SỞ Y TẾ
TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y–DƯỢC

HỘI TIÊU HÓA THỪA THIÊN HUẾ

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI THẢO KHOA HỌC
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(BEST OF HEPATOGASTROENTEROLOGY 2022)
Kính gửi:

Quý Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa, Nội Tiêu hóa - Nội soi
và các chuyên ngành liên quan trên toàn quốc

Tiếp nối thành công của các Hội thảo khoa học thường niên đã được tổ chức từ năm
2018 đến nay, Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế, Trường Đại học Y - Dược Huế và Sở Y tế
tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Cập nhật về Tiêu hóa - Gan mật
năm 2022 - Best of HepatoGastroenterology 2022”, với mục đích cập nhật các thành tựu
mới nhất trên ba lĩnh vực: Gan mật, Tiêu hóa và Nội soi, mang đến cơ hội học tập, trao đổi
kiến thức và kinh nghiệm giữa các bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán - điều
trị. Kế hoạch tổ chức Hội thảo cụ thể như sau:
 Thời gian: Ngày 17 tháng 12 năm 2022 (Thứ Bảy).
 Địa điểm: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 Báo cáo viên: Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, các Thầy thuốc chuyên ngành
Tiêu hóa - Nội soi ở trong nước và quốc tế.
 Đối tượng tham gia: Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa, Nội Tiêu hóa - Nội soi và
các chuyên ngành liên quan đang công tác tại các Trường Đại học/ Cao đẳng Y - Dược,
Bệnh viện và các cơ sở y tế trong cả nước.
 Các nội dung chính trình bày tại Hội thảo:
- Cập nhật về các bệnh lý gan mạn 2022.
- Cập nhật về bệnh lý ống tiêu hóa trên 2022.
- Cập nhật về bệnh lý tiêu hóa dưới 2022.
- Cập nhật về nội soi tiêu hóa 2022.
- Cập nhật về bệnh lý tụy 2022.
Ban Tổ chức kính thông báo đến Quý đồng nghiệp, Quý Công ty Dược phẩm & Trang
thiết bị y tế quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo.
 Đăng ký giới thiệu sản phẩm: Hạn cuối ngày 30/9/2022.
 Đăng ký tham dự Hội thảo: Hạn cuối ngày 15/11/2022.
 Lệ phí tham dự Hội thảo: 500.000 đồng/ Hội thảo viên (Bao gồm: phí tham dự,
tài liệu, giải khát giữa giờ và giấy chứng nhận đào tạo liên tục với thời lượng: 8 tiết).
*** Ghi chú: Miễn phí tham dự đối với Hội viên của Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế
và học viên Sau Đại học thuộc Trường Đại học Y - Dược Huế. Trường hợp hội thảo viên
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yêu cầu cấp giấy chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME), lệ phí là 500.000 đồng/Hội
thảo viên.
 Thông tin đóng phí, vui lòng chuyển khoản theo địa chỉ sau:
Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
Số tài khoản: 126 0000 14726
Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế (Vietinbank)
Nội dung chuyển tiền: HỌ TÊN - BESTOFHGE2022
 Thông tin liên hệ:
CN. Nguyễn Thị Thảo
ThS. Đặng Thị Khánh Thảo
Điện thoại: 091 4478 825
Điện thoại: 077 5517 554
Email: thao.nt@huemed-univ.edu.vn
Email : dtkthao@huemed-univ.edu.vn
Sự quan tâm tham gia của Quý đồng nghiệp và Quý Công ty sẽ góp phần quan trọng
cho sự thành công của Hội thảo.
Trân trọng./.

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

GS.TS Trần Văn Huy
Chủ tịch
Hội Tiêu hóa Thừa Thiên Huế

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Hiệu trưởng
Trường Đại học Y - Dược Huế
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