
1  |

Hà Nội, ngày 11 – 12 tháng 7 năm 2019

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHI KHOA

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập 
Bệnh viện Nhi Trung ương 
1969 – 2019
Pediatric Scientifi c Conference celebrating the 50th years 
of Hospital Establishment



1  |

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NHI KHOA
 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM

THÀNH LẬP BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 1969 – 2019
Pediatric Scientifi c Conference Vietnam National Children’s Hospital

Chiều 11/07/2019

13.30 – 17.00 Thi báo cáo viên trẻ

Young presenter competition
Hội trường Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Grant Ballroom

Nghiên cứu tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở bệnh nhân viêm 

phổi từ 1-24 tháng tại khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi TW

Lê Thị Hoa

Nghiên cứu nồng độ kẽm huyết thanh máu dây rốn trẻ sơ sinh Hà Phương Anh

Căn nguyên tiêu chảy cấp ở trẻ em Đặng Thị Cẩm Băng

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi nặng 

do Mycoplasma Pneumoniae tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thu Nga

Tăng áp động mạch phổi ở trẻ loạn sản phổi Hoàng Thị Thu Hằng

Nghiên cứu tình trạng thiếu máu thiếu sắt ở bệnh nhân viêm 

phổi từ 1-24 tháng tại khoa Hô hấp - Bệnh viện Nhi TW

Lê Thị Hoa

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ gây bệnh và tổn thương 

não trên hình ảnh siêu âm qua thóp ở trẻ đẻ non dưới 32 

tuần bị XHN – MN

Vũ Thị Cử

Nghiên cứu giá trị tiên lượng theo thang điểm SNAP và một 

số yếu tố liên quan đến tử vong sơ sinh tại Khoa Sơ sinh Bệnh 

viện Nhi Trung ương

Nguyễn Thị Thùy Linh

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị ở bệnh nhân mắc 

sởi trẻ em

Bùi Thu Phương

Thực trạng thiếu vitamin D ở trẻ mới sinh và một số yếu tố 

liên quan tại Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên năm 2019

Đào Thúy Đạt

Mối tương quan giữa đặc điểm lâm sàng với nồng độ Cytokin 

trong sốt xuất huyết Dengue trẻ em

Trần Thanh Hải  

Tổ thư ký tổng kết điểm
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13.30 – 17.00 Thi báo cáo viên trẻ

Hội trường Hà Nội

Hà Nội Meeting Room

Nghiên cứu rối loạn nhịp nhanh bộ nối tăng tính kích thích 

sau phẫu thuật tim mở tim bẩm sinh tại bệnh viện Nhi TƯ

Nguyễn Hương Giang

Tăng lipid máu tiên phát ở trẻ em: đặc điểm lâm sàng, hóa 

sinh và biến chứng

Đỗ Thị Thanh Mai

Kiểu gen và kiểu hình của bệnh nhân loạn dưỡng não chất 

trắng thượng thận tại Bệnh viện Nhi trung ương - cập nhật 

từ 27 bệnh nhân

Nguyễn Thu Hà

Chẩn đoán phân tử và kết quả điều trị đái đường sơ sinh: 

kinh nghiệm từ 54 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi trung ương

Cấn Thị Bích Ngọc

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của chảy máu sớm sau phẫu thuật 

tới kết quả điều trị phẫu thuật tim hở tim bẩm sinh ở trẻ em

Nguyễn Trọng Thành

Nghiên cứu mối liên quan giữa quá tải dịch tới tình trạng 

ôxy máu và kết quả điều trị trẻ dưới 36 tháng thở máy ở 

Bệnh viện Nhi trung ương

Bùi Thu Hường

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp lọc máu liên tục trong 

điều trị sốc tim do viêm cơ tim cấp ở trẻ em

Nguyễn Văn Thắng

Giải trình tự gen vùng đích phát hiện đột biến dị hợp tử mới 

trên gen TGM1 gây bệnh vảy da cá ở một bệnh nhi tại Việt 

Nam: Báo cáo ca bệnh

Diệp Minh Quang

Kết quả điều trị ngộ độc chì ở trẻ em có hội chứng não cấp Đinh Thị Hồng

Hội chứng sốc trong bệnh Kawasaki: Báo cáo ca lâm sàng 

và hồi cứu y văn

Phạm Minh Hằng

Đặc điểm Hội chứng nguy kịch hô hấp cấp ở trẻ em tại khoa 

Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Đồng 1

Châu Ngọc Hiệp

Tổ thư ký tổng kết điểm

13.30 – 17.00 Lớp đào tạo liên tục về Ung thư Huyết học nhi khoa

CME on Pediatric Oncology &Hematology
Hội trường Huế

Hue Meeting Room

Cập nhật chẩn đoán và điều trị Thalasemia

Updates on diagnosis and treatment of Thalassemia

Nguyễn Hoàng Nam

Cập nhật chẩn đoán và điều trị Hemophilia

Updates on diagnosis and treatment of Hemophilia

Nguyễn Hoàng Nam
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Nguyên tắc chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý ung thư 

