVP (Phổi)
• IRD/CEPED (Nghiên cứu sức
khỏe bà mẹ)

Dự án hợp tác với
Đồng Tháp
•

Dự án theo chủ trương của hai hội
thành viên kết hợp với nhau : ALYT
(chăm sóc y tá) và AFRAVIETMUR
(y khoa khẩn cấp)

•

Kết hợp kinh nghiệm Việt Nam và tư
vấn để lên chương trình đào tạo tại
nơi.

•

Hổ trợ kỷ thuật và cố vấn cho
chường trình hợp tác giữa bệnh viện
Đồng Tháp và bệnh viện Morlaix và
vùng.

•

3 đoàn giữa tháng 5/2019 đến tháng
5/2020.

Hội thảo 2020 tại Hà Nội
• Liên hội sẽ tổ chức hội thảo tại
Hà Nội năm 2020.
• Mục đích : khai triển kết quả hội
thảo 2018 tại Paris- La Sorbonne.
• Đối tác tham gia: Bộ Y tế Việt
Nam và Đại sứ quán Pháp tại
Việt Nam.
• Địa điểm: Đại học Y Hà Nội.
• Thời điểm: tháng 11/2020.

