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HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

LIÊN CHI HỘI ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG 

 

Số: 03/TB-LCHĐTVT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  07  tháng 07  năm 2021 

THÔNG BÁO SỐ 3 

Về việc tổ chức Hội nghị khoa học của Liên chi Hội Điều trị vết thương 

Tp. HCM lần thứ 6 
 

 Kính gửi: QUÝ HỘI VIÊN VÀ QUÝ ĐỒNG NGHIỆP 

Liên chi hội Điều trị vết thương TP. HCM trân trọng thông báo đến Quý hội viên, và 

đồng nghiệp: hiện nay (tháng 07/2021) tình hình Covid-19 vẫn còn thay đổi và đang theo 

chiều hướng khó tiên lượng ở trong nước và cả thế giới. Trong công tác chuẩn bị cho hội 

nghị có nhiều khó khăn không khắc phục được trong thời điểm này. Cân nhắc về thời 

điểm tổ chức hội nghị, BTC quyết định thay đổi ngày tổ chức hội nghị khoa học thường 

niên lần thứ 6, chậm hơn 03 tuần. Hình thức hội nghị không thay đổi (trực tuyến) như 

sau: 

Thời gian : Chủ nhật ngày 22/08/2021 

Địa điểm : trực tuyến 
 

Chủ đề  : “ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG-XU HƯỚNG TRONG ĐẠI DỊCH ” 

Các chuyên đề nhỏ để cấp 8 tiết CME (4 tiết sáng, 4 tiết chiều ): “Phổ cập kiến 

thức điều trị vết thương trong đại dịch(hội thảo, hội nghị…)”, “Điều trị vết thương 

các kinh nghiệm lâm sàng” 

1. Ban Tổ chức: 

 Chủ tịch hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức: TS. BS LÂM VĂN HOÀNG 

 P. Chủ tịch hội nghị, Phó Ban Tổ chức: BSCK2 TRẦN ĐOÀN ĐẠO 

Phó chủ tịch thường trực LCH Điều trị vết thương TP. HCM 

 P. Chủ tịch hội nghị, Phó ban tổ chức: PGS. TS. BSCK2 NGUYỄN ANH TUẤN  

Chủ tịch LCH Điều trị vết thương TP. HCM 

 

2. Thành phần tham dự:  

Khách mời: lãnh đạo Hội Y học TP. HCM, Đại diện sở Y tế, bộ Y Tế, các ban ngành và 

chuyên gia y tế. 

Trong nước: Dự kiến 300-400 đại biểu gồm hội viên LCH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG, 

các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng và khách mời đến 

từ các bệnh viện trong toàn thành phố và các tỉnh. 

Ngoài nước: Dự kiến khách mời gồm các báo cáo viên, các Giáo sư, Tiến sĩ và các 

chuyên gia uy tín về chăm sóc vết thương trên Thế giới như Anh, Đài Loan, Úc, Malaysia, … 

Các báo cáo viên nước ngoài vẫn báo cáo trực tuyến như năm 2020. 

3. Chương trình dự thảo: 

Các báo cáo sẽ thực hiện online, đường link sẽ được gửi đến người tham dự (chỉ có 

người đăng ký đóng phí tham dự mới được cấp link hội nghị) trước hội nghị theo E-mail 

đăng ký: 

Chủ đề: 

 Cập nhật các kiến thức hiện nay về điều trị vết thương 

 Điều trị vết thương trong giai đoạn đại dịch 
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 Điều trị, phòng ngừa các vết thương cấp tính, mạn tính 

 Vết loét bàn chân đái tháo đường, vết thương bỏng, di chứng bỏng 

Chương trình: 

Để nội dung của Hội nghị được thành công tốt đẹp, Ban Tổ chức trân trọng kính mời 

Quý cơ quan và đồng nghiệp trong các chuyên ngành tham dự và viết bài báo cáo khoa học 

dưới các hình thức: đề tài nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên đề và Poster. Các bài báo cáo 

tham dự (viết đúng theo tiêu chuẩn của tạp chí Y Học TP. HCM) sẽ được dự kiến công bố 

trong tạp chí Y học TP. HCM và kỷ yếu hội nghị 

4. Thời hạn đăng ký: 

Thời gian đăng ký tham dự Hội nghị: 

 Thời gian đăng ký tham gia Hội nghị:  bắt đầu từ 31/03/2021.  

 Phí tham gia Hội nghị: chỉ có người đăng ký đóng phí tham dự mới được cấp link 

hội nghị 

 Hội viên của LCHĐTVT: 50K + 50K (phí hội viên)/ VNĐ/ người 

 Chưa đăng ký HV của LCHĐTVT: 150K VNĐ/ người 

Đăng ký trước ngày 30/07/2021 : giảm 20% phí hội nghị. 

 Phí CME: 60K/1 CME(4 tiết). Tiêu chuẩn cấp CME trong file đính kèm. 