nhi khoa

Principles of diagnistic imaging in pediatric oncology

Trần Phan Ninh

Nghỉ giải lao/Tea break

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bạch cầu cấp dòng lympho 

trẻ em

Updates on diagnosis and treatment of childhood acute 

lymphoblastic leukemia

Bùi Ngọc Lan

Cập nhật chẩn đoán và điều trị u não trẻ em

Updates on diagnosis and treatment of brain tumor in children

Trần Thu Hà

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khuyếch đại gen MYCN với một 

số yếu tố tiên lượng trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh

Study the relationship between amplifi ng MYCN gene and some 

prognostic factors in patients with neuroblastoma

Vũ Đình Quang 

Chăm sóc buồng tiêm dưới da và Hickman catheter

Nursing care of Port a Cath and Hickman Catheter

Nguyễn Thị Thu Hằng

Bế mạc/Closing

13.00 – 17.00 Lớp đào tạo liêm tục về bệnh lý viêm ruột ở trẻ em

CME on paediatric infl ammatory bowel disease
Hội trường Đà Nẵng

Da Nang Meeting Room

Tổng quan về bệnh lý ruột viêm ở trẻ em  

Overview of paediatric infl ammatory bowel disease

Nguyễn Gia Khánh

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ruột viêm 

ở trẻ em 

Clinical and laboratory characteristics of paediatric infl ammatory 

bowel disease

Đặng Thúy Hà

Đặc điểm nội soi và mô bệnh học bệnh ruột viêm 

ở trẻ em 

Endoscopy and histology fi ndings of paediatric infl ammatory 

bowel disease

Phan Thị Hiền

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh ruột viêm 

ở trẻ em 

Update on diagnosis and management of paediatric infl ammatory 

bowel disease

Nguyễn Thị Việt Hà

Bế mạc/Closing
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Ngày 12/7/2019
Hội trường Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Grant Ballroom

7.00 – 7.30 Tiếp đón đại biểu/Registration       

7.30 – 8.00 Khai mạc/Opening Ceremony

Lễ trao giải cuộc thi Báo cáo viên trẻ/Young presenter competition’s award ceremony

Phiên toàn thể

Plenary session
Chủ tọa/Moderators:

GS. TS. Lê Thanh Hải – GS. TS. Nguyễn Công Khanh – GS. Shunji Sano

8.00 – 8.20 Chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Health Care Service for Vietnamese Children: achievements and 

challenges

Lê Thanh Hải

8.20 – 8.40 Nguồn gốc bào thai bệnh người lớn

Fetal origins of adult disease 

Nguyễn Công Khanh

8.40 – 9.00 Tổng quan về tăng áp động mạch phổi

Pulmonary Artery Hypertension Overview

Jeff rey R. Fineman

9.00 – 9.20 Liệu pháp tế bào gốc: Tổng quan và ứng dụng trong tương lai

Stermcell therapy: an overview and future application

Shunji Sano

9.20 – 9.40 Hồi sức cấp cứu nhi khoa: Quá khứ, hiện tại và tương lai 

Pediatric Critical Care Medicine: Past present and future

Satoshi Nakagawa

9.40 – 10.00 Nghỉ giải lao/Tea break

Miễn dịch – Dị ứng – Khớp

Immunology – Allergy – Rheumatology
Chủ tọa/Moderators:

GS. TS. Dương Quý Sỹ – PGS. TS.Lê Thị Minh Hương – GS. Craig Timothy

10.00 – 10.20 Phù mạch di truyền

Angioedema 

Craig Timothy 

10.20 – 10.40 Viêm da cơ: Các xu hướng điều trị hiện nay

Juvenile Dermatomyositis: Recent trends in treatment 

Amir B.Orandi

10.40 – 11.00 Hoạt hóa thực bào trong viêm khớp thanh thiếu niên 

Macrophage activation in Juvenile Artitis

 Debashish Danda

11.00 – 11.20 Cập nhật mới trong chẩn đoán và điều trị hen nặng ở trẻ em

Updates on diagnosis and management of severe asthma in 

children 

Dương Quý Sỹ 
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11.20 – 11.30 Điều trị cơn suyễn nặng ở trẻ em

