
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC THÁNG 6.2019 

TT Chuyên đề Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức 

1 Lựa chọn phù hợp trong quản lý hen và COPD 02.06.2019 TT hội nghị GEM 
Hội hen - dị ứng - miễn dịch 
lâm sàng 

2 Giao tiếp điều dưỡng - bệnh nhân 02.06.2019 Trung tâm Medic Hội hành nghề y tư nhân 

3 

Những ngộ nhận về điều trị rối loạn mỡ máu. Bạn 
nói gì với bệnh nhân? 04.06.2019 

Đại Học Y Dược 
TP.HCM Hội bác sĩ gia đình 

4 Điều trị các bệnh lý trên đường hô hấp 08.06.2019 KS Marriot Hà Nội Hội hô hấp 

5 Điều trị các bệnh lý trên đường hô hấp 09.06.2019 TT hội nghị GEM Hội hô hấp 

6 Cấp cứu - hồi sức ngưng hô hấp - tuần hoàn 09.06.2019 Trung tâm Medic Hội hành nghề y tư nhân 

7 

Sử dụng kháng sinh và kháng viêm hợp lý, bạn đã 
biết cách? 14.06.2019 KS TTC Cần Thơ Hội bác sĩ gia đình 

8 

Hội nghị tim mạch can thiệp thường niên năm 
2019 14-16.06.2019 KS Sài Gòn Đà Lạt Hội tim mạch can thiệp 

9 

Chương trình huấn luyện giảng viên chuyên ngành 
tim mạch học tại TP.HCM 15.06.2019 KS Sheraton Hội tim mạch 

10 

Những thách thức trong chẩn đoán và theo dõi suy 
tim - Dấu ấn sinh học có vai trò gì? 15.06.2019 KS Sheraton Hội tim mạch 

11 Điều trị động kinh và Alzheimer: Có gì mới? 15.06.2019 
KS Mường Thanh, 
Nghệ An Hội thần kinh 

12 Điều trị và phòng ngừa tiêu chảy ở trẻ em ngày hè 15.06.2019 TT hội nghị GEM Hội vi sinh lâm sàng 

13 

Liệu pháp điều trị đột phá trong kỷ nguyên thuốc 
kháng virus trực tiếp (DAAs) 16.06.2019 

KS Lotte Legend 
Saigon Hội gan mật 



14 Bệnh cơ xương khớp thường gặp trong thực hành 18-19.06.2019 KS Nikko Sài Gòn Hội lão khoa 

15 Động kinh - Đau 20.06.2019 BV Chợ Rẫy Hội thần kinh 

16 Đánh giá và điều trị vết thương nhiễm trùng 20.06.2019 VPĐD GSK TP.HCM Hội điều trị vết thương 

17 Đánh giá và điều trị vết thương nhiễm trùng 20.06.2019 VPĐD GSK Hà Nội Hội điều trị vết thương 

18 

Xử trí xuất huyết tiêu hóa trên, không do tăng áp 
tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch 23.06.2019 KS Nikko Sài Gòn Hội tim mạch 

19 

Điều trị thiết yếu cho hành trình lâu dài của bệnh 
nhân đái tháo đường 23.06.2019 TT hội nghị GEM Hội đái tháo đường 

20 

Xử trí xuất huyết tiêu hóa trên, không do tăng áp 
tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân có bệnh lý tim mạch 23.06.2019 KS Nesta Cần Thơ Hội tim mạch 

21 

Giải pháp kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn ngoại 
khoa trong thời kỳ vi khuẩn đa kháng 23.06.2019 KS Sheraton Hội phẫu thuật tiêu hóa 

22 Cập nhật chẩn đoán và điều trị xơ tủy nguyên phát 25.06.2019 NH Bê Vàng Hội Y Học 

23 Cơn hen cấp - Xử trí tại tuyến cơ sở 25.06.2019 VPĐD GSK TP.HCM 
Hội hen - dị ứng - miễn dịch 
lâm sàng 

24 Điều trị trầm cảm hiệu quả cho bệnh nhân 27.06.2019 
Đại Học Y Dược 
TP.HCM Hội bác sĩ gia đình 

25 Bệnh lý cơ xương khớp 29.06.2019 
KS Pullman Vũng 
Tàu Hội thấp khớp 

26 

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu - Cập nhật xu 
thế mới trong điều trị bệnh gan 30.06.2019 KS Equatorial Hội gan mật 

Văn phòng Hội Y học TP. Hồ Chí Minh 

31.5.2019 


