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Quý đồng nghiệp quý mến ! 
 
Chuyên ngành Hô hấp đang từng bước chuẩn hóa trong thực hành, áp dụng và 
phát triển các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị mới, tạo tiền đề để Việt Nam có 
được một nền y tế hiện đại, thực sự hội nhập sâu và rộng với thế giới. 
 
Văn phòng Hội Phổi Việt Nam tại Cần Thơ hân hạnh tổ chức Hội nghị khoa học 
năm 2022 với chủ đề: “Thống nhất trong một cộng đồng để cùng hội 
nhập và phát triển bền vững” tại Thành phố Cần Thơ vào ngày 25 - 26 
tháng 3 năm 2022. Nội dung khoa học của Hội nghị lần này tập trung trên 3 
chủ đề chính: Những vấn đề cơ bản trong chuyên khoa Hô hấp, Thực hành 
chuẩn, nhất là trong Hen, COPD và Viêm phổi. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng 
dành 1 buổi cho nội dung hoàn thiện kỹ năng thực hành có cấp chứng nhận 
đào tạo kiến thức y khoa liên tục (CME). Chương trình khoa học của Hội nghị đã 
rất hân hạnh nhận được sự tham gia báo cáo của các chuyên gia đến từ các cơ 
sở điều trị, các viện và trường đại học, quân y cũng như dân y, hứa hẹn sẽ đem 
đến cho Hội nghị tính đa dạng và chất lượng chuyên môn cao. Hội nghị sẽ thực 
hiện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. 
 
Thông qua sự kiện, Ban tổ chức cũng mong muốn giới thiệu với Quý đồng 
nghiệp về cảnh sắc và con người Cần Thơ, thủ phủ miền sông nước Tây-Nam 
bộ có tính đa dạng sinh thái cao và có nhiều tiềm năng du lịch kết nối trong 
toàn khu vực. Trong khuôn khổ Hội nghị, chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ, 
giao lưu và có các thông tin thiết thực từ các công ty dược, các nhà cung cấp 
dịch vụ và trang thiết bị y tế trong lĩnh vực hô hấp hàng đầu Việt Nam. 
 
Hãy đánh dấu trên lịch của các bạn kế hoạch tham dự Hội nghị khoa học của 
Hội phổi Việt Nam tổ chức vào ngày 25 - 26 tháng 3 năm 2022. Các bạn chắc 
chắn sẽ thu được nhiều thông tin khoa học và trải nghiệm một chuyến đi bổ 
ích, thú vị. 
 
Trưởng ban tổ chức Hội nghị 
 
 
 
 
TS.BS. Nguyễn Văn Thành 

Trực tiếp và trực tuyến 2 



Địa điểm - Liên hệ 

A: Sân bay Rạch Sỏi – Kiên Giang 
H: Khách sạn Sài Gòn – Rạch Giá   

 Thư ký Văn Phòng: Phạm Trần Mộng Thảo 
mobile:0909443413, e-mail: mongthaopk@gmail.com 
 Trưởng Ban tổ chức sự kiện: Nguyễn Văn Thành 
moblie: 0913817945 (hoặc: 02923822946) trong giờ làm việc,                                     
e-mail: drthanhbk@gmail.com 

Khách sạn Vinpearl Cần Thơ 

Vinpearl Hotel  

Sân bay  

Liên lạc khi cần với: 
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Trực tiếp và trực tuyến 

Sự kiện được tổ chức với sự tham gia và tài trợ  

Vàng 

Bạc  

Đồng  

Orient EuroPharma 
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT  

Ngày 1 - 25/3/2022 

Buổi sáng:  9.00 - 11.00 
Tiếp đón, đăng ký và nhận thẻ, tài liệu hội nghị (Quầy BTC tầng 5) 

Hội trường A 

Buổi chiều 14.00 - 17.00 

Thực hành lâm sàng trên Vietnamfor - Cấp CME 

Chủ tọa: PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi  

Bình luận các case lâm sàng tiêu 
biểu trên Vietnamfor 

TS.BS. Nguyễn Văn Thành 

Thảo luận và test Chủ tọa - BCV và hội thảo viên 

Hình ảnh học trong chẩn đoán viêm 
phổi  

TS.BS. Nguyễn Văn Thành 

Thảo luận và test Chủ tọa - BCV và hội thảo viên 

Kết thúc CME - Trao giấy chứng 
nhận và chụp ảnh kỷ niệm 

Chủ tọa - BCV và hội thảo viên 
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Đường link tham dự trực tuyến: https://t.ly/3Tkv  
ID   :  929 398 7703  
PW  :  Thankyou 



Ngày 2 - 26/3/2022 

Hội trường A: 7.30 - 8.00: Đón tiếp 

8.00 - 8.10: Ra mắt và tặng Kỷ niệm chương Vietnamfor 2021 

8.10 - 8.20: BTC cám ơn, trao quà và thư cám ơn cho các nhà tài trợ. 

