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Hội thảo  

Tăng cường năng lực và chia sẻ dữ liệu vì 

một nền y tế điện tử hiệu quả và bền vững 
Sự kiện thường niên của Trung tâm Quan sát ứng dụng công nghệ số 

trong y tế tại các nước đang phát triển (ODESS), Quỹ Pierre Fabre 

Giới thiệu 

Trung tâm Quan sát ứng dụng công nghệ số trong y tế tại các nước đang phát triển (ODESS) do Quỹ Pierre 

Fabre thành lập vào năm 2016, với nhiệm vụ chính là theo dõi, quan sát, ghi nhận các nỗ lực, sáng kiến ứng dụng 

công nghệ thông tin, truyền thông và kĩ thuật số trong lĩnh vực y tế tại các nước đang phát triển, với một cuộc hội 

thảo thường niên nhằm trao giải thưởng và quảng bá các giải pháp này trên phạm vi toàn thế giới. Tính đến nay, cơ 

sở dữ liệu của ODESS (www.odess.io) đã thu thập được hàng trăm sáng kiến từ khắp nơi trên thế giới. Sau ba năm 

hoạt động, ODESS đã trao hàng chục giải thưởng cho các dự án tại châu Phi và châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Chương trình hội thảo năm 2019 sẽ tôn vinh các sáng kiến xoay quanh chủ đề tăng cường năng lực cán bộ y tế 

và chia sẻ dữ liệu bằng các công cụ điện tử và giải pháp công nghệ số. 

Phương thức tổ chức 

• Sự kiện chính diễn ra tại trụ sở của ODESS (En Doyse, Lavaur, Pháp). 

• Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp sự kiện thông qua live 

streaming và hội thảo truyền hình (visioconference). 

• Đầu cầu TP. HCM: Campus AUF HCM 

Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1 – ĐT: 028. 38 27 95 50 - Fax:  028. 38 27 95 51. 

Chương trình hội thảo ODESS 2019 

Chủ đề: “ Tăng cường năng lực và chia sẻ dữ liệu vì một nền y tế điện tử hiệu quả và bền vững ” 

Thời gian: ngày thứ hai 01/07/2019 

14:30 

Cà phê tiếp đón 

15:00 
Khai mạc 

- Phát biểu của Cơ quan 

Phát triển Pháp (AFD) và 

Quỹ Pierre Fabre 

- Kết nối giới thiệu các 

đầu cầu Campus 

numérique francophone 

của AUF tại châu Á và 

châu Phi 

15:10 

Toạ đàm “Theo dõi dữ liệu: 

Đòn bẩy nào để đảm bảo 

chất lượng?” 

Điều khiển: A.-M. A. 

Ambourhouet (Bộ Y tế 

Gabon), Shelly Batra 

(Operation ASHA, Ấn Độ), A. B. 

Diallo (ĐH Québec, Canada),  

M. Kumar (ĐH Bắc Carolina, 

Hoa Kỳ), E. A. Tayag (Bộ Y tế 

Philippines) 

16:10 

Giới thiệu giải thưởng  

y tế điện tử 2019 (phần 1) 

Khushi Baby: Theo dõi bà mẹ-

trẻ em, Ấn Độ 

Afyadata: Cải thiện chất lưỡng 

theo dõi bệnh lây truyền qua 

động vật ở Tanzanie 

Smartphone Tele-

Dermatology Service: Cải thiện 

điều kiện tiếp cận chăm sóc 

bệnh da liễu cho các nhóm cư 

dân sống cách biệt tại Mông Cổ 

17:25 

Tiệc nhẹ. Giao lưu tại chỗ 

19:25 
Giới thiệu giải thưởng y tế 

điện tử 2019 (phần 2) 

IeDA: Giải pháp chẩn đoán 

điện tử tích hợp, 

Burkina Faso 

mHealth: Cải thiện chất lượng 

dữ liệu chăm sóc tổng hợp 

bệnh nhi tại miền Bắc Burkina 

Faso 

20:20 

Chia sẻ kinh nghiệm liên kết đào tạo 

quốc tế về đổi mới và thực hành y tế 

R. P. Hountondji, Bộ Y tế Công cộng Niger 

M. R. Yapo, Y sĩ đoàn Quốc gia Bờ Biển Ngà 

20:40 

Toạ đàm “Tăng cường năng lực cán bộ y tế: Từ 

chiến lược đến hành động” 

Điều khiển: C. O. Bagayoko (ĐH KH-KT-CN Bamako, 

Mali), F. I. Mustapha (Bộ Y tế, Malaysia), A. Sall (Bộ Y tế 

và Hoạt động Xã hội, Senegal), J. G. Udayasankaran 

(AeHIN, Ấn Độ) 

21:20-21:40 

Trao giải thưởng 

y tế điện tử 2019 

Bế mạc 

Ngôn ngữ và thủ tục đăng kí 

Hội thảo sử dụng tiếng Pháp và tiếng Anh. Đăng kí tham gia tại: bit.ly/2IfYTtp. Hạn chót: 20/06/2019. 
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