
CHUYÊN ĐỀ: CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM 
TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÙA

Thời gian: 11h30-12h30, thứ sáu 19.06.2020

Kính thưa Quý Bác sĩ/ Dược sĩ, 

Giai đoạn chuyển mùa là thời điểm nhạy cảm có sự gia tăng đáng kể tỷ lệ bệnh lý hô hấp trong cộng đồng, đặc biệt là
trẻ em với hệ miễn dịch chưa phát triển. Hướng đến mục tiêu phục vụ vì lợi ích bệnh nhân và đồng hành cùng quý Bác 
sĩ/Dược sĩ trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, VPĐD Abbott Laboratories GmbH phối hợp với Trường Đại học
Y Dược TP.HCM và Hội Nhi Khoa Việt Nam tổ chức buổi hội thảo khoa học trực tuyến có cấp chứng chỉ CME cho các quý
Bác sĩ/Dược sĩ tham dự với chuyên đề:

. 

Abbott Laboratories GmbH
10th Floor, Me Linh Point Tower
02 Ngo Duc Ke, District 1
Ho Chi Minh city, Vietnam

Để báo cáo thông tin liên quan đến an toàn thuốc, vui lòng gọi đến số 0906 661 220 hoặc e-mail đến địa chỉ pv.vietnam@abbott.com
Từ chối nhận email từ chúng tôi trong tương lai, click tại đây

VTM2142363

Thư mời buổi hội thảo này chỉ dành cho cá nhân hoặc tổ chức được mời tham dự và mang tính bảo mật. Nếu quý vị không phải đối tượng được mời, vui

lòng báo với chúng tôi qua email ngay lập tức và không nhân thư mời/tham dự buổi hội thảo này, đồng thời xóa thư này ngay lập tức. Quý vị vui lòng

không được phổ biến, phân phối hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào có trong thư này. Nếu bạn đúng là người được mời, vui lòng chấp nhận thư mời này,

đăng ký và/hoặc tham dự buổi hội thảo: Bạn chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của Abbott; và bạn đồng ý

(i) Abbott thu thập, sử dụng, chuyển, và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn cung cấp trên trang này nhằm mục đích sử dụng cho hội thảo này và/hoặc

các hội thảo trong tương lai; (ii) Abbott ghi âm lại buổi hội thảo bằng bất kỳ dạng thức nào, bao gồm quyền lưu trữ, lưu chuyển và sử dụng vô thời hạn

những bản ghi này dùng trong nội bộ hoặc bên ngoài.

Bạn có thể truy cập và/hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản hoặc các hình thức có trong chính sách riêng tư của Abbott.

CÁCH THỨC THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
Bước 1: Để tham dự bằng điện thoại, Quý Bác sĩ/Dược sĩ vui lòng cài đặt ứng dụng

Cisco WebEx Meeting.
• Trên App store (thiết bị iPhone, iPad), nhấp vào đường dẫn. 
• Trên Play store (thiết bị Android), nhấp vào đường dẫn. 

Bước 2: Sau khi hoàn thành cài đặt hoặc đã có sẵn ứng dụng WebEx, 
Quý Bác sĩ/Dược sĩ vui lòng truy cập https://bit.ly/hoithao1906. Sau đó nhấp “Join meeting”. 

Bước 3: Nhập Meeting number: 166 783 0952
Điền đầy đủ họ tên, nơi công tác và địa chỉ email.
Nhập Meeting password: abbott 

Bước 4: Khi sự kiện bắt đầu, vui lòng nhấp “Call over Internet” để nghe âm thanh. 

Lưu ý: Quý Bác sĩ/Dược sĩ được cấp chứng chỉ CME của Trường Đại Học Y Dược TpHCM, để được cấp chứng chỉ 
quý Bác sĩ/Dược sĩ vui lòng:
• Điền đầy đủ thông tin khi đăng nhập
• Tham gia đầy đủ buổi hội thảo và đạt tối thiểu 70% điểm bài kiểm tra sau hội thảo
Nếu quý Bác sĩ/Dược sĩ cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ nhân viên Abbott.
Trân trọng cảm ơn,
Abbott

Báo cáo viên
PGS.TS. BS. Phan Hữu Nguyệt Diễm
• Giảng viên cao cấp bộ môn Nhi,
Đại Học Y Dược TP. HCM
• Nguyên trưởng khoa Nội Tổng quát 2 –
Hô Hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1

CHƯƠNG TRÌNH
11:30-11:35 Giới thiệu
11:35-12:10 Các bệnh lý hô hấp thường gặp ở 

trẻ em trong giai đoạn chuyển mùa
PGS.TS.BS. Phan Hữu Nguyệt Diễm

12:10-12:30 Thảo luận

CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM
TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN MÙA
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