SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU - HUYẾT HỌC
Số: 199/TMHH-CĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 1
Hội nghị Truyền máu và Ghép Tế bào gốc tạo máu Việt - Pháp mở rộng lần 5

Kính gửi: - Quý bệnh viện;
- Quý đồng nghiệp;
Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp cùng Trường Đại học C.H.U Grenoble; Trung
tâm Truyền máu Grenoble, Pháp sẽ tổ chức:
“Hội nghị Truyền máu và Ghép Tế bào gốc tạo máu Việt - Pháp mở rộng lần 5”
Thời gian:

Ngày 17 và 18/8/2018 (Thứ Sáu & Thứ Bảy)

Tại:

Khách sạn Royal Lotus Đà Nẵng
120A Nguyễn Văn Thoại, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức:

Bệnh viện Truyền máu – Huyết học;
Trường Đại học C.H.U Grenoble, Pháp;
Trung tâm Truyền máu Grenoble, Pháp.

1. Ban tổ chức:
- Trưởng Ban tổ chức: BS.CKII. Phù Chí Dũng
Giám đốc bệnh viện Truyền máu – Huyết học.
Chủ tịch Hội TMHH Tp Hồ Chí Minh.
GS. Jean Hoang Chung Minh
Trường Đại học C.H.U Grenoble
2. Thành phần tham dự: Đại diện các Ban ngành Trung ương và Thành phố, các chuyên
gia, Cán bộ y tế đến từ trong và ngoài nước.
* Trong nước: Dự kiến 500 đại biểu bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Cử
nhân, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng đầu ngành và khách mời khác đến từ các bệnh viện trên
toàn quốc.
* Ngoài nước: Dự kiến hơn 30 báo cáo viên là Giáo sư, Tiến sĩ và các Chuyên gia về
Ghép Tế bào gốc có uy tín trên thế giới đến từ các nước như: Bỉ, Canada, Đài Loan, Hàn
Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc, Singapore...
3. Nội dung Hội nghị:
Hội nghị sẽ trình bày các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất của các chuyên gia
hàng đầu trong nước và Quốc tế về các lĩnh vực:
- Ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh lý huyết học, bệnh lý ung thư.
- Điều trị các biến chứng Ghép, nhiễm trùng, nhiễm nấm, nhiễm siêu vi, phản ứng mảnh ghép,
chống ký chủ GVHD...
- Cuộc sống của người bệnh sau ghép;
- Xét nghiệm; đặc biệt là xét nghiệm kỹ thuật cao trong Ghép tế bào gốc;
- Truyền máu, Truyền máu trong ghép tế bào gốc tạo máu;
- Ngân hàng máu; Ngân hàng Tế bào gốc, ngân hàng tế bào gốc trung mô...

Ngôn ngữ: Anh - Pháp - Việt

Hội nghị sẽ là dịp gặp gỡ trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm quý giá cho các đồng nghiệp.
Ban tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời Quý cơ quan và đồng nghiệp đăng ký tham dự
Hội nghị.
4. Thời hạn đăng ký và phí tham dự:
4.1. Thời gian đăng ký tham dự Hội nghị: Từ ngày ra thông báo đến hết 10/8/2018.
Quý đại biểu có thể đăng ký tham dự qua email daotao.bvtmhh@gmail.com hoặc gửi danh
sách đăng ký theo đường bưu điện về:
 Phòng Kế hoạch Tổng hợp – BV Truyền máu - Huyết học.
118 Hồng Bàng, P 12, Q 5, Tp HCM
4.2. Phí tham dự Hội nghị:
 Đóng phí trước ngày 10/7/2018

: 500.000 đồng/đại biểu.

 Đóng phí sau ngày 10/7/2018

: 1.000.000 đồng/đại biểu.

Quý đại biểu có thể đóng phí hội nghị qua chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp
Số tài khoản

: 117000008675

Ngân hàng

: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

Chủ tài khoản

: Bệnh Viện Truyền máu - Huyết học.
118 Hồng Bàng, P 12, Q 5, Tp Hồ Chí Minh.

Đóng phí trực tiếp tại:
Phòng Tài chính Kế toán, BV Truyền máu - Huyết học
118 Hồng Bàng, P12, Q 5, Tp Hồ Chí Minh
Ghi chú: Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc kinh phí đi lại, ăn ở... trong suốt thời gian tham
dự Hội nghị (Ban tổ chức chỉ chuẩn bị các bữa ăn theo chương trình của Hội nghị).
5. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
- Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học
118 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3957 5886

gặp CN. Quỳnh hoặc CN. Trường

Email: daotao.bvtmhh@gmail.com Website: http://bthh.org.vn
Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới Quý vị các thông tin về Hội nghị trong những thông báo tiếp
theo.
Trân trọng kính báo.
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