HỘI THẢO KHOA HỌC

CẬP NHẬT QUẢN LÝ
HEN VÀ COPD

TỪ HỘI NGHỊ HỘI HÔ HẤP CHÂU ÂU - ERS 2019
09:00 - 12:00, ngày

20.10.2019

Tại TP. Hồ Chí Minh
Nikko hotel - 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 , TP. HCM
Tại Cần Thơ/các tỉnh khác
Khách sạn Anh Đào - 8 Xuân Thủy, P. An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Tại Tiền Giang
Khách sạn Mekong – Mỹ Tho - Số 1A đường Tết Mậu Thân, P.4, TP. Mỹ Tho
Hội thảo dành cho
cán bộ y tế
Kính gửi quý Bác Sĩ và quý đồng nghiệp,
Hội nghị thường niên của Hội Hô hấp Châu Âu (European Respiratory Society – ERS) là hội nghị mang tầm vóc quốc tế,
hội tụ hơn 24,000 bác sĩ, nhà khoa học và cán bộ y tế trên toàn thế giới hằng năm để cập nhật những kiến thức mới
nhất về nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh hô hấp. Trong đó, Hen và COPD được xem như vấn đề sức khỏe
toàn cầu và là bài toán khó luôn giành được nhiều sự quan tâm từ các nhà lâm sàng và khoa học.
Trên Hen, hội nghị Hội Hô hấp Châu Âu năm nay cập nhật những thay đổi của GINA 2019 được cho là mang tính lịch
sử trong 30 năm vừa qua. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong điều trị Hen, tái định hình tiếp
cận quản lý và đặt nền viêm làm mục tiêu đích của điều trị Hen xuyên suốt từ bậc 1 đến 5.
Đối với điều trị COPD, hội nghị đề cao vai trò của việc giảm và phòng ngừa cơn kịch phát với tiếp cận cá thể hóa trên
từng bệnh nhân. Vai trò của từng hoạt chất như ICS, LABA, LAMA điều trị đơn lẻ, cũng như các dạng kết hợp cũng
được thảo luận để tìm ra vai trò tối ưu, cân bằng giữa hiệu quả và an toàn dựa vào các chỉ điểm sinh học.
Với mong muốn đồng hành cùng các bác sĩ tại Việt Nam trong việc tiếp cận những kiến thức khoa học mang tính cập
nhật cao này, Hội Hô Hấp Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng VPĐD AstraZenca Pte. Ltd tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức
hội thảo khoa học “Cập nhật quản lý Hen – COPD từ Hội nghị Hô hấp châu Âu – ERS 2019”. Rất mong hội thảo sẽ mang
đến nhiều điều bổ ích cho công việc của quý Bác sĩ.

CHƯƠNG TRÌNH
09:00 – 09:15

Phát biểu chào mừng và tuyên bố lý do

09:15 – 09:30

Phát biểu khai mạc

Đại diện AstraZeneca

Chủ tọa tại Tp HCM

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan

Chủ tịch Hội Hen – Dị Ứng – Miễn Dịch Lâm Sàng TP. Hồ Chí Minh
Chủ tọa điểm cầu Cần Thơ

TS.BS. Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam

Trình chiếu video hội nghị quốc tế - ERS 2019
09:30 – 09:45

Nguy cơ cơn kịch phát của bệnh nhân Hen
GS. Paul O’Byrne

Giáo sư Hô hấp, Đại Học McMaster, Canada
Chủ nhiệm khoa Khoa học Sức khỏe, Đại học Mc Master, Canada

Báo cáo trực tiếp
09:45 – 10:30

Liệu pháp một bình hít kháng viêm-cắt cơn trong điều trị hen
TS.BS Nguyễn Văn Thọ

Chủ nhiệm bộ môn Lao và Bệnh Phổi - Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

10:30 - 11:15

Cập nhật chẩn đoán và tiếp cận điều trị COPD
PGS.TS.BS Lê Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh
Trưởng khoa Hô hấp - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

11:15 – 11:45

Thảo luận

11:45 – 12:00

Tổng kết & bế mạc

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc

Chủ tịch Hội Hô hấp TP. Hồ Chí Minh

Ngoài ra, hội thảo khoa học còn được truyền trực tuyến online, quý đồng nghiệp vui lòng bấm vào đường dẫn
hoặc quét QR code bên dưới vào lúc 09:00, ngày 20/10/2019
(Xin lưu ý đây là hội thảo dành cho cán bộ y tế)
Đường dẫn: https://tinyurl.com/y353o5r2
(mật khẩu - event password: az1234)

