HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT - PHÁP - CHÂU Á - THÁI BÌNH DƢƠNG
LẦN XII - TP. Hồ Chí Minh, 10-11/05/2012

THÔNG BÁO LẦN 1
Kính gửi: Quý đồng nghiệp
Qua 11 năm tổ chức, Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương đã đạt
được những thành công đáng kể. Đây là hội nghị thường niên nhằm tạo điều kiện cho các
nhà sản phụ khoa trong và ngoài nước có dịp gặp gỡ, trao đổi các kinh nghiệm liên quan đến
hoạt động điều trị, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành sản phụ khoa.
Trong năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Y Tế, Sở Y Tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ phối
hợp cùng Hội Phụ Khoa không biên giới Pháp sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị sản phụ khoa
Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần XII.
 Chƣơng trình dự kiến:
 Workshop : 08-09/05/2012
Chuyên đề : Bệnh nhiễm và thai kỳ
Phẫu thuật nội soi nâng cao – niệu phụ khoa
 Hội nghị chính thức : 10-11/05/2012
 Chuyên đề hội nghị
Sản khoa
Thai kỳ nguy cơ cao
Xuất huyết sản khoa
Các bệnh nhiễm và vaccin trong thai kỳ
Chẩn đoán tiền sản
Xử trí chuyển dạ sanh non

Chẩn đoán hình ảnh
Hình ảnh học tuyến vú
Siêu âm tầm soát thai 3 tháng đầu
Siêu âm tầm soát thai dị tật và bệnh lý di
truyền thai 3 tháng giữa
Siêu âm 3D/4D trong sản phụ khoa
Siêu âm trong ung thư phụ khoa
MRI trong chẩn đoán dị tật thai
MRI trong chẩn đoán sa tạng chậu

Niệu phụ khoa
Rối loạn chức năng đường tiểu dưới
Dò niệu sinh dục
Sa tạng vùng chậu

Phụ khoa
Kế hoạch hóa gia đình
Nhiễm trùng vùng chậu
Bệnh lý đường sinh dục dưới

Ung thƣ phụ khoa
Ung thư cổ tử cung
Ung thư nội mạc tử cung
Thai trứng
Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong ung thư
phụ khoa
Mãn kinh
Sức khỏe phụ nữ và chất lượng sống
Loãng xương
Bệnh lý tuyến vú
Các liệu pháp nội tiết thay thế
Phẫu thuật tạo hình

Nội tiết sinh sản
Lạc nội mạc tử cung
Hỗ trợ sinh sản
Sảy thai liên tiếp

Vi phẫu
Nội soi điều trị u sinh dục lành tính
Nội soi phục hồi sàn chậu
Nội soi hỗ trợ điều trị hiếm muộn
Nội soi vi phẫu
Nhi sơ sinh

Thành phần báo cáo viên khách mời:
 Trong nước : Giáo sư, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa.
 Nước ngoài : Giáo sư, bác sĩ từ Pháp, Mỹ, Úc và vùng Châu Á Thái Bình Dương
 Ban tổ chức
 Ban chỉ đạo
1. Ts Bs. Phạm Việt Thanh
2. Ths Bs. Lê Quang Thanh
3. Ds CKI. Huỳnh Thị Thanh Thủy
4. Ts Bs. Huỳnh Thị Thu Thủy
5. Bs CKI. Lưu Thế Duyên
6. Ths Bs. Hoàng Thị Diễm Tuyết
 Hội Phụ Khoa không biên giới Pháp
1. Gs. Henri Jean Philippe
2. Bs. Tô Văn Trung
 Hội đồng khoa học
1. Gs Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phượng
2. Gs Ts Bs. Trần Thị Lợi
3. Gs Ts. Nguyễn Duy Tài
4. PGs Ts Bs. Vũ Thị Nhung
5. Ts. Bs. Phạm Việt Thanh
6. PGs Ts Bs. Lê Hồng Cẩm
7. Ts Bs. Huỳnh Thị Thu Thủy
8. Ths Bs. Lê Quang Thanh
9. Ths Bs. Hoàng Thị Diễm Tuyết
10. Bs. Phan Văn Quyền
11. PGs Ts Bs. Ngô Minh Xuân
12. Bs CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi
13. Bs CKII. Dương Phương Mai
14. Bs CKII. Nguyễn Thị Minh Tâm
15. Ths Bs. Hà Tố Nguyên
16. Ths Bs. Nguyễn Khắc Hân Hoan

Nguyên trưởng ban - Cố vấn
Trưởng ban
Phó ban
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên
Chủ tịch
Điều phối khu vực Châu Á

Chủ tịch Hội Nội tiết Sinh Sản và Vô Sinh TPHCM
Chủ nhiệm BM Sản Phụ Khoa - Khoa Y ĐHQG TPHCM
Chủ nhiệm BM Sản Phụ Khoa - ĐHYD TPHCM
Chủ tịch Hội Sản Phụ Khoa TPHCM
Giám đốc Sở Y tế TPHCM
Phó Chủ nhiệm BM Sản Phụ Khoa - ĐHYD TPHCM
Phó Giám đốc BV Từ Dũ
Phó Giám đốc BV Từ Dũ
Phó Giám đốc BV Từ Dũ
Cố vấn chuyên môn - BV Từ Dũ
Trưởng Khoa Sơ sinh - BV Từ Dũ
Trưởng Khoa Nội soi - BV Từ Dũ
Trưởng Khoa Kế hoạch gia đình - BV Từ Dũ
Trưởng Khoa Điều trị theo yêu cầu - BV Từ Dũ
Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Từ Dũ
Trưởng Khoa Xét nghiệm di truyền y học - BV Từ Dũ