Treatment of acute severe asthma attack in children

Nguyễn Minh Tiến

11.30 – 11.40 Điều trị sinh học trong viêm khớp thanh thiếu niên

Biological therapies for the treatment of Juvenile rheumatoid 

Arthritis

Lê Quỳnh Chi

11.40 – 11.50 Suy giảm miễn dịch tiên phát

Primary Immunodefi ciency

Lê Thị Minh Hương

11.50 – 12.00 Liên quan giữa các kháng thể kháng dsDNA, nucleosome và 

C1q với mức độ hoạt động bệnh Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em

Correlations between Anti-dsDNA, anti-nucleosome and anti-C1q 

antibodies with

the disease activity in pediatric systematic lupus erythematosus

Bùi Song Hương

12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa/Lunch break

Hồi sức – Cấp cứu

Critical Care – Emergency
Chủ tọa/Moderators:

GS. Satoshi Nakagawa, PGS. TS. Trần Minh Điển – PGS. TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên – 

BSCK2. Nguyễn Minh Tiến

13.30 – 13.50 ARDS ở trẻ em: Có gì mới?

Pediatric ARDS: What is new?

Satoshi Nakagawa

13.50 – 14.10 Tổn thương giải phẫu bệnh trong những nhiễm trùng 

hô hấp nặng

Pathological fi ndings of severe respiratory infections

Noriko Nakajima

14.10 – 14.20 Cập nhật sốc nhiễm khuẩn trẻ em

Pediatric septics shock: updates

Trần Minh Điển

14.20 – 14.30 Bệnh cơ tim trong nhiễm trùng huyết: Lý thuyết & lâm sàng

Septic myocardiopathy: theory and clinical practice

Phùng Nguyễn Thế 

Nguyên

14.30 – 14.45 Suy thượng thận ở Hồi sức cấp cứu nhi

Adrenal Insuffi  ciency in PICU

Yves Ouellette

14.45 – 15.00 Chăm sóc giảm nhẹ ở hồi sức cấp cứu nhi

Palliative Care in PICU

Megan Thorvilson

15.00 – 15.15 Xử trí cấp cứu đau ở trẻ em

Pain management in children

Jason Hort

15.15 – 15.30 Nghỉ giải lao/Tea break
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Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền

Medical genetics and genomics; pediatric endocrinology
Chủ tọa/Moderators:

GS. Seiji Yamaguchi – PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàn – TS. Vũ Chí Dũng

15.30 – 15.45 Những tiến bộ gần đây của di truyền học: bệnh nhân được 

hưởng lợi gì?

Recent advance of genetics: which benefi ts for the patients?

Dominique P. 

Germain

15.45 – 16.00 Phân bố các các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh phát hiện 

qua sàng lọc sơ sinh ở châu Á

Diversity in disease spectrum of metabolic diseases detectable 

through newborn screening in Asia

Seiji Yamaguchi

16.00 – 16.15 Đánh giá và điều trị hạ canxi máu ở trẻ em

Evaluation and Management of Hypocalcemia in Children

Peter Tebben

16.15 – 16.30 Lâm sàng, bệnh học của giảm phốt phát máu và chiến lược 

trị liệu hiện nay cho các bệnh nan y hiếm gặp

Clinical features and pathogenesis of hypophosphatasia, and 

current therapeutic strategies for intractable rare diseases

Takeshi Taketani

16.30 – 16.45 Giải trình tự toàn bộ hệ gen biểu hiện cho các bệnh di truyền và 

bất thường bẩm sinh chưa có chẩn đoán: kinh nghiệm từ BVNTU

Whole exome sequencing for undiagnosed genetic diseases and 

congenital anomalies: experience from NCH

Vũ Chí Dũng

16.45 – 17.00 Bất thường nhiễm sắc thể và kết quả liệu pháp hormone 

tăng trưởng tái tổ hợp cho bệnh nhân Turner

Chromosome anomalies and outcome of rhGH therapy in Turner 

syndrome

Bùi Phương Thảo

17.00 – 17.05 Thảo luận/Discussion

17.05 – 17.15 Bế mạc/Closing ceremony

Hội trường Hà Nội

Hanoi Meeting Room

Hô hấp – Truyền nhiễm

Respiratory – Infectious diseases
Chủ tọa/Moderators:

