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Những phát kiến từ các 
nghiên cứu cơ bản nền 
tảng đến những thử nghiệm 
lâm sàng quan trọng đã liên tục 
làm thay đổi diện mạo chuyên ngành tim 
mạch học. Chân lý hôm nay có thể sẽ trở thành lạc hậu vào ngày mai và những điều trị được xem là chuẩn mực hiện 
nay có thể sẽ không còn phù hợp trong tương lai nữa. Cập nhật kịp thời lượng kiến thức hiện đại giúp người thầy thuốc 
lâm sàng tim mạch luôn bắt nhịp được với xu hướng mới của chuyên ngành.
Tiếp theo sau những thành công của Hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch hiện nay” 
(NTCC) và thể theo yêu cầu của nhiều đồng nghiệp, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh 
tiến hành chuỗi Diễn đàn khoa học Xu hướng mới trong tim mạch học (New Trends in Cardiology Forum-NTCF). 
NTCF là một diễn đàn trao đổi khoa học về tim mạch có cấp CME sẽ bao gồm 12 chương trình phát sóng trong năm 
2021.

Mặc dù hầu hết những người mắc COVID-19 trở nên khỏe hơn chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi nhiễm bệnh, một vài 
người lại gặp phải các tình trạng hậu COVID-19. CDC và các chuyên gia trên toàn thế giới đang nỗ lực tìm hiểu thêm về 
các ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn đối với sức khỏe liên quan đến COVID-19.

Đi cùng xu hướng đó, buổi trao đổi thứ mười một với chủ đề "HỘI CHỨNG HẬU COVID-19: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN 
QUAN TÂM" với mong muốn cung cấp cho quý đồng nghiệp kiến thức cập nhật nhất về những tổn thương hệ hô hấp, 
các biểu hiện tim mạch... của hội chứng hậu COVID-19.

CHUYÊN ĐỀ 11:

HỘI CHỨNG HẬU COVID-19: NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM
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CHƯƠNG TRÌNH

Khai mạc 

GS TS BS. Trương Quang Bình

Những dạng tổn thương hệ hô hấp trong hội 

chứng hậu COVID-19

PGS TS BS. Lê Tiến Dũng

Nhận diện, chẩn đoán và xử trí những biểu 

hiện tim mạch của hội chứng hậu COVID-19

BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền

Thảo luận

Tổng kết và bế mạc

GS TS BS. Trương Quang Bình

14:00
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15:25
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PGS TS BS. Lê Tiến Dũng
Trưởng Khoa Hô hấp
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BS CKII. Nguyễn Thanh Hiền
Cố vấn chuyên môn Trung tâm Tim mạch
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

GS TS BS. Trương Quang Bình 
Giám đốc Trung tâm Tim mạch 
Phó Giám đốc 
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THÔNG TIN CHUNG

HƯỚNG DẪN THAM DỰ

        XU HƯỚNG MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ
BỆNH TIM MẠCH HIỆN NAY

Bác sĩ chuyên khoa Hô hấp, Nội Tim mạch, Tim mạch can thiệp, Nội Tổng quát, Lão khoa, Y học Gia đình
Bác sĩ Đa khoa và các chuyên khoa khác có quan tâm

Đối tượng tham gia chương trình

Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn và phiếu đăng ký (theo mẫu)

Đảm bảo tham dự từ đủ 80% thời lượng của chương trình và hoàn tất chính xác từ đủ 70% bài kiểm tra cuối 
chương trình

Quy định cấp giấy chứng nhận CME

Được nhận giấy chứng nhận đào tạo y khoa liên tục do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Quyền lợi

Tham dự: Miễn phí       Cấp giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng

Cấp giấy chứng nhận CME

Hình thức đóng tiền
Chuyển khoản (trước ngày 20/11/2021): 

Tên tài khoản: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM               Số tài khoản: 127000034908 
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh 5 (Nội dung ghi rõ: “NTCF ky 11 – Ho ten – So 
dien thoai”)

Vui lòng chụp màn hình chuyển khoản và gửi qua email:  khoahocdaotao5@umc.edu.vn

Nhập địa chỉ email – họ và tên đã đăng ký (dựa vào thông tin 
này để Ban Tổ chức có đầy đủ dữ liệu để cấp giấy chứng nhận 
CME cho Quý đồng nghiệp)

Quét mã QR code hoặc truy cập trim.vn/PEW0XB và điền đầy đủ thông tin 

Bước 1: Đăng ký 

944 0126 5229Đối với PC / Laptop truy cập: https://zoom.us/ và nhấp:  “Join 
meeting” 
Đối với điện thoại / máy tính bảng: mở ứng dụng trên thiết bị đã 
cài đặt

Nhập Webinar ID: 944 0126 5229 hoặc quét mã QR code

Bước 2: Quét mã QR code cài đặt ứng dụng Zoom Meeting 

Bước 3: Tham dự 

Bước 4: Đăng nhập thông tin để tham dự

Thiết bị AndroidThiết bị iOS

0919 485 848

Hỗ trợ kỹ thuật

khoahocdaotao1@umc.edu.vn

Sau khi kết thúc thảo luận, quý đồng nghiệp rời khỏi ứng dụng ZOOM MEETINGS, các câu hỏi post-test sẽ được hiển 
thị (pop-ups). Quý đồng nghiệp vui lòng hoàn thành các câu trả lời và nhấn SUBMIT để gửi

Diễn đàn trực tuyến