 Đăng ký tham gia báo cáo
Ban tổ chức trân trọng kính mời các quý vị đồng nghiệp tham gia báo cáo tại Hội nghị Sản
phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương lần XII. Các bài báo cáo nghiên cứu, tổng
quan, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa đều được hoan nghênh.
Vui lòng gửi đăng ký tham gia theo kế hoạch sau:
 Đăng ký tên đề tài báo cáo
trước ngày 29/02/2012
(Lưu ý: cần đính kèm tóm tắt bài báo cáo và lý lịch khoa học
của báo cáo viên)
 Phản hồi của ban tổ chức
trước ngày 16/03/2012
 Xác nhận tham gia báo cáo của báo cáo viên và gửi bài báo
trước ngày 30/03/2012
cáo toàn văn (để in tài liệu hội nghị)
 Gửi Poster/ bài trình chiếu (tiếng Việt & Anh)
trước ngày 04/05/2012
Đối với các bài báo cáo đƣợc chọn, ban tổ chức sẽ hỗ trợ báo cáo viên các khoản sau:
 Lệ phí tham dự Hội nghị
 Kinh phí thực hiện báo cáo (theo quy định của ban tổ chức)
 Thủ tục và chi phí đăng bài đối với trường hợp báo cáo viên có nhu cầu đăng bài báo
cáo trên tạp chí y học TP.Hồ Chí Minh.
Đối với báo cáo poster, ban tổ chức sẽ có trao giải thƣởng cho các báo cáo xuất sắc.
 Hình thức đăng ký tham gia báo cáo vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký báo cáo
đính kèm
 Đăng ký tham dự Hội nghị
 Hình thức đăng ký tham dự:
1. Đăng ký qua mạng:
- Tải phiếu đăng ký tham dự hội nghị tại website: www.tudu.com.vn
- Điền đầy đủ các thông tin vào phiếu và gửi phiếu về hộp thư
dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com
2. Đăng ký qua fax
- Điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký tham dự hội nghị (đính kèm theo thông
báo này) và gửi fax theo số 08-39 255 822
3. Đăng ký trực tiếp qua điện thoại: 08. 38395117 (230) - 08. 54042817 - 0919064458
4. Đăng ký trực tiếp tại Thư viện – Lầu 1 Khu D – Bệnh viện Từ Dũ
Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh - Q1 – TPHCM
Fax: 08-39 255 822
Điện thoại: 08. 38395117 (230) - 08. 54042817 – 0919064458 (Chị Hồng Châu)
Email : dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com
Website: www.tudu.com.vn

 Lệ phí tham dự
 Đăng ký + đóng lệ phí trước ngày 11/04/2012
300.000đ/ đại biểu (nhận thư mời qua hộp thư điện tử)
350.000đ/ đại biểu (nhận thư mời qua bưu điện)
 Đăng ký + đóng lệ phí sau ngày 11/04/2012
350.000đ/ đại biểu (chỉ nhận thƣ mời qua hộp thƣ điện tử)
 Đã đăng ký + đóng lệ phí tại hội nghị 10/05/2012: 400.000đ/ đại biểu
 Gala dinner (18g00-21g00 ngày 10/05/2011):

200.000đ/đại biểu

Lệ phí hội nghị bao gồm: phí tham dự tất cả các chuyên đề hội nghị, tài liệu hội nghị, phục
vụ giải lao.
 Thành phần khách mời:
Ban tổ chức sẽ hỗ trợ lệ phí tham dự Hội nghị đối với thành phần khách mời trực thuộc hệ
thống công lập 32 tỉnh thành phía Nam như sau: Giám đốc TTCSSKSS, Giám đốc BVĐK
tỉnh, Trưởng khoa sản BVĐK tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh. Quý đồng nghiệp
thuộc thành phần khách mời xin vui lòng đăng ký tham gia cho Ban tổ chức trước ngày
11/04/2012, ban tổ chức chỉ gửi thƣ mời cho các quý vị có đăng ký xác nhận tham dự.


Hình thức đóng lệ phí:
1. Chuyển khoản
-

Tên tài khoản: Bệnh viện Từ Dũ

-

Số tài khoản: 10201 00000 86808

-

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM

-

Nội dung: Lệ phí tham dự HNVP lần XII

2. Đóng tiền mặt: tại phòng Kế Hoạch Tổng Hợp – Bệnh viện Từ Dũ
Lưu ý: Ban tổ chức sẽ phát hành thư mời chính thức sau khi đại biểu hoàn tất thủ tục đăng ký
(bao gồm đăng ký và nộp lệ phí tham dự). Sau ngày 20/04/2012, nếu đại biểu đã xác nhận tham
dự chưa nhận được thư mời, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với ban thư ký.
TM. BAN TỔ CHỨC
Trƣởng ban

Ths Bs. Lê Quang Thanh
Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

