
Vết thương ở người bệnh tiểu đường rất lâu lành, dễ nhiễm trùng, loét hoại tử và dẫn đến 
đoạn chi. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi phút trôi qua trên thế giới lại có 2 
người tiểu đường phải đoạn chi vì loét bàn chân. Điều đáng buồn là rất nhiều trường hợp 
trong số đó xuất phát từ nguyên nhân chăm sóc vết thương cho người tiểu đường không 
đúng cách.

Các chuyên gia Nội tiết Đái tháo đường, Chăm sóc vết thương cho biết, nếu biết cách xử lý 
cẩn thận ngay khi phát hiện vết thương, vết loét có thể giúp người bệnh tiểu đường tránh 
được nguy cơ đoạn chi.

Hiện nay dưới sự phát triển của khoa học và công nghệ, nhiều kỹ thuật và sản phẩm chăm 
sóc vết thương mới ra đời. Vậy làm thế nào để khám, chăm sóc, điều trị vết thương trên 
người đái tháo đường một cách phù hợp, hiệu quả? 

Công ty Cổ phần GONSA trân trọng kính mời bác sĩ, điều dưỡng đến với hội thảo trực 
tuyến tương tác trực tiếp của chúng tôi để cùng tìm câu trả lời 

THƯ MỜI
LIÊN CHI HỘI ÐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG

Thành phố hồ chí minh

08:30 - 12:00, ngày 22.05.2021

      HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

CHĂM SÓC, ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG
TRÊN NGƯỜI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

BÁO CÁO VIÊN

Check in, làm bài Pre-Test Ban tổ chức

TS BS. Lâm Văn Hoàng

BS CKII. Trần Đoàn Đạo

PGS TS BS CKII. 
Nguyễn Anh Tuấn

08:30-09:00

09:00-09:45

09:45-10:30

10:30-10:45

10:45-11:30

11:30-12:00

Giải lao

Làm bài Post-Test 

Các biến đổi sinh học trên người 
đái tháo đường

Phòng ngừa và điều trị các vết 
thương bàn chân đái tháo đường

Điều trị vết thương trên người 
đái tháo đường

THỜI GIAN BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN

PGS TS BS CKII. Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch LCH Điều trị vết thương TP. HCM

TS BS. Lâm Văn Hoàng
Trưởng khoa Nội Tiết, Bệnh viện Chợ Rẫy

BS CKII. Trần Đoàn Đạo
Phó Chủ tịch thường trực LCH
Điều trị vết thương TP. HCM

HƯỚNG DẪN THAM DỰ

Bằng Laptop

Truy cập Link:
https://gonsa.webex.com/join/gonsa
Chọn Join from your browser

1 Vào phòng họp nhập tên,
mail cá nhân    Next 

2Khi vào phòng họp3 Ấn vào Join anyway4

Bằng Điện thoại

Tải app Cisco Webex Meetings1 Truy cập Link:
https://gonsa.webex.com/meet/gonsa
hoặc dùng mã QR code

2 Chọn JOIN MEETING
để vào phòng họp

Nhập thông tin phòng họp 
Meeting number or URL: 
572457481
Nhập tên: họ tên người dùng
Nhập mail: mail cá nhân
Sau khi nhập xong bấm JOIN
vào phòng họp  

3

4

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
• Hội viên chính thức và dự khuyết cùa liên chi hội
• Nhân viên y tế trong các hội, lĩnh vực khác có quan tâm và muốn tham dự.

CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VÀ NGUYÊN TẮC QUY ĐỔI:
Chương trình sẽ được cấp CME 4 tiết.

TIÊU CHUẨN CẤP CME:
1. Học viên tham dự phải đăng ký trước ngày hội nghị chậm nhất là ngày 

21/05/2021. Thông tin tham dự (để cấp CME) gồm: tên, năm sinh, chức danh 
(BS, ĐD, KTV…), cơ quan công tác và E-mail dùng tham dự hội thảo. Ban tổ chức 
sẽ căn cứ thông tin trên để ghi trên giấy chứng nhận CME và tổ chức lớp học.

2. Học viên phải có đủ 3 tiêu chuẩn để được cấp CME: 
• Làm bài Pretest và posttest và gửi bài qua mạng (E-mail cho ban tổ chức) trong 

thời gian giới hạn: 60’ trước khai mạc (pretest) và 30’ sau khi kết thức khoá học). 
Thời gian sẽ được tính dựa trên thời điểm nhận E-mail. Đề thi sẽ được gửi đến 
học viên theo E-mail đã đăng ký theo thời gian trên.

• Phải tham dự hội thảo (bằng E-mail đăng ký), ban tổ chức sẽ kiểm tra, giám sát 
trên website hội thảo.

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/tEnJtMLnHA3ZwrfWA


