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  THÔNG BÁO LẦN 1 

Kính gửi: Quý đồng nghiệp 

Qua 12 năm tổ chức, Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp – Châu Á – Thái Bình Dƣơng đã đạt 

đƣợc những thành công đáng kể. Đây là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nƣớc có cơ hội gặp gỡ 

trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động điều trị, nghiên cứu và phát triển chuyên ngành Sản phụ 

khoa – nhi sơ sinh. 

Năm 2013, đƣợc sự đồng ý của Bộ Y Tế, Sở Y Tế TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng 

Hội Sản Phụ Khoa Pháp sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình 

Dƣơng lần 13. 

Thời gian:  Thứ Sáu 17/ 05/ 2013 và Thứ Bảy 18/ 05/ 2013 

Địa điểm:  Hội trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh 

                111 Bà Huyện Thanh Quan P7 Q3 TP Hồ Chí Minh 

 

 Chuyên đề hội nghị 

Sản khoa 

Tai biến sản khoa và tử vong mẹ 

Thai kỳ nguy cơ cao 

Xuất huyết sản khoa 

Các bệnh nhiễm và vaccin trong thai kỳ 

Chẩn đoán trƣớc sinh 

 

Phụ khoa 

Kế hoạch hóa gia đình 

Nhiễm trùng vùng chậu 

Bệnh lý tuyến vú 

Bệnh lý đƣờng sinh dục dƣới  

Lạc nội mạc tử cung 

Sảy thai liên tiếp 

Chẩn đoán hình ảnh 

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 thƣ phụ khoa 

MRI trong chẩn đoán dị tật thai  

MRI trong chẩn đoán sa tạng chậu 

Hình ảnh học tuyến vú 

Niệu phụ khoa 

Rối loạn chức năng đƣờng tiểu dƣới 

Dò niệu sinh dục 

Sa tạng vùng chậu 

 

Ung thư phụ khoa 

Ung thƣ cổ tử cung 

Ung thƣ nội mạc tử cung 

Thai trứng 

Mãn kinh 

Sức khỏe phụ nữ và chất lƣợng sống 

Loãng xƣơng 

Các liệu pháp nội tiết thay thế  

 

Hỗ trợ sinh sản 

Phẫu thuật nội soi 

Nội soi điều trị u sinh dục lành tính 

Nội soi phục hồi sàn chậu 

Nội soi hỗ trợ điều trị hiếm muộn 

Phẫu thuật nội soi trong ung thƣ phụ khoa  

Vi phẫu trong nội soi 

Tạo hình – thẩm mỹ Bệnh lý chu sinh 
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 Thành phần báo cáo viên khách mời: 

 Trong nƣớc : Giáo sƣ, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa. 

 Nƣớc ngoài : Giáo sƣ, bác sĩ từ Pháp, Úc và vùng Châu Á Thái Bình Dƣơng 

 Ban tổ chức 

 Bệnh viện Từ Dũ 

1. Ths Bs. Lê Quang Thanh   Trƣởng ban 

2. Ts Bs. Phạm Việt Thanh   Nguyên trƣởng ban - Cố vấn 

3. Ds CKI. Huỳnh Thị Thanh Thủy  Phó ban 

4. Ts Bs. Huỳnh Thị Thu Thủy  Ủy viên 

5. Bs CKI. Lƣu Thế Duyên   Ủy viên 

6. Ths Bs. Hoàng Thị Diễm Tuyết  Ủy viên 

 Hội Sản Phụ Khoa Pháp 

1. Gs. Bernard Hedon   Chủ tịch  

2. Gs. Philippe Descamps   Phụ trách truyền thông  

 Ban cố vấn 

1. Gs Bs. Nguyễn Thị Ngọc Phƣợng Chủ tịch Hội Nội tiết Sinh Sản và Vô Sinh TPHCM 

2. Gs Ts Bs. Trần Thị Lợi Chủ nhiệm BM Sản - Khoa Y - ĐHQG TPHCM 

3. Gs Ts. Nguyễn Duy Tài Chủ nhiệm BM Sản Phụ Khoa - ĐHYD TPHCM 

4. PGs Ts Bs. Vũ Thị Nhung Chủ tịch Hội Sản Phụ Khoa TPHCM 

5. Ts. Bs. Phạm Việt Thanh Phó vụ trƣởng Vụ SKBMTE 

6. PGs Ts Bs. Lê Hồng Cẩm Phó Chủ nhiệm BM Sản Phụ Khoa - ĐHYD TPHCM 

 Đăng ký báo cáo 

 Nội dung bài báo cáo 

o Tổng quan: hệ thống hóa những kiến thức kinh điển và hiện đại về một vấn đề y học.  

