
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: (028) 3855 4269            Fax: (028) 3950 6126
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Tuần lễ đào tạo liên tục thường niên

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
NĂM 2022
15/8/2022 - 21/8/2022
Trực tiếp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
       và trực tuyến trên 

 



Tiếp nối thành công của những năm trước, tuần lễ đào tạo liên tục thường niên năm 

2022 sẽ được tổ chức vào ngày 15-21/08/2022 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

(215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM) dưới hình thức TRỰC TIẾP kết hợp TRỰC TUYẾN trên 

nền tảng Zoom.

Tuần lễ  Đào tạo Y khoa liên tục năm 2022 diễn ra có sự tham gia của 30 chuyên khoa 

với hơn 150 bài báo cáo, quy tụ các Giáo sư, Bác sĩ đầu ngành. Đây là cơ hội để Quý đồng 

nghiệp cùng nhau chia sẻ các chủ đề nổi bật mang tính thời sự trong y khoa liên quan 

đến hậu COVID-19 và cùng nhìn lại các vấn đề y khoa sau một năm rất nhiều sự kiện và 

biến động về COVID-19.

Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô, Quý Đồng nghiệp, Quý 

Công ty đã tích cực phối hợp trong thời gian vừa qua để Tuần lễ Đào tạo Y khoa liên tục 

thường niên. Rất mong được đón tiếp Quý Đồng nghiệp tham dự Tuần lễ Đào tạo Y khoa 

liên tục này, cùng nhau góp phần xây dựng một sự kiện đào tạo đặc sắc và bổ ích.

Trân trọng.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc

Giám đốc – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Trưởng Ban Tổ chức

Kính thưa Quý đồng nghiệp,

Trước tiên cho phép tôi gửi tới tất cả Quý Đại biểu, Quý đồng nghiệp, 

những người vừa trải qua một năm đầy biến động bởi đại dịch COVID-19 

lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, nghị lực và thành công.

LỜI CHÀO MỪNG
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Kiểm soát nhiễm khuẩn
Chiến lược đa mô thức: 

Thực hành tốt vệ sinh môi 
trường bề mặt tại cơ sở y tế

Gan mật
Kết hợp đa mô thức trong 
điều trị bệnh gan mạn – 

ung thư gan

Zoom ID: 898 1023 1911
Nội tiết

Cập nhật về bệnh lý tuyến 
thượng thận

Zoom ID: 822 9093 0624

Kiểm soát nhiễm khuẩn
Thế mạnh của máy rửa - 

khử khuẩn tự động trong 
CSSD

Hồi sức tích cực
Cập nhật chẩn đoán và điều 

trị nhiễm khuẩn huyết và 
tổn thương các cơ quan do 

nhiễm khuẩn huyết

Zoom ID: 894 7673 6329

Cấp cứu
Cập nhật xử trí các bệnh lý 

cấp cứu thường gặp

Zoom ID: 892 4027 3924

Dược
Cập nhật quản lý và sử 
dụng thuốc trong thực 

hành lâm sàng

Zoom ID: 889 5306 8248

Tai Mũi Họng
Phẫu thuật Đầu Cổ: những 

khó khăn, thách thức và 
kinh nghiệm xử trí

Zoom ID: 831 9979 5504

Ngoại Gan – Mật – Tụy
Cập nhật chẩn đoán và 
điều trị các tổn thương 

dạng nang của tụy

Zoom ID: 862 2766 6603

Điều dưỡng
Những tiến bộ mới trong 
quản lý và chăm sóc vết 

thương

Zoom ID: 881 1499 2380

Ngoại thần kinh
Đặt điện cực kích thích tủy 

điều trị đau mạn tính do 
nguyên nhân thần kinh

Zoom ID: 884 3597 9574

Điều dưỡng
Quản lý vật tư y tế tiêu hao 
từ xây dựng danh mục đến 

quản lý sử dụng

Hình ảnh tim mạch
Bệnh lý van động mạch 

chủ: bệnh học, chẩn đoán 
và điều trị

Zoom ID: 897 8022 9856

Tiết niệu
Điều trị sỏi thận bằng 

phương pháp ít xâm lấn

Zoom ID: 885 9648 1922

Niệu học
Rối loạn chức năng 

đường tiết niệu dưới 
trong bệnh Parkinson và 

rối loạn vận động

Zoom ID: 844 6753 7876

Tạo hình – Thẩm mỹ
Cập nhật kiến thức tai biến, 

biến chứng trong phẫu 
thuật tạo hình – thẩm mỹ

Zoom ID: 839 3402 1938

Nội thận
Chẩn đoán và điều trị bệnh 

lý thận liên quan các chuyên 
khoa khác

Zoom ID: 854 1549 5450

Hội trường 3A Giảng đường 3A Giảng đường 3B Phòng 410

Gây mê - Hồi sức
Cập nhật gây mê hồi sức 

cho bệnh nhân: 
Nội soi, MRI, DSA, 

Thẩm mỹ

TRỰC TIẾP TẠI

Hậu môn trực tràng
Cập nhật kiến thức trong 
chăm sóc người bệnh với 
các bệnh lý gây táo bón