GS.TS. Phạm Nhật An – PGS.TS. Đào Minh Tuấn – PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy – TS. Nguyễn Văn Lâm

10.00 – 10.20 Viêm phổi không điển hình ở trẻ em

Updates of atypical pneumornia in children

Đào Minh Tuấn
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10.20 – 10.35 Viêm phổi virus

Viral pneumonia

Lê Thị Hồng Hanh

10.35 – 10.45 Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bất sản, thiểu sản 

phổi ở trẻ em

Clinical and paraclinical features of  pulmonary agenesis and 

hypoplasia in children 

Nguyễn Thị Mai Hoàn

10.45 – 10.55 Nhân một trường hợp nhồi máu lách ở bệnh nhi viêm phổi do 

Mycoplasma Pneumonia tại Bệnh viện Nhi Trung ương

A case report of splenic infarction in a child pneumonia due to 

Mycoplasma Pneumoniae at the Vietnam National Children’s 

Hospital

Phạm Thu Nga

10.55 – 11.05 Giới thiệu kỹ thuật đóng rò khí – thực quản bằng 

Trichloroacetic axit qua nội soi phế quản

Trichloroacetic Acid for Endoscopic Tracheo-esophageal Fistula 

Repair

Lê Thanh Chương

11.05 – 11.15 Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để phát hiện 

Mycoplasma pneumoniae kháng thuốc ở bệnh nhi viêm 

đường hô hấp

Application of molecular biotechnology for detecting the 

macrolide resistant Mycoplasma pneumoniae from pediatric 

patients with respiratory infection

Khúc Thị Rềnh Hoa

11.15 – 11.25 Kiểu gen và đặc điểm kháng thuốc của Mycobacterium 

tuberculosis ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi TƯ

Genotype and drug resistance of Mycobacterium tuberculosis in 

children at the Vietnam National Children Hospital

Trần Thị Sinh

11.25 – 11.35 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và yếu tố tiên lượng bệnh 

viêm não cấp ở trẻ em theo căn nguyên

Clinical epidemiological characteristics and prognostic factors of 

acute encephalitis in children according to the cause

Trần Thị Thu Hương 

11.35 – 11.45 Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ở bệnh nhân 

viêm màng não do vi khuẩn

Etiology of bacterial meningitis in children at the Vietnam National 

Children’s Hospital (2015 – 2016)

Đỗ Thiện Hải

11.45 – 12.00 Thảo luận/Discussion

12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa/Lunch break
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Sơ sinh

Neonatology 

Chủ tọa/Moderators:

GS. Colin Partridge – PGS. TS. Khu Thị Khánh Dung – TS. Cam Ngọc Phượng – TS. Trần Thị Hoàng

13.30 – 13.45 Phác đồ giờ vàng cho trẻ sinh non

Golden Hour protocol for infants born at less than 32 weeks’ 

gestational age

Cam Ngọc Phượng

13.45 – 14.00 Dị ứng sữa ở trẻ sinh non

Cow’s milk protein allergy in preterm infants

Nguyễn Thanh Thiện

14.00 – 14.15 Vai trò của Surfactant trong một số bệnh lý gây suy hô hấp ở 

trẻ sơ sinh

Surfactant  in neonatal respiratory distress

Chu Lan Hương

14.15 – 14.25 Điều trị surfactant ít xâm lấn tại Bệnh viện Từ Dũ

Less invasive surfactant administration at Tu Du hospital

Lê Thị Cẩm Giang

14.25 – 14.40 Nhiễm nấm xâm lấn ở trẻ sơ sinh

Neonatal fungal invasion

Thái Bằng Giang

14.40 – 14.55 Tầm soát và xử trí nhiễm liên cầu B

Screening  and  treatment for GBS

Lê Thị Cẩm Giang

14.55 – 15.05 Nhiễm khuẩn huyết do Burkholderia Cepacia ở trẻ sơ sinh 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2018 

Update on congenital diaphragmatic hernia management and 

clinical outcome

Đặng Trung Thành 

15.05 – 15.15 Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở trẻ cực non 

và rất non tháng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Eff ectiveness of feeding extremely and very preterm newborns at 

The National Hospital of Obstetrics and Gynecology

Lê Minh Trác

15.15 – 15.30 Nghỉ giải lao/Tea break

Sơ sinh

Neonatology 

Chủ tọa/Moderators:

