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     ĐẠI HỌC HUẾ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO KHOA HỌC  

“CẬP NHẬT CÁC TIẾN BỘ TRONG CÁC CHUYÊN NGÀNH  

NỘI KHOA 2022” 

 
Kính gửi: 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại 

học Y - Dược, Đại học Huế, Festival Khoa học lần thứ VI và Tuần lễ Nội khoa miền Trung 

mở rộng lần thứ III năm 2022, nhằm mục đích tạo cơ hội để các bác sĩ chuyên ngành Nội 

khoa tại khu vực miền Trung và cả nước được cập nhật các kiến thức và trao đổi kinh 

nghiệm, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Bộ môn Nội thuộc trường sẽ tổ chức 

Hội thảo khoa học “Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Nội khoa 2022”, với 

kế hoạch cụ thể như sau: 

 Thời gian: Ngày 30 tháng 7 năm 2022 (Thứ Bảy).  

 Địa điểm: Khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, Thành phố Huế.  

 Báo cáo viên: Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các Thầy thuốc chuyên ngành 

Nội khoa và các chuyên khoa liên quan ở trong nước và quốc tế. 

 Đối tượng tham gia: Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa và các chuyên khoa liên quan 

đang công tác tại các Trường Đại học/ Cao đẳng Y - Dược, Bệnh viện và cơ sở y tế trong 

cả nước. 

 Các nội dung chính trình bày tại Hội thảo:  

- Cập nhật điều trị viêm gan B, C 

- Cập nhật điều trị tăng huyết áp 

- Vai trò của CGM (thiết bị theo dõi đường máu liên tục) trong điều trị Đái tháo đường 

- Cập nhật điều trị suy tim 

- Cập nhật điều trị đái tháo đường 

- Cập nhật điều trị viêm cột sống dính khớp 

- Cập nhật điều trị động kinh 

- Cập nhật điều trị COPD 

- Cập nhật điều trị chóng mặt 

- Cập nhật điều trị GERD 

- Cập nhật điều trị hội chứng ruột kích thích 

- Cập nhật điều trị tăng lipid máu 

- Cập nhật điều trị loãng xương 
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- Cập nhật chẩn đoán và điều trị thừa cân - béo phì 

Ban Tổ chức kính thông báo đến Quý đồng nghiệp quan tâm đăng ký tham dự Hội 

thảo.  

 Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://tinyurl.com/HTNOIKHOA2022 

 Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: Từ nay đến hết ngày 15/7/2022. 

 Lệ phí Hội thảo:   

- 500.000 đồng/ Hội thảo viên. 

- Lệ phí Hội thảo bao gồm: phí tham dự Hội thảo, tài liệu Hội thảo, phục vụ giải 

lao và cấp giấy chứng nhận tham dự Hội thảo (thời lượng: 8 tiết). 

- Đối với Hội thảo viên là cán bộ giảng dạy, học viên Sau Đại học thuộc Trường Đại 

học Y - Dược Huế, nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế sẽ được 

miễn phí tham dự Hội thảo. Nếu hội thảo viên đăng ký cấp giấy chứng nhận đào tạo y khoa 

liên tục (CME), thời lượng 8 tiết, nộp lệ phí 500.000 đồng/Hội thảo viên.  

Ngoài số lượng hội thảo viên được mời theo quyền lợi của các nhà tài trợ, quý đơn 

vị tài trợ đăng ký tham dự Hội thảo cho các hội thảo viên xin vui lòng đăng ký thông tin 

tham dự theo thời gian trên.     

 Hình thức đóng lệ phí: 

 Tên tài khoản:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ 

 Số tài khoản :  126 0000 14726 

 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Thừa Thiên Huế (Vietinbank) 

 Nội dung:  HỌ TÊN - HTNOIKHOA2022 

 Thông tin liên hệ: 

PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn      ThS. Đặng Thị Khánh Thảo 

ĐT: 0914.000.066        ĐT : 0775.517.554 

Email: ndtoan@huemed-univ.edu.vn    Email : dtkthao@huemed-univ.edu.vn 

Sự quan tâm tham gia của Quý đồng nghiệp sẽ góp phần quan trọng cho sự thành 

công của Hội thảo. 

Trân trọng./. 

 

       TRƯỞNG BỘ MÔN NỘI         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

           GS.TS Trần Văn Huy                  GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy             

       

 