8.20 - 8.30: Phát biểu chào mừng và khai mạc 

8.30 -11.30: Những vấn đề cơ bản trong chuyên khoa bệnh phổi   

Chủ tọa: PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc, PGS.TS.BS. 
Nguyễn Viết Nhung 

Biểu mô đường thở, chức năng và tác 
động từ môi trường 

 TS.BS. Nguyễn Văn Thành  

Ứng dụng nội soi phế quản ống mềm 
trong thực hành đa khoa 

 TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy  

Đường thở nhỏ và bệnh lý trong Hen, 
COPD 

 TS.BS. Nguyễn Quang Đợi  

Quản lý Hen hiệu quả tại bệnh viện tuyến 
tỉnh bằng liệu pháp Bud/Form kháng viêm 
giảm triệu chứng 

 BS CKI. Bùi Văn Cường 

Hình ảnh kính mờ trên CT ngực và ý nghĩa 
bệnh lý 

 PGS.TS.BS. Tạ Bá Thắng  

Ranh giới giữa vi khuẩn quần cư và vi 
khuẩn gây bệnh trong chẩn đoán nhiễm 
khuẩn hô hấp dưới 

 TS.BS. Phạm Hùng Vân 

Giải phẫu và chức năng màng phổi  TS.BS. Võ Phạm Minh Thư 

12.00 - 13.30: Cơm trưa - Cà phê đầu giờ - Tham quan gian hàng 
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Đường link tham dự trực tuyến: https://t.ly/OQuA  
ID   :  929 398 7703  
PW  :  Thankyou 



Ngày 2 - 26/3/2022 

Buổi chiều 13.30 - 16.45: Các phiên chuyên đề   

Hội trường A: Thực hành chuẩn  
Chủ tọa: PGS.TS.BS. Đinh Ngọc Sỹ, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi, 
PGS.TS.BS. Tạ Bá Thắng 

Tuyến chức năng và quản lý các bệnh 
hô hấp mạn tính (hen phế quản, 
COPD) ở cộng đồng 

 PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hồi 

Đợt cấp COPD: Định nghĩa và 
phenotype 

 TS.BS. Nguyễn Văn Thọ 

Chấn đoán và xử trí thuyên tắc huyết 
khối động mạch phổi 

 TS.BS. Cao Thị Mỹ Thúy  

Thay đổi cấu trúc (remodeling) 
đường thở trong hen 

 TS.BS. Lê Khắc Bảo  

Kết hợp thuốc dãn phế quản trong 
điều trị hen phế quản 

 PGS.TS.BS.Lê Tiến Dũng  

Điều trị sinh học trong hen phế quản  TS.BS. Lê Thị Thu Hương  

LAMA vs LABA trong điều trị COPD  ThS.BS. Vũ Văn Thành  
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Đường link tham dự trực tuyến: https://t.ly/Icij  
ID   :  929 398 7703  
PW  :  Thankyou 



Ngày 2 - 26/3/2022 

Buổi chiều 13.30 - 16.45: Các phiên chuyên đề   

Hội trường B: Viêm phổi 
Chủ tọa: BS CKII. Nguyễn Đình Duy, PGS.TS.BS. Nguyễn Viết Nhung, 
PGS.TS.BS. Chu Thị Hạnh 

Chẩn đoán và điều trị viêm phổi trẻ 

em 
 TS.BS. Trần Anh Tuấn  

Đánh giá mức độ nặng viêm phổi 

cộng đồng nhìn từ các thang điểm 
 BS CKII. Nguyễn Đình Duy  

Viêm phổi tổ chức hóa (organizing 

pneumonia) 
 TS.BS. Đỗ Thị Tường Oanh  

Viêm phổi do virus  PGS.TS.BS. Chu Thị Hạnh 

Chẩn đoán viêm phổi thở máy, CPIS 

và hơn nữa 
 TS.BS. Nguyễn Văn Tình 

Xử trí kháng sinh trong viêm phổi 

cộng đồng dựa trên biomarker 
 TS.BS. Đào Ngọc Bằng  

Bệnh nấm phổi theo vùng địa lý trên 

người không suy giảm miễn dịch 
 PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc 
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Đường link tham dự trực tuyến: https://t.ly/dXxR  
ID   :  647 025 1248  
PW  :  Thankyou 