Zoom ID: 842 3903 7383

Kiểm soát nhiễm khuẩn
Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp: 

hiện tại và 
xu hướng tương lai



Hội trường 3A Giảng đường 3A Giảng đường 3B Phòng 410

TRỰC TIẾP TẠI
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Sơ sinh
Chuyển vị đại động mạch: 
từ chẩn đoán tiền sản đến 

điều trị sau sinh

Zoom ID: 892 7120 4800

Nội soi 
Xu hướng mới trong Nội soi 
chẩn đoán và điều trị bệnh 

lý tiêu hóa
Giải phẫu bệnh

Giải phẫu bệnh trong y 
học chính xác

Zoom ID: 871 0539 7840

Nội tiết 
Bệnh lý nội tiết 

trong thai kỳ

Zoom ID: 859 3388 5478

Xét nghiệm
Quản lý chất lượng xét 
nghiệm và ứng dụng 

trong thực hành lâm sàng

Lão - Chăm sóc giảm nhẹ
Chăm sóc giảm nhẹ trong 
bệnh lý mạn tính và Chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi 
trong thời đại COVID-19

Zoom ID: 851 9391 4702
Phục hồi chức năng

Cập nhật những tiến bộ 
trong phục hồi chức năng 

lão khoa

Zoom ID: 815 7956 9979

Phụ sản
Hồi sức cấp cứu 
trong sản khoa

Zoom ID: 876 2828 7149

Thăm dò chức năng
Hô hấp

Cập nhật quản lý hen, 
COPD và ngưng thở khi 

ngủ 2022

Zoom ID: 838 5266 8058

Hóa trị
Tối ưu hóa sống còn sau 
phẫu thuật ung thư phổi 

không phải tế bào nhỏ giai 
đoạn I-III

Zoom ID: 810 7448 8617

Răng Hàm Mặt
Phẫu thuật 

hỗ trợ chỉnh nha

Da liễu - Thẩm mỹ da
Cá thể hóa điều trị trong 

Da liễu - Thẩm mỹ da

Quản lý chất lượng 
Triển khai hiệu quả công 

tác Quản lý chất lượng 
bệnh viện tại các cơ sở y tế

Zoom ID: 856 8020 8534

Vi sinh
Những thách thức mới trong 
chẩn đoán tác nhân vi sinh 

gây bệnh không thường gặp 
và vi khuẩn kỵ khí

Nội cơ xương khớp
Những tiến bộ trong quản lý 

bệnh cơ xương khớp

Zoom ID: 861 2084 2679



TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP: 
HIỆN TẠI VÀ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI 

Chương trình đào tạo y khoa liên tục chuyên đề

4 tiết
CME

Nhân viên làm việc tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn và nhân viên y tế khác có quan tâm

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

TS BS. Huỳnh Minh Tuấn
Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

CNĐD. Phạm Thị Thủy
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS. Vũ Thị Châm 
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chủ tọa & Báo cáo viên

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận CME

Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (không cần công chứng) 
Đăng ký tham dự: truy cập https://tasr-umc.com/39Npmzi hoặc quét mã QR
Hoàn tất đóng phí cấp giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng/học viên
Hoàn tất chính xác từ đủ 70% bài kiểm tra cuối chương trình

Hình thức đóng tiền

Tại bàn lễ tân vào ngày 16/8/2022
Chuyển khoản:

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: CME KSNK phien chieu 16/8/2022 – Ho ten – So dien thoai

13:00 - 17:15, ngày 16/8/2022

Trực tiếp tại Giảng đường 3B (Lầu 3 – Khu A)

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM



Chương trình
13:00 – 13:20

13:20 – 13:30

13:30 – 15:10

15:10 – 15:20

15:20 – 17:00

17:00 – 17:15

Tiếp nhận đăng ký

Khai mạc

TS BS. Huỳnh Minh Tuấn

Cơ chế tác dụng của các hóa chất và công nghệ tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 

TS BS. Huỳnh Minh Tuấn

Giải lao

Chia sẻ kinh nghiệm tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng hơi H2O2 trong đại dịch 

COVID-19

ThS. Vũ Thị Châm 

CNĐD. Phạm Thị Thủy 

Thảo luận và bế mạc


