THÔNG BÁO TIẾP THEO VÀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
MFR5TH THÁNG 12/2016
Hội thảo chuyên đề MFR lần thứ 5, nội dung “Viêm phổi cộng đồng: Từ guideline tới
thực hành” sẽ được tổ chức với hình thức hội thảo cùng chuyên gia với 4 báo cáp dẫn đề.
Chương trình cụ thể như sau:
Buổi sáng 17 tháng 12 (thứ 7):
8.30-9.00: Đón tiếp đại biểu
Đại biểu gồm:
- Các chuyên gia toàn quốc Hội mời (khoảng 25 người, danh sách đi kèm).
- Các bác sỹ sinh hoạt thường kỳ trong Diễn đàn Hô hấp Đồng bằng sông Cửu long (MFR)
và Hội viên Hội Lao và Bệnh phổi (khoảng 50)
- Các bác sỹ khách mời của các đối tác (khoảng 200)
9.00 – 11.00 : Các báo cáo dẫn đề (20p/báo cáo)
Chủ tọa: PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhung, PGS.TS.BS Trần
Văn Ngọc, TS Phạm Hùng Vân.
1. ThS. BS LÊ HOÀN (BVĐHYD Hà Nội): Áp dụng guideline CAP người lớn ở Việt
Nam: Trở ngại thực tế và những biện pháp khắc phục.
2. TS. BS TRẦN ANH TUẤN (BV Nhi đồng HCM): Áp dụng guideline CAP trẻ em ở
Việt Nam: Trở ngại thực tế và những biện pháp khắc phục.
3. Báo cáo của nhà tài trợ
4. TS.BS ĐỖ NGỌC SƠN (Khoa Cấp cứu, BV Bạch Mai): Vi khuẩn gây bệnh kháng
thuốc từ cộng đồng trong CAP: thực trạng và cách tiếp cận thực hành
5. TS.BS NGUYỄN VĂN THÀNH (PCT Hội): Những biện pháp cần thiết từ góc độ Hội
chuyên ngành hướng tới áp dụng tốt guideline ở Việt Nam.
6. Báo cáo của nhà tài trợ
11.00-11.30: Nghỉ giải lao + tea-break symposium
11.30-12.30: Thảo luận và Kết luận
12.30-13.30: Cơm trưa
Thệ lệ đăng ký:
Phí:
- Phí đăng ký tham dự: 300.000đ
- Phí đăng ký có chứng nhận tham dự (chỉ dành cho các bác sỹ): 350.000đ
- Hội viên có thẻ 2016: miễn phí.
Cách đăng ký:

- Đăng ký tên với BTC và đóng phí tại bàn để nhận tài liệu, theo đại biểu. Đăng ký để
nhận giấy chứng nhận cần có các thông tin bổ sung (xem thông báo số 1)
- Liên lạc với các đối tác đăng ký (nếu có thể)
- Địa chỉ liên lạc:
ĐDTH Phạm Trần Mộng Thảo
e-mail: mongthaopk@gmail.com
mobile: 0909443413

