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Trong xu thế hội nhập của Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để thông tin y học có thể đến
được mọi người ở trong nước cũng như trên thế giới, xin đề nghị:
1. Xây dựng các tạp chí y học Việt Nam hiện nay thành các tạp chí y học trực tuyến.
Một số tạp chí đã đưa toàn văn lên mạng. Tuy vậy vẫn chưa là tạp chí trực tuyến. Người
đọc có thể lấy được toàn văn từng bài báo dạng pdf, nhưng không đọc được bài báo dạng
html. Như các tạp chí y học khác ở nước ngoài, bài báo dạng html giúp ta lấy được hình
ảnh, biểu đồ chất lượng cao hơn, giúp ta dễ dàng liên kết đến các tài liệu tham khảo, các
tư liệu có liên quan khác.
2. Đưa các tạp chí y học Việt Nam vào các cơ sở dữ liệu tạp chí y học của khu vực hay
toàn cầu.
Cơ sở dữ liệu PubMed www.pubmed.gov của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ hiện nay được sử
dụng phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên các tạp chí y sinh học được chọn vào
PubMed hầu hết là của các nước phát triển như Hoa Kỳ, Pháp, Canada, … Có rất ít tạp
chí của các nước đang phát triển được chọn vào PubMed. Việt Nam chưa có tạp chí nào
được chọn. Ở Việt Nam, cũng như ở các nước đang phát triển khác, các thầy thuốc có thể
dễ dàng tìm tài liệu bằng tiếng Anh của các nước phát triển, … lại rất khó khăn trong việc
tìm tài liệu về các công trình khoa học trong nước.
Nhằm tạo điều kiện để thông tin khoa học có thể được phổ biến rộng rãi trong nước cũng
như trên toàn thế giới, các tạp chí y học Việt Nam có thể tham gia các cơ sở dữ liệu sau:
• Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online) www.vjol.info.
Tạp chí này được International Network for the Availability of Scientific
Publications (INASP) www.inasp.info tài trợ xây dựng. Hiện có 12 tạp chí khoa
học của Việt Nam tham gia, chưa có tạp chí y học nào.
• Index Medicus Tây Thái Bình Dương (Western Pacific Region Index Medicus –
WPRIM) www.wprim.org. Cơ sở dữ liệu này do Văn phòng Tổ chức Y tế Thế
giới Vùng Tây Thái Bình Dương đề nghị và đang được xây dựng với sự tham gia
của Trung quốc, Nhật, Hàn quốc, Mông Cổ, Malaysia, Philippines, … và Việt
Nam. WPRIM sẽ là một phần của Thư viện Y học Toàn cầu (Global Health
Library) www.globalhealthlibrary.net do Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng.
• PubMedCentral International www.pubmedcentral.gov do Thư viện Y khoa Quốc
gia Hoa Kỳ xây dựng. Đề án đưa các tạp chí y sinh học Việt Nam vào PubMed
Central International đang được tiến hành.
3. Quá trình hội nhập thế giới của các tạp chí y học Việt Nam cũng là quá trình tự nâng
cao chất lượng của mình. Theo kinh nghiệm của thế giới, Việt Nam cần thành lập một
hiệp hội các biên tập viên y khoa, như Hiệp hội Toàn cầu các Biên tập viên Y khoa
(World Association of Medical Journal Editors WAME) www.wame.org, để phối hợp
hoạt động, trao đổi kinh nghiệm. Một trong những công việc đầu tiên của hiệp hội này
của Việt Nam là xây dựng một cơ sở dữ liệu Index Medicus trực tuyến các tạp chí y sinh
học trong nước.