 

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ TRƯỚC:  
Chuyển khoản qua TK VCB:051 1000 437766, Chủ tài khoản : Liên chi Hội Điều trị vết 

thương TP. HCM, Hoặc liên hệ: Võ Thị Thanh Loan, ĐT:0908218596; Trương Nguyễn 

Huyền Vy, ĐT: 0908064399. Quý đồng nghiệp vui lòng giữ và gửi hình photocopy biên lai  

đóng tiền cho cô Loan hoặc Vy ghi rõ tên, năm sinh người đóng phí hội nghị 22/08/2021  

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến đồng nghiệp các thông tin về Hội nghị trong các thông báo 

kế tiếp và trên trang web của Liên chi hội: http://lienchihoidieutrivetthuonghcm.vn/    

 

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý đồng nghiệp. 

Trân trọng thông báo. 

 

  TM. BAN TỔ CHỨC 

  CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ 

 

 

 

 

 

  TS. BS LÂM VĂN HOÀNG 

 

Nơi nhận:  

- Thông báo các BV, hội viên 

- Trang web 

- Lưu VT 

 



 

 

 HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN CHI HỘI ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 07  năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
 

 

Chủ đề: “ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG-XU HƯỚNG TRONG ĐẠI DỊCH” 

  

Chương trình Hội nghị Khoa học chủ nhật ngày 22/08/2021:  

 

NGÀY 22/08/2021 

Chương trình hội nghị khoa học sẽ chia 2 phần, có 2 CME cho người tham dự 

 

Tên CME:  

1. Phổ cập kiến thức điều trị vết thương trong đại dịch(hội thảo, hội nghị…) 
2. Điều trị vết thương các, kinh nghiệm lâm sàng. 

 

 Post-Test sẽ được gửi đến học viên từ 16:00 ngày 22/08/2021. Nhận bài trả lời  

đến 16:00 ngày 23/08/2021 

 

Buổi 1: Phổ cập kiến thức điều trị vết thương trong đại dịch  

 

Giờ TÊN CHƯƠNG TRÌNH Chủ toạ-Admin 

07:30-08:00 ĐĂNG NHẬP  

08:00-12:00 Phổ cập kiến thức điều trị vết thương trong đại dịch  

08:00-08:10 KHAI MẠC HỘI NGHỊ TS. BS. Lâm Văn Hoàng 

08:10-09:10 
Chủ toạ: TS. BS Lâm Văn Hoàng 

               BSCK2 Trần Đoàn Đạo 
 

08:10-08:25 Các biến đổi sinh học trên người đái tháo đường TS. BS Lâm Văn Hoàng 



 

 

08:25-08:40 

Các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ đeo khung tập đi 

có thể tháo rời ở bệnh nhân loét bàn chân đái tháo đường 

 

TS. Anas Ababneh 

(Jordan) 

08:40-08:55 
Phòng ngừa và điều trị các vết thương bàn chân đái tháo 

đường 
BSCKII. Trần Đoàn Đạo 

08:55-09:10 

Kiến thức, thái độ và thực hành của nhân viên y tế đối 

với hoạt động thể chất cho người bị loét chân do suy 

giãn tĩnh mạch 

 

TS. Jane O’Brien 

(Úc) 

09:10-09:25 GIẢI LAO  

09:25-10:25 
Chủ toạ: TS. ĐD. Nguyễn Thị Phương Lan 

ThS. BS. Võ Tuấn Khoa 
 

09:25-09:40 

Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng về liệu pháp 

oxy cao áp để chữa lành vết loét tĩnh mạch mãn tính ở 

chân. 

TS. Kathleen Finlayson 

(Úc) 

09:40-09:55 Các phương pháp cắt lọc vết thương PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn 

09:55-10:10 
Các kỹ thuật giảm tải áp lực ở bàn chân đái tháo đường 

 
ThS. BS. Võ Tuấn Khoa 

10:10-10:25 

Giáo dục chăm sóc bàn chân để phòng ngừa loét bàn 

chân Đái tháo đường - các mô hình thay đổi hành vi sức 

khỏe 

TS. ĐD. Nguyễn Thị Phương Lan 

10:25-10:40 GIẢI LAO  

10:40-11:40 
Chủ toạ: PGS. TS Nguyễn Anh Tuấn 

       BSCK2 Vũ Hữu Thịnh 
 

10:40-10:55 
Các chiến lược điều trị vết thương khó lành – từ góc 

nhìn của một phẫu thuật viên 
Prof. Tien-Hsiang Wang 

(Đài Loan) 

10:55-11:10 
Lượng giá khả năng ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ 

nhiễm trùng trên người lớn bị vết loét mãn tính ở chân 
TS. Út Bùi 

(Úc) 

