Văn phòng Hội lao và Bệnh phổi VN tại Cần Thơ

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân và công ty thuốc – vật tư trang thiết bị y tế

Trong khuôn khổ các hoạt động khoa học hàng năm, Văn phòng Hội Phổi Việt
Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học chủ để “Thông điệp cuối năm 2020”. Sự kiện
sẽ tập trung trên những vấn đề mang tính cập nhật và tầm nhìn giải pháp cho năm
2021 và sau đó. Đây cũng là diễn đàn mở, định hướng cho công tác biên soạn tài
liệu, đào tạo CME và nghiên cứu trong năm 2021.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và công ty thuốc –
vật tư trang thiết bị y tế tham dự.
Thời gian: Thứ 7, ngày 19/12/2020
Địa điểm: VINPEARL Hotel Cần Thơ (tầng 5). Số 209, đường 30/4, P. Xuân Khánh,
Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 02923. 761 888.

Đại biểu: Khoảng 400 đại biểu, toàn quốc.
Tài liệu phát hành trong hội nghị: Tạp chí Hô hấp số 22 (2020)
Chứng nhận CME của Trung tâm Đào tạo - NCKH, Hội Phổi Việt Nam cập nhật
kiến thức tương đương 8 giờ.

CHƯƠNG TRÌNH 19/12/2020 (thứ 7)

Buổi sáng: Vi sinh gây bệnh nhiễm khuẩn hô hấp dưới và Những số liệu từ
các nghiên cứu đa trung tâm ở Việt Nam.

Chủ tọa: PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS.BS
Chu Thị Hạnh, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc.
1. Nghiên cứu MAEC và kết quả vi sinh gây bệnh (TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy).
2. Phân tích đặc điểm vi sinh gây bệnh và tính nhậy cảm kháng sinh từ các nghiên
cứu ở Việt Nam: ANSORP, SOAR, REAL, EACRI và MAEC (TS. BS Phạm Hùng
Vân).
3. Vaccin trong thực hành nhiễm trùng phổi không lao (TS.BS Nguyễn Văn
Thành).
4. Vi sinh gây bệnh Viêm phổi cộng đồng: Nguy cơ nhiễm khuẩn GNEB,
P.aeruginosa và kháng thuốc ở Việt Nam (PGS.TS.BS Chu Thị Hạnh).

Buổi chiều: COPD - Những vấn đề mới và có tính thực hành cao

Chủ tọa: PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS.BS
Chu Thị Hạnh, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc.
1. Đợt cấp COPD và kết quả nghiên cứu lâm sàng MAEC (BSCK II Nguyễn Đình
Duy)
2. COPD: Vai trò biomass và lao phổi trong bệnh học COPD (PGS.TS.BS Tạ Bá
Thắng).
3. Bệnh đồng mắc và COPD (PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi).
4. Điều trị không dùng thuốc, chăm sóc và điều trị giảm nhẹ trong COPD (TS.BS
Đỗ Thị Tường Oanh)
5. Bản chất viêm trong COPD và điều trị (TS.BS. Nguyễn Văn Thành)
6. Điều trị đợt cấp COPD: Nên hay không theo phenotype (TS.BS. Nguyễn Văn
Thọ)

Buổi tối: Gala “đêm cuối năm và vinh danh các nhà tài trợ tiêu biểu
(có thư mời riêng).

Phí tham dự của đại biểu: (gồm cả tài liệu, ăn trưa 19/12/2020, giải khát và phí CME)
Đăng ký đến ngày 15/11/2020: 400.000 vnđ/đại biểu;
Đăng ký từ ngày 16/11/2020: 500.000vnđ/đại biểu;
Đóng tại chỗ: 600.000vnđ/đại biểu
Hội viên của Hội Phổi Việt Nam có thẻ 2020, khách mời theo quyền lợi của các nhà
tài trợ: Tham dự miễn phí.
Đại biểu tự túc đi lại và ăn nghỉ.
(Ban tổ chức sẽ gửi thư mời chính thức theo đường bưu diện tới đại biểu đăng ký).

Cần Thơ, ngày 1 tháng 9 năm 2020
Phó chủ tịch, Phụ trách Văn phòng

TS.BS Nguyễn Văn Thành

Liên hệ công tác tổ chức:
TS.BS Nguyễn Văn Thành, moble: 0913817945, e-mail: drthanhbk@gmail.com;
Liên hệ đăng ký tham dự:
Phạm Trần Mộng Thảo, mobile 090 944 3413, e-mail: mongthaopk@gmail.com

