CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP HỘI NGHỊ VIỆT – PHÁP, LẦN X

Trước hội nghị
Thứ 2
10/5/2010

Chuyên đề: Siêu âm khảo sát dị tật thai 3 tháng giữa thai kỳ
- Xử trí một trường hợp khó trong siêu âm
- Siêu âm bướu của thai
BCV
: BS Philippe Jeanty
Hình thức
: Thuyết trình
Số lượng
: 150
Địa điểm
: Hội trường Giao ban
Thời gian
: 08g00 – 11g00 & 13g30 – 16g00
Lệ phí
: 500.000 đồng

Thứ 3
11/5/2010

Chuyên đề: Thai kỳ nguy cơ cao
- Đọc CTG trong các trường hợp thai kỳ nguy cơ cao
- Sanh non và nhiễm trùng
- Tiền sản giật : tầm soát và xử trí
- Xử trí sản phụ có bệnh lý thận nặng
- Tiếp cận trường hợp thai quá ngày
- Xử trí sảy thai liên tiếp
- Xử trí các bệnh lý trong thai đồng hợp tử
BCV
: BS Henry Muray
Hình thức
: Thuyết trình
Số lượng
: 200
Địa điểm
: Hội trường Lầu 4 – Cô đỡ thôn bản
Thời gian
: 08g00 – 11g00 & 13g30 – 16g00
Lệ phí
: 500.000 đồng
Chuyên đề: Phẫu thuật điều trị sa sinh dục & són tiểu
BCV
: BS Renaud de Tayrac
Hình thức
: Mổ trình diễn + Thuyết trình
Số lượng
: 100
Thời gian
: 07g30 – 11g00 : Phẫu thuật tại phòng mổ và truyền hình trực tiếp xuống Hội
trường Giao ban 1-2 trường hợp SSD + són tiểu
13g30 – 16g00 : Thuyết trình tại Hội trường giao ban

Thứ 4
12/5/2010

Chuyên đề: Siêu âm độ mờ da gáy nâng cao và sinh thiết gai nhau
- Đảm bảo chất lượng siêu âm Độ mờ da gáy : triết lý FMF
- Bổ sung các marker siêu âm TCN1
- Bổ sung các XN tầm soát sinh hóa
- Nguy cơ cho bố mẹ khi thực hiện các XN xâm lấn - Kỹ thuật thực hiện các XN xâm
lấn
- Các XN chẩn đóan xác định bộ NST thai
- Đánh giá các nguy cơ trong song thai
- Giới thiệu khóa học Độ mờ da gáy online
BCV
: BS Jon Hyett & The Hung Bui
Hình thức
: Thuyết trình + trình diễn kỹ thuật chọc hút gai nhau

Số lượng
Địa điểm
Thời gian
Lệ phí

: 150
: Hội trường Giao ban - lầu 4 – Cô đỡ thôn bản
: 07g30 – 12g00 : Thuyết trình tại hội trường giao ban (học viên nên có laptop
sử dụng wifi
: 400.000 đồng

Chuyên đề: Tập huấn kỹ thuật sinh thiết gai nhau
Thứ 6
: BS Jon Hyett & The Hung Bui
14/05/2010 BCV
Hình thức
: Mổ trình diễn
Số lượng
: 50 BS Bệnh viện
Thời gian
: 07g30 – 11g00 : Tập huấn chọc hút gai nhau tại khoa Siêu âm

Sau hội nghị
Thứ 2

Chuyên đề: Phẫu thuật thẩm mỹ

17/5/2010

PTV

: Holdin

Hình thức : Mổ trình diễn
Thời gian : 07g30 – 11g00 & 13g30 – 16g00:
PT tại phòng mổ 1- 2 ca tái tạo vú sau đoạn nhũ, hút mỡ bụng, nâng ngực và truyền
hình trực tiếp xuống Hội trường Giao ban
Lệ phí

: thông báo sau

Chuyên đề: Phẫu thuật thẩm mỹ
PTV

: Holdin

Hình thức : Mổ trình diễn
Thời gian : 07g30 – 11g00 & 13g30 – 16g00:
PT tại phòng mổ 1- 2 ca tái tạo vú sau đoạn nhũ, hút mỡ bụng, nâng ngực và truyền
hình trực tiếp xuống Hội trường Giao ban
Thứ 3

Lệ phí

: thông báo sau

18/5/2010
Chuyên đề: Hạch cảnh giới
PTV

: Patrick Tubiana

Hình thức : Mổ trình diễn
Số lượng : 50 bác sĩ
Thời gian : 07g30 – 11g00 & 13g30 – 16g00:
PT tại phòng mổ 2-3 ca và truyền hình trực tiếp ra phòng giao ban khoa PTGMHS
Chuyên đề: Gây tê cạnh cổ tử cung giảm đau trong chuyển dạ
PTV

: BS Walid Alzien

Hình thức : Thuyết trình hướng dẫn, video và thực hành minh họa
Số lượng : 50 bác sĩ BV Từ Dũ
Địa điểm : Phòng sanh
Thời gian : 07g30 – 11g00 & 13g30 – 16g00
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