
Nhằm việc tổ chức hội nghị được chu đáo hơn, BCH cần sự xác nhận sớm về việc tham dự hội nghị của Quý hội viên.  Để 
việc theo dõi và tổng kết được chính xác Quý đồng nghiệp vui lòng đăng ký nằng cách bấm vào đường link hoặc quét mã QR 
bên dưới và đóng phí hội nghị theo sự hướng dẫn của link này. Việc đăng ký bắt đầu từ 17h00 ngày 27/10/2021 đến 
16/11/2021

Quý đồng nghiệp là Hội viên sẽ đăng ký và đóng phí tham dự Hội nghị như sau:

- Hội viên tham dự trực tuyến (online) 200.000đ/ngiời (ngoài hội phí). Quý Hội viên đóng Hội phí năm 2021 (200.000đ/ năm) 
vui lòng đóng qua tài khoản Hội Gan mật khi đăng ký Hội nghị (hoặc sẽ được thông báo qua email khoản phí phải đóng cụ 
thể khi đăng ký online thành công).
- Quý đồng nghiệp chưa là hội viên muốn tham dự hội nghị xin vui lòng đăng ký qua địa chỉ link trên và đóng phí tham dự hội 
nghị trực tuyến (online) 400,000đ/người vào tài khoản Hội Gan Mật.

Sau khi được xác nhận đăng ký thành công (đăng ký đầy đủ thông tin và đóng phí tham dự) Ban tổ chức sẽ gửi đến Quý đồng 
nghiệp đường link để tham dự hội nghị qua e-mail. Vì vậy Quý đồng nghiệp vui lòng cung cấp chính xác địa chỉ, số điện thoại 
và email. Mọi vấn đề cần trợ giúp đăng ký vui lòng liên lạc qua thông tin sau: 
Email: lchganmathcm@gmail.com 
ĐT: 0932.08.99.06 (từ 16h đến 20h)

Đại biểu dự hội nghị sẽ được cấp CME và sẽ được gửi cho Quý đồng nghiệp sau khi hoàn tất.

Để tránh thiếu sót về giấy chứng nhận, Quý đồng nghiệp khi đăng ký dự hội nghị vui lòng cung cấp thông tin chính xác đầy 
đủ theo hướng dẫn của hệ thống link (viết có dấu và không viết tắt). Việc cung cấp sai hay thiếu sót về thông tin cá nhân gây 
sai sót trên CME sẽ không thể in lại hay chỉnh sửa lại. Việc xác nhận tham dự sớm giúp việc tổ chức được chu đáo nhằm 
mang lại hiệu quả tốt đến Quý đồng nghiệp.

Nhằm giúp cho công tác tổ chức Hội nghị được chu đáo và tránh mọi điều bất tiện trong ngày hội nghị mong Quý đồng nghiệp 
hỗ trợ làm đúng theo quy trình trên.

Để đạt được mục tiêu đưa hoạt động Liên Chi Hội Gan Mật TP HCM ngày càng chất lượng và phong phú, góp phần không 
nhỏ trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và sức khỏe của cộng đồng, Ban chấp hành Liên Chi Hội Gan Mật TP HCM rất 
mong sự tham gia đóng góp nhiệt tình của Quý đồng nghiệp.

Trân trọng.

CHƯƠNG TRÌNHTHỜI GIAN

08:00 - 08:30

08:30 - 08:50

08:50 - 09:10

09:10 – 09:30

09:30 - 09:50

09:50 – 10:10

10:10 - 10:30

10:30 - 11:05

11:05 - 11:25

11:25- 11:45

11:45- 12:05

12:05- 12:20

12:30- 12:40

Khai mạc Hội nghị

Nâng cao chuẩn mực chẩn đoán viêm gan virus B với thế hệ xét nghiệm mới HBsAg Next
PGS.TS Danny Ka-Ho Wong - Đại học HongKong

Giá trị của HBcrAg (Hepatitis B core-related antigen) trong viêm gan virus B
GS.TS Man-Fung Yuen – Trung Tâm Y khoa Li Shu Fan (HongKong)

Giảm thiểu nguy cơ tiến triển bệnh ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn
GS.TS Henry Lik Yuen Chan – Đại Học HongKong

Thảo luận dành cho BCV nước ngoài

Cập nhật về điều trị viêm gan virus C – Những vấn đề chưa giải quyết
PGS.TS.BS Phạm Thị Thu Thủy – Trưởng Khoa Gan - Trung Tâm Chẩn đoán Y Khoa Medic TPHCM 

Quản lý bệnh nhân Viêm gan virus B trong bối cảnh COVID -19
PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch HASLD

Trình bày của Nhà tài trợ

Bệnh gan nhiễm mỡ: Khác biệt giữa khái niệm MAFLD và NAFLD?
ThS.BS Võ Huy Văn – BV ĐH Y Dược TPHCM

Chiến lược mới trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu
TS.BS Trần Quang Nam – Trưởng Khoa Nội tiết BV ĐHYD TPHCM

Rối loạn đông cầm máu trong bệnh gan mạn – Khái niệm mới trong chẩn đoán và xử lý
ThS.BS Phạm Quý Trọng – Nguyên Giảng viên – BM Huyết học – ĐH Y Dược TPHCM

Thảo luận
Điều phối: BS CK2 Nguyễn Hữu Chí – Chủ tịch HASLD

Tổng kết - Bế mạc
BSCK2 Nguyễn Hữu Chí – Chủ Tịch HASLD

Kính gửi Quý Đồng nghiệp

Ban chấp hành Liên Chi Hội Gan Mật TP HCM trân trọng thông báo đến Quý hội viên chương trình Hội nghị khoa học đã 
dự kiến tổ chức vào ngày 27/06/2021 tại KS PULLMAN – TP VŨNG TÀU nhưng do tình hình dịch bùng phát tại TP HCM và 
các tỉnh thành khác nên phải tạm dừng. Nay Hội nghị sẽ được tiến hành tiếp tục vào ngày 21/11/2021 với hình thức online 
hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn y tế và thuận lợi cho Hội viên tham dự. Chương trình được điều chỉnh như sau:

Thời gian: 08:00 - 12:40
Địa điểm: KS Renaissance, TP Hồ Chí Minh - Trực tuyến trên nền tảng ZOOM

 

CHỦ TỌA

BS CK2 Nguyễn Hữu Chí
Chủ tịch HASLD

PGS.TS Danny Ka-Ho Wong
Đại học HongKong

PGS.TS.BS Phạm Thị Thu Thủy
Trưởng Khoa Gan

TT Chẩn đoán Y Khoa Medic TPHCM

GS.TS Henry Lik Yuen Chan
Đại Học HongKong

GS.TS Man-Fung Yuen
Trung Tâm Y khoa Li Shu Fan

(HongKong)

BÁO CÁO VIÊN

PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng
Phó Chủ tịch HASLD

ThS.BS Phạm Quý Trọng
Nguyên Giảng viên – BM Huyết học

ĐH Y Dược TPHCM

 TS.BS Trần Quang Nam
Trưởng Khoa Nội tiết BV ĐHYD TPHCM

ThS.BS Võ Huy Văn
BV ĐH Y Dược TPHCM

ĐĂNG 
KÝ

NHỮNG TIẾN BỘ MỚI VỀ BỆNH GAN - 2021
NEW ADVANCES IN LIVER DISEASES - 2021

Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngày 21/11/2021

GROUP

https://forms.gle/yLLxezt6owHEYiN66