Deena Patel – ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm – TS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga –  TS. Lê Bích Liên

15.30 – 15.50 Cập nhật bệnh phổi mạn tính ở trẻ sơ sinh

Update on BPD

Colin Partridge

15.50 – 16.00 Cập nhật phác đồ hồi sức trẻ thoát vị hoành bẩm sinh và kết 

quả điều trị

Update on congenital diaphragmatic hernia  management and 

clinical outcome

Hồ Tấn Thanh Bình
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16.00 – 16.10 Chăm sóc Kangaroo tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

Kangaroo care at Da Nang hospital for women and children

Trần Thị Hoàng

16.10 – 16.20 Tổn thương da ở trẻ sơ sinh: phân loại và xử trí một số tổn 

thương cấp cứu

Neonatal skin lesion: benign vs serious condition – urgent 

management

Nguyễn Lam Hồng

16.20 – 16.30 Kết quả – chi phí điều trị trẻ cực non trẻ dưới 750g tại khoa 

HSSS – BVND1 – TPHCM

Mortality and cost of treatment for ELBW (< 750g)  at NICU – 

Children,s Hospital No.1

Nguyễn Thị Thanh Tâm

16.30 – 16.40 Đánh giá tiên lượng tử vong tại khoa Hồi sức Sơ sinh bằng 

thang điểm Snap-II 

Evaluation of The Score for Neonatal Acute Physiology Extension II 

and Additional Factors in Neonatal Intensive Care Unit

Nguyễn Thị Kim Nhi

16.40 – 17.00 Các tiến bộ trong thở máy sơ sinh

The advance on neonatal ventilation 

Deena Patel   

17.00 – 17.15 Thảo luận/Disscussion

17.15 – 17.30 Bế mạc/Closing ceremony

Hội trường Đà Nẵng

Da Nang Meeting Room

Tiêu hóa – Gan mật – Dinh dưỡng

Gastroenterology – Hepatobiliary Nutrition
Chủ tọa/Moderators:

GS. Nguyễn Gia Khánh – PGS. TS. Trần Thanh Tú – TS. Phan Thị Hiền

10.00 – 10.15 Sự hình thành và các yếu tố ảnh hưởng đến hệ vi sinh 

đường ruột ở trẻ nhỏ

Formation and factors aff ecting the intestinal microfl ora in children 

Nguyễn Gia Khánh

10.15 – 10.30 Lợi ích lâu dài trong việc bổ sung canxi từ giai đoạn sớm của 

trẻ qua bằng chứng lâm sàng

Long-term benefi ts of early calcium supplementation for 

children through clinical evidences 

Hoàng Thị Tín

10.30 – 10.50 Chảy máu đường tiêu hóa ở trẻ em

Digestive hemorrhagic in children

Phan Thị Hiền

10.50 – 11.10 Bệnh gan mạn tính ở trẻ em

Chronic liver disease in children

Nguyễn Phạm Anh Hoa

11.10 – 11.20 Nhu cầu ghép gan ở trẻ em

Demand of liver transplantation in children

Bạch Ly Na
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11.20 – 11.30 HP – Vai trò và kháng kháng sinh ở trẻ em viêm dạ dày tá tràng

HP - Role and antibiotic resistance in children with duodenal 

gastritis

Trần Thanh Tú

11.30 – 11.40 Nghiên cứu các kiểu hình lâm sàng và một số đột biến gen 

kháng thuốc ở trẻ em nhiễm HBV mạn tính

Study of clinical phenotypes and drug resistance mutations in 

children with chronic HBV infection

Nguyễn Đăng Hoàn

11.40 – 11.50 Tiêu chảy cấp do Norovirus ở trẻ em

Acute diarhea caused by Norovirus in children

Phạm Thu Hiền

11.50 – 12.00 Xác định đột biến thường gặp và vùng gen thường xảy ra 

đột biến trên gen ATP7B ở bệnh nhi mắc bệnh Wilson

The common mutation and hot-spot region of ATP7B gene 

Vietnamese children with Wilson disease

Nguyễn Thị Mai Hương

 

12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa/Lunch break

Thận – Tiết niệu

Nephrology – Urology
Chủ tọa/Moderators:

GS. TS. Trần Đình Long – TS. Nguyễn Thu Hương – PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sáng