11:10-11:25 
Bảo vệ sự toàn vẹn của da trong môi trường chăm sóc 

sức khỏe bệnh cấp tính 
PGS.TS. Christina Parker 

(Úc) 

11:25-11:40 Điều Trị Vết Thương trong Đại Dịch BSCK2. Vũ Hữu Thịnh 

11:40-12:00 GIẢI LAO  

12:00-12:55 
Chủ toạ: TS. BS Ngô Đức Hiệp 

               TS. BS Lê Văn Tuấn 
 



 

 

12:00-12:15 
Chỉ định kháng sinh hợp lý vết thương da mô mềm 

trong kỷ nguyên đa kháng thuốc 
ThS BSCKII Trần Thị Tố Quyên 

12:15-12:30 

Kiến thức và thực hành sơ cứu ban đầu cho trẻ em bỏng 

do nhiệt của người chăm sóc và 

các yếu tố liên quan 
CN. ĐD. Trần Thị Thùy Dung 

12:30-12:40 

Ca lâm sàng ứng dụng dung dịch acid hypochlorous 

trong điều trị vết thương để hở tại khoa hồi sức tích cực 

BV 198 
BS Dương Văn Hiếu 

12:40-12:55 
Hút áp lực âm kết hợp nhỏ giọt liên tục trong điều trị vết 

thương phức tạp 
BS Pek Wan Sze 

(Singapore) 

 

 

Buổi 2: Điều trị vết thương các kinh nghiệm lâm sàng. 

 

 
Chủ toạ: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn 

                            PGS. TS. Phạm Trịnh Quốc Khanh 
 

13:00-14:00 Điều trị vết thương, các kinh nghiệm lâm sàng.  

13:00-13:15 Y học từ xa trong chăm sóc vết thương 
Cherng-Kang Perng 

(Đài Loan) 

13:15-13:30 Cập Nhật Hiện Nay Trong Điều Trị Loét Tĩnh Mạch 
Harikrishna K.R. Nair 

(Malaysia) 

13:30-13:45 
Nhu cầu là mẹ của những phát minh: bài học rút ra từ 

đại dịch covid-19 
Raj Mani 

(Anh) 

13:45-14:00 Chế độ dinh dưỡng cho người có vết thương mạn tính BSCK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp 

14:00-14:15 GIẢI LAO  

14:15-15:10 
Chủ toạ: TS. BS. Mai Trọng Tường 

                  TS. BS Nguyễn Văn Phùng 
 

14:15-14:30 
Vai trò thực hành nâng cao của điều dưỡng trong phẫu 

thuật thẩm mỹ và tạo hình 

 

Dr. I-Wen Chang, R.N., PhD 

(Đài Loan) 

14:30-14:45 
Giá trị sử dụng thang đo design-R Trong điều trị loét do 

tỳ đè 
ThS. ĐD Trương Thị Tú Anh 

14:45-14:55 
Hoại tử mỡ do viêm tuỵ (Pancreatic Panniculitis) - Ca 

lâm sàng 
Bs Nguyễn Thái Thuỳ Dương 



 

 

14:55-15:10 

Kết Quả Điều Trị Phù Bạch Mạch Bằng Phẫu Thuật 

Chuyển Vạt Hạch Có Cuống Mạch Nuôi Tại Bệnh Viện 

Bình Dân 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Phùng 

15:10-16:00. 
Chủ toạ: BSCK2 Trần Đoàn Đạo 

              BSCK2 Vũ Hữu Thịnh 
 

15:10-15:20 
Nhân một trường hợp lao mô mềm trên bệnh nhân loét 

bàn chân đái tháo đường 
PGS.TS.BS Phạm Trịnh Quốc 

Khanh 

15:20-15:35 
Nhân một trường hợp áp xe vùng thành bụng do lao và 

lao xương cột sống tại bệnh viện trưng vương 

 

PGS.TS.BS Phạm Trịnh Quốc 

Khanh 

15:35-15:45 
Vết thương khuyết mô vùng cổ chân: nhân một trường 

hợp lâm sàng 

 

BSCK1. Đường Hùng Mạnh 

15:45-16:00 
Sử dụng vạt nhánh xuyên mũ chậu nông tự do che phủ 

khuyết hổng mô mềm cổ bàn tay 
ThS. BS. Nguyễn Tấn Bảo Ân 

16:00-16:05 TỔNG KẾT-BẾ MẠC TS. BS. Lâm Văn Hoàng 

16:00 ngày 

22/08 đến 

16:00 ngày 

23/8 

POST-TEST  

 

 

 

* Các báo cáo 15’ sẽ dành 12’ báo cáo và 3’ hỏi đáp 

** Các báo cáo 10’ sẽ dành 8’ báo cáo và 2’ hỏi đáp 

*** Thông tin về đường link và phần mềm hội nghị sẽ được gửi đến người tham dự 2 ngày 

trước ngày hội nghị 