o Thông tin y học: đăng tải những thành tựu mới nhất trong các lĩnh vực y học, lƣợc dịch 

những công trình nghiên cứu nƣớc ngoài và trong nƣớc.  

o Nghiên cứu y học: giới thiệu các công trình nghiên cứu y học có giá trị và đã đƣợc báo cáo 

tại các hội nghị trong và ngoài nƣớc, hoặc đƣợc sự chấp thuận của một hội đồng khoa học 

có uy tín. 

 Vui lòng gửi đăng ký báo cáo trước ngày 10/03/2013. (Tham khảo hướng dẫn đăng ký báo 

cáo và phiếu đăng ký đính kèm) 

 Đăng ký tham dự 

 Lệ phí 

 Đăng ký + đóng lệ phí trƣớc ngày 17/04/2013 400.000 đ/ đại biểu 

 Đăng ký + đóng lệ phí từ ngày      17/04/2013      500.000 đ/ đại biểu 

 Đăng ký tại hội nghị 600.000 đ/ đại biểu 

Lệ phí bao gồm: phí tham dự tất cả các chuyên đề hội nghị, tài liệu hội nghị, phục vụ giải lao. 
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 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 nhƣ sau: Giám đốc TTCSSKSS, Giám đốc BVĐK tỉnh, 

Trƣởng 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 17/04/2013, ban tổ 

chức chỉ gửi thư mời cho các quý vị có đăng ký xác nhận tham dự. 

 Hình thức đăng ký (tham khảo hướng dẫn đăng ký tham dự và phiếu đăng ký đính kèm) 

 

 Liên hệ:  

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIỆT - PHÁP - CHÂU Á  - THÁI BÌNH DƢƠNG LẦN 13 

Bệnh Viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh Phƣờng Phạm Ngũ Lão Q1 TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  (08) 38.395.117 – (08) 54.042.829 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

Trưởng ban 

(Đã ký) 

 

 

 

Ths Bs. Lê Quang Thanh 
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BÁO CÁO 

 

Ban tổ chức Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á - Thái Bình Dƣơng lần thứ 13 trân trọng 

kính mời các quý vị đồng nghiệp tham gia báo cáo với các bài tổng quan, thông tin y học, nghiên cứu 

y học trong lĩnh vực sản phụ khoa.  

Vui lòng gửi nội dung bài báo cáo kèm với phiếu đăng ký báo cáo đến ban thƣ ký hội nghị trước 

ngày 10/03/2013.  

 Bản thảo toàn bộ bài tổng quan không quá 5000 từ. 

 Bản thảo toàn bộ bài thông tin y học không quá 1000 từ. Thông tin phải có tên bài, tên tác giả, 

tên tạp chí tập, số, số trang, năm xuất bản của bài gốc. 

 Tóm tắt nghiên cứu y học đầy đủ 4 phần: mục tiêu – đối tƣợng phƣơng pháp – kết quả - kết 

luận 

 

KẾ HOẠCH NHẬN ĐĂNG KÝ BÁO CÁO 

 Nhận đăng ký báo cáo từ báo cáo viên trƣớc ngày 10/03/2013 

 Phản hồi của ban tổ chức trƣớc ngày 24/03/2013 

 Báo cáo viên xác nhận tham gia và gửi bài báo cáo toàn văn hoàn 

chỉnh theo quy định của Ban tổ chức (để in tài liệu hội nghị) 

trƣớc ngày 31/03/2013 

 Gửi Poster/ bài trình chiếu (tiếng Việt & Anh) trƣớc ngày 10/05/2013 

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 trƣờng 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. 

 

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ BÁO CÁO  

Ban thư ký hội nghị: banthukyhn.bvtd@gmail.com 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Lầu 1 - Khu D - Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh Q1 TP. HCM 

Điện thoại: (08) 38.395.117 (206) - 0919.064.804 - 0909.798.404 (BS Liên Hƣơng) 

 

mailto:banthukyhn.bvtd@gmail.com
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PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁO CÁO 

(tải về từ website www.tudu.com.vn) 

 

I. THÔNG TIN BÁO CÁO VIÊN 

Họ và tên: ...................................................................  Ngày tháng năm sinh : .................................................  