13.30 – 13.50 Cập nhật về HCTH và viêm thận Lupus tại Hội nghị Thận 

thế giới 2019

Update from ISN 2019: nephrotic syndrome and Lupus nephritis

Nguyễn Thu Hương

13.50 – 14.05 Tổn thương mô bệnh học và đánh giá kết quả điều trị 

viêm thận lupus ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung Ương

Histopathology and treatment outcome of lupus nephritis 

children at National Children’s Hospital 

Thái Thiên Nam

14.05 – 14.20 Hội chứng thận hư ở trẻ bú mẹ: điều trị hay không điều trị 

thuốc ức chế miễn dịch. Báo cáo 4 ca bệnh tại Bệnh viện 

Nhi đồng 1

Infantile nephritic syndrome: treat or not to treat 

immunosuppressive agents? A report of four clinical cases at 

Children Hospital Noi. 1

Thân Thị Thu Hiền

14.20 – 14.35 Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân của 

vôi hóa tháp thận ở trẻ em

Clinical, laboratory characteristics and causes of nephrocalcinosis 

in children 

Nguyễn Thị Ngọc
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14.35–14.50 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của trẻ bị hội chứng thận 

hư kháng thuốc steroid mang đa hình di truyền 288 C >C 

trên exon 2 gen NPHS2

Clinical and paraclinical characteristic in chidrens with 

steroid resistant nephritic syndrome and carrier 288 C>C 

polylimorphism at exon 2 of NPHS2 gene

Phạm Văn Đếm

14.50 – 15.05 Đánh giá hiệu quả của Erythropoetin trong điều trị thiếu máu 

trên trẻ bệnh thận giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Treatment outcome of erythropoietin in ESKD children at 

Children’s Hospital 2

Lê Minh Cường

15.05 – 15.20 Đối chiếu lâm sàng, cận lâm sàng và giải phẫu bệnh của hội 

chứng thận hư kháng thuốc

Steroid resistant nephrotic syndrome: Prediction of 

histophathology from clinical and laboratory characteristics 

Nguyễn Thị Kiên

15.20 – 15.30 Nghỉ giải lao/Tea break

Nhi tổng quát

Pediatrics
Chủ tọa/Moderators:

PGS. TS. Hồ Sỹ Hà – TS. Trần Kiêm Hảo – TS. Trần Văn Cương

15.30 – 15.50 Báo cáo tổng quan phẫu thuật điều trị động kinh kháng thuốc

Surgery for treatment of drug-resistant epilepsy at the Vietnam 

National Chilren’s Hospital: Nine years of development

Đặng Anh Tuấn

15.50 – 16.00 Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến trẻ bị co 

giật tại Bệnh viện Nhi Trung ương Thái Nguyên năm 2018

The characteristics of clinical Manifestations and risk factors of 

the febrile seizures at Thai Nguyen National Hospital 2018

Nguyễn Bích Hoàng

16.00 – 16.20 Bệnh Kawasaki ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương qua 

hai thập kỷ theo dõi điều trị

Kawasaki disease in children admitted to the Vietnam National 

Children’s Hospital during last two decades of management

Hồ Sỹ Hà

16.20 – 16.30 Đặc điểm trí tuệ của trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý

Intellectual characteristics of children with attention defi cit 

hyperactivity disorder

Nguyễn Thị Quý                                 

16.30 – 16.40 Biến đổi tim mạch ở bệnh nhân Beta Thalassemia tại Bệnh 

viện Trẻ em Hải Phòng

Cardiac transformation in children with Beat Thalassemia in 

Haiphong Children Hospital 

Nguyễn Việt Hà 
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16.40 – 16.55 Mô hình bệnh tật và tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 

giai đoạn 2013 – 2017

Disease and death pattern of in-patients at the Vietnam National 

Children’s Hospital in the period from 2013 to 2017

Lê Xuân Ngọc

16.55 – 17.10 Đặc điểm mô hình bệnh tật tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện 

Sản Nhi Nghệ An năm 2018

Disease and death pattern of Outpatient Clinic, Nghe An 

Pediatrics and Obstetrics Hospital in 2018 

Trần Văn Cương

17.10 – 17.20 Đánh giá các chỉ số của bệnh nhân dưới 6 tuổi đến khám tại 

các bệnh viện huyện tại Cần Thơ trong gia đoạn 2015 – 2016

Evaluation of prescribing indicators for pediatric outpatients 

under six years old of the district hospitals of Can Tho in the 

periods of 2015 – 2016

Nguyễn Phục Hưng

17.20 – 17.30 Bế mạc/Closing ceremony

Hội trường Huế

Hue Meeting Room

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Infection Control
Chủ tọa/Moderators:

