CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO SỐ 2
V/v: Tổ chức Hội nghị khoa học và Đào tạo Y khoa liên tục lần V
“Đề kháng kháng sinh trong Viêm phổi cộng đồng - Viêm phổi bệnh viện Chiến lược giám sát đề kháng và sử dụng kháng sinh thích hợp trong thời
đại kháng thuốc “
Kính gửi: Quý Đồng nghiệp, Công ty Dược phẩm, Sở Y tế và Bệnh viện
Viêm phổi do vi khuẩn đa kháng thuốc đang là gánh nặng toàn cầu gây tử vong
cao, gia tăng thời gian nằm viện và tăng chi phí điều trị gấp nhiều lần. Viễn cảnh
không còn thuốc điều trị hiệu quả đã trở thành hiện thực.
Tiếp theo 4 kỳ tổ chức hội nghị định kỳ mỗi 2 năm rất thành công,ngày 14 và 15
tháng 9 năm 2019, Hội Phổi VN –Văn phòng đại diện tại TPHCM đăng cai tổ
chức cùng phối hợp với Hội Hô hấp TP HCM, Hội Hô hấp VN và BVĐK Trung
tâm tỉnh Tiền Giang sẽ tổ chức hội nghị khoa học và đào tạo y khoa liên tục toàn
quốc về đề kháng kháng sinh trong VPCĐ và VPBV lần V nhằm mục đích cập
nhật tình hình đề kháng kháng sinh trong VPCĐ và VPBV. Qua đó nâng cao kiến
thức và nhận thức mới trong chẩn đoán và điều trị VPCĐ và VPBV, trong tình
hình kháng thuốc gia tăng hiện nay.
Những chương trình giám sát sử dụng kháng sinh hợp lý và phòng ngừa viêm
phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy đã bắt đầu phát huy hiệu quả tại một số
bệnh viện sẽ là hạt nhân để nhân rộng tại hội nghị nầy.
Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đồng nghiệp tham gia hội nghị khoa học và
CME liên quan đến VPCĐ và VPBV –VPTM, và đề kháng kháng sinh trong
nhiễm trùng hô hấp tại hội nghị.

Nội dung CME và hội nghị:
1. Ngày 14/9/2019: (13:30 - 17:00) CME có giá trị 4 tiết học. 2 lớp CME, mỗi
lớp tối đa 100 BS đăng ký trước qua website Hội HH TPHCM www.hoihohaptphcm.org. Lệ phí CME 200.000 đ. Hội viên sẽ được
giảm 50%
Ghi chú: Những BS nhận được thư mời từ công ty Dược hoặc BTC
sẽ không đóng phí CME và hội nghị.
Nội dung CME: chuyên đề “Những xét nghiệm thiết yếu trong chẩn đoán
viêm phổi và hồi sức hô hấp”.
o X quang ngực trong chẩn đoán viêm phổi: PGS TS Trần Văn
Ngọc, Nguyên TK Hô hấp BVCR, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM.
o Hướng dẫn đọc kết quả khí máu động mạch trong cấp cứu và
hồi sức nội khoa. BS CKII Bùi Xuân Phúc, GV chính BM Nội
ĐHYD TPHCM – Phó khoa ICU BV NDGĐ ; TS BS Lê Thượng Vũ,
Phó Khoa Hô hấp BVCR – GV chính BM Nội ĐHYD TPHCM
2. Ngày 15/9: Hội nghị đề kháng kháng sinh trong viêm phổi cộng đồng,
viêm phổi bệnh viện – viêm phổi thở máy, chương trình giám sát sử
dụng kháng sinh và phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện.
8:30-11:00: phiên toàn thể
11:00 – 12:00: Hội nghị vệ tinh lunch symposium của các cty
13:15 – 16:30: hội nghị các phiên chuyên đề
•

Viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy người lớn do vi
khuẩn đa kháng và Giám sát sử dụng kháng sinh và phòng
ngừa VPBV: K.pneumonia sinh carbapenemase, P.aeruginosa
và A.baumaunaii đa kháng,

•

Viêm phổi cộng đồng ở người lớn: cập kết quả nghiên cứu
NKHH cộng đồng tại VN và trên thế giới, Viêm phổi CĐ do VK
gram âm và những tác nhân hiếm gặp

•

Viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện ở trẻ em

•

Viêm phổi do nấm: candida & aspergillus.

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang, số 6 Rạch gầm P.1, TP Mỹ
Tho, tỉnh Tiền giang.
Chứng chỉ CME: 8 tiết ngày 15/9 do Hội Phổi VN cấp
Lệ phí đăng ký 15/9: 600.000 đ /BS. Hội viên sẽ được giảm 50%
Ghi chú: lệ phí đăng ký 800.000 đ/2 ngày. Những BS nhận được thư mời từ
công ty Dược hoặc BTC sẽ không đóng phí CME và hội nghị.
Chúng tôi trân trọng thông báo đến quý Sở Y tế, Bệnh viện, đồng nghiệp và quý
công ty.
Địa chỉ email liên hệ:
1. PGS TS Trần văn Ngọc: email tranvanngocdhyd@yahoo.com
2. Thư ký: Nguyễn Thị Cẩm Hồng, email: duythoa@gmail.com
Vì khách mời giới hạn 700 trong cả nước, sẽ ưu tiên cho đồng nghiệp đăng ký
tham dự trước:
Hạn cuối đăng ký tham dự hội nghị và tài trợ: 14/8/2019
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn.
Trưởng BTC

PGS TS TRẦN VĂN NGỌC