Năm tốt nghiệp:  ............... Ngành:…. .........................  Bằng cấp sau đại học (năm): .......................................  

Đơn vị công tác :................................................................................................................................................  

Khoa /phòng công tác : ................................................................  Chức danh:…………………. .....................  

Địa chỉ liên hệ: .. ................................................................................................................................................  

Điện thoại:  ................................  Fax: ................................  E-mail: ............................................................  

Sơ lƣợc lý lịch khoa học 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

II. ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC BÁO CÁO 

 Báo cáo Hội trƣờng                            Poster                  

 Đăng bài trong tạp chí Y học TP.HCM 

   (Bài đăng ký chưa từng được đăng trên tạp chí Y học khác) 

 

III. NỘI DUNG 

1. Chuyên đề báo cáo:  ......................................................................................................................  

2. Tiêu đề bài báo cáo:  .....................................................................................................................  

3. Tên tác giả và đồng tác giả (theo thứ tự): ………………………………………………... 

4. Nội dung bài báo cáo: (tập tin đính kèm)………………………………………………… ..........  

http://www.tudu.com.vn/
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

 

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ 

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 thƣ 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) 38.395.117 (230) – 0919.064.458 (Chị Hồng Châu) 

4. Đăng ký trực tiếp tại Bệnh viện Từ Dũ  - Thƣ viện – Lầu 1 Khu C. 

5. Bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 02/01/2013. Ƣu tiên cho đại biểu đăng ký sớm 

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 Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh TPHCM 

- Nội dung: <Tên đại biểu tham dự>  < đơn vị> +  đóng lệ phí tham dự HNVP lần 13 

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển khoản vui lòng thông báo qua số điện thoại 0919.064.458 cho 

bộ phận phát hành để Ban tổ chức chúng tôi sớm gửi thư mời về cho quý đại biểu. 

2. Đóng tiền mặt tại Bệnh viện Từ Dũ - Thƣ viện – Lầu 1 Khu C 

NHẬN THƯ MỜI 

- Ban tổ chức sẽ phát hành thƣ mời chính thức sau khi đại biểu hoàn tất thủ tục đăng ký (bao gồm 

đăng ký và nộp lệ phí hội nghị).  

- Dự kiến thời gian phát hành thƣ mời từ tuần 02 tháng 04 năm 2013.  

- Thƣ mời sẽ đƣợc gửi qua bƣu điện đến địa chỉ quý vị đã cung cấp. 

- Đại biểu đã đóng phí/ khách mời đã xác nhận tham dự chƣa nhận đƣợc thƣ mời sau ngày 

22/04/2013,  xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận hành chánh  hội nghị. 

LIÊN LẠC ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Bộ phận hành chánh hội nghị: dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com 

Thƣ viện -  Lầu 1 - Khu C -  Bệnh viện Từ Dũ - 284 Cống Quỳnh Q1 TP. HCM. 

Điện thoại: (08) 38.395.117 (230) - 0919.064.458 (Chị Hồng Châu) 

 

http://www.tudu.com.vn/
mailto:dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

(tải về từ website www.tudu.com.vn) 

 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi phiếu này đến dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com hay gửi qua fax 

theo số 08-39 255 822  

 

Họ và tên:  ...................................................................................  Chức danh : ...........................................  

Đơn vị công tác : .........................................................................  Chức vụ:  ..............................................  

Địa chỉ liên hệ : .. ................................................................................................................................  .......  

Điện thoại:  .....................................  Fax: ..................................  E-mail: ..................................................  

1. Xác nhận đối tƣợng tham gia 

   Đại biểu đóng lệ phí  

   Khách mời (Giám đốc TTCSSKSS, Giám đốc BVĐK tỉnh, Trưởng khoa sản BVĐK tỉnh, Giám 

đốc Bệnh viện Phụ sản tỉnh trực thuộc hệ thống công lập 32 tỉnh thành phía Nam được hỗ trợ lệ 

phí tham dự hội nghị chính thức) 

2. Xác nhận đăng ký 

Hội nghị chính thức 400.000 đồng (trƣớc ngày 17/04/2013)   

    500.000 đồng (từ ngày 17/04/2013)    

    600.000 đồng (tại hội trƣờng ngày 17/05/2013)  

 

http://www.tudu.com.vn/
mailto:dangkyhoinghi.bvtd@gmail.com