TS. Satoko Otsu – PGS. TS. Trần Minh Điển – TS. Lê Kiến Ngãi

10.00 – 10.20 Chiến lược mới nhất của TCYTTG toàn cầu và khu vực về 

phòng ngừa KSNK và phòng chống dịch bệnh

WHO’s global strategy for hospital associated infection 

prevention  and outbreak control

Satoko Otsu 

10.20 – 10.30 Tình trạng nhiễm và mang vi khuẩn đường ruột kháng 

carbapnem ở Việt Nam và hiệu quả can thiệp bằng chăm 

sóc theo nhóm

Carbapenem resistant Enterobacteriaceae infection, colonization 

and corhort care intervention in Viet Nam

Mattias Larsson

10.30 – 10.40 Viêm phổi LQ đến thở máy tại khoa HS nhi: tỷ lệ mắc, yếu tố 

nguy cơ và căn nguyên

Ventilator associated pneumornia in Pediatric Intensive Care Unit: 

Incidence, risk factors and etiological agents

Lê Xuân Ngọc

10.40 – 10.50 Theo dõi phát hiện biến cố nhiễm khuẩn liên quan đến thở 

máy và giải pháp phòng ngừa

Strategy to Preventing Ventilator-

Associated Pneumonia in pediatrics

Lê Kiến Ngãi
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10.50 – 11.00 Trao quyền của gia đình người bệnh bằng sử dụng công cụ 

nhắc trong chiến lược thúc đẩy vệ sinh tay tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương

Family empowerment strategy using a visual reminder tool 

is associated with increasing of hand hygiene compliance in 

Vietnam National Children’s Hospital.

Đặng Thị Thu Hương

11.00 – 11.10 Thực trạng hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh 

viện Nhi và Sản Nhi khu vực phía Bắc

The status of infection control system at  Children’s Hospitals 

and  Obstetric and Pediatrics ’s Hospital in the North, Vietnam

Đặng Thị Thu Hương

11.10 – 11.20 Giám sát chuẩn ca bệnh NKH tiên phát (BSI) và NKH liên 

quan đến ĐTTT (CLABSI) tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 

2018

Standard surveillance of  blood stream infection (BSI) and central 

line associated blood stream infection (LABSI) in Viet Nam 

National Children’s Hospital: a year results  

Trần Văn Hường

11.20 – 11.30 Tỷ lệ hiện mắc và xu hướng NKBV giai đoạn 2014 – 2018 tại 

Bệnh viện Nhi Trung ương thông qua giám sát ngang lặp lại

Prevalence and trend of hospital associated infection  in Viet 

Nam National Children’s Hospital: Point prevalence survey from 

2014 - 2018

Nguyễn Việt Anh

11.30 – 11.40 Đặc điểm lan truyền vi khuẩn đường ruột kháng 

carbapenem tại  Khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương

Transmission of  carbapenem resistant Enterobacteriaceae  

among sick newborn in Viet Nam National Children’s Hospital

Trần Văn Hường

11.40 – 12.50 Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả quản lý phơi nhiễm Sởi 

6 tháng đầu năm 2019 tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Epidemiology characteristics of measles andeff ective 

management of patients exposed to measles for 6 early months 

of 2019  in Vietnam National Children’s Hospital

Đinh Thị Vân Anh 

11.50 – 12.00 Hiệu quả của điều tra và đáp ứng dịch sởi tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương giai đoạn sởi bắt đầu quay trở lại, quý 4-2017

Eff ective of active surveillance and control measures again 

measles in Vietnam National Children’s Hospital

Phạm Thị Hồng Nhung
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12.00 – 12.10 Đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết 

bệnh viện liên quan đến đường truyền tĩnh mạch trung 

tâm do vi khuẩn đường ruột kháng carbapenem tại Bệnh 

viện Nhi Trung ương

Clinical epidemiology of central line associated blood  stream 

infection cause by Enterobacteriaceae in Viet Nam National 

Children’s Hospital

Nguyễn Văn Luyến

12.10 – 13.30 Nghỉ ăn trưa/Lunch break

Ngoại nhi

Pediatric surgery
Chủ tọa/Moderators: 

GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm – TS. Phạm Duy Hiền – TS. Phạm Ngọc Thạch

13.30 – 13.50 Ghép gan tại Bệnh viện Cựu chiến binh Đài Bắc

Liver transplantation at the Taipei Veterans General Hospital 

Chin-Su Liu

13.50 – 14.10 Những thách thức hiện tại của phát triển phẫu thuật nhi tại 

Đại học Kobe

Current challenges in the development of Pediatric surgery at 

Kobe University 

Yuichi Okata

14.10 – 14.25 Phẫu thuật cắt toàn bộ u nguyên bào thần kinh sau phúc 

mạc bao quanh các mạch máu lớn

Complete surgical resection of retroperitoneal neuroblastoma 

encasing great abdominal vessels

Dương Văn Mai

14.25 – 14.40 Nghiên cứu so sánh kết quả điều trị thoát vị bẹn ở trẻ em bằng 

phương pháp phẫu thuật nội soi (endoneedle kit) với phương 

pháp phẫu thuật mở thường qui tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Laparoscopic versus open inguinal hernia repair in children: a 

prospective randomized comparative study in Children’s Hospital No.2

Phạm Ngọc Thạch

14.40 – 14.55 Điều trị lõm ức bằng chuông nâng ngực ở trẻ em 

Surgical treatment of pectus excavatum in children

Tô Mạnh Tuân

14.55 – 15.10 Phẫu thuật nội soi điều trị teo thực quản tại Bệnh viện Nhi 

Trung ương

Surgical treatment of esophageal atresia at National Children’s 

Hospital

Nguyễn Văn Linh

15.10 – 15.15 Thảo luận/Discussion

15.15 – 15.30 Nghỉ giải lao/Tea break
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Ngoại nhi

Pediatric surgery
Chủ tọa/Moderators:

GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm – PGS. TS Bùi Đức Hậu – TS. Trần Ngọc Sơn

15.30 – 15.50 Tổng quan về điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh

Management of Hirschsprung’s disease

Bùi Đức Hậu

15.50 – 16.05 Kết quả điều trị lồng ruột ở trẻ em bằng bơm hơi đại tràng 

tại khoa ngoại nhi dưới hướng dẫn của siêu âm

Results of treatment of intussusception in children by air-enema 

reduction in bed at surgical ward under ultrasound guidance

Phạm Đức Hiệp

16.05 – 16.15 Vai trò của xét nghiệm thăm dò chức năng hậu môn trực 

tràng trong việc xử trí các trường hợp rối loạn tháo phân 

nặng kéo dài sau phẫu thuật bệnh Hirschsprung

Interest of Anorectal Manometry During Long-term Follow-up of 

Patients Operated on for Hirschsprung Disease

Trần Quốc Việt

16.15 – 16.25 Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ruột xoay bất 

toàn ở trẻ em

Laparoscopic treatment of intestinal malrotation in children: 

experienced with 30 cases

Bùi Hải Trung

16.25 – 16.35 Giá trị chẩn đoán bệnh Hichsprung ở trẻ dưới 12 tháng tuổi 

của đo áp lực hậu môn trực tràng

Diagnostic value of anorectal manometry in Hirschsprung’s 

disease in children under 12 month old

Lâm Thiên Kim

16.35 – 16.45 Phẫu thuật nội soi điều trị teo và hẹp tá tràng ở trẻ em

Laparoscopic repair for congenital duodenal atresia and stenosis: 

outcomes and related factors

Hồ Phi Duy

16.45 – 16.55 Đặc điểm chẩn đoán và phẫu thuật u đặc giả nhú ở trẻ em 

tại Bệnh viện Việt Đức

Solid pseudopapillery tumor of the pancreas in children: 

Diagnostic characteristics and surgical method in Vietduc hospital

Nguyễn Việt Hoa

16.55 – 17.05 Kết quả tăng dung tích bàng quang bằng quai hồi tràng ở 

bệnh nhân bàng quang thần kinh

The results of bladder augmentation with ileal segment in 

neurogenic bladder

Nguyễn Duy Việt
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17.05 – 17.15 Kết quả điều trị phẫu thuật nội soi robot điều trị hẹp phần 

nối bể thận niểu quản

Results of robotic pyeloplasty in children treatment in UPJ stenosis

Lê Anh Dũng

17.15 – 17.30 Thảo luận/Disscussion

17.30 – 17.45 Bế mạc/Closing ceremony

Ngày 11/7/2019
Tim mạch

Cardiology
Hội trường J

J Lecture Hall

7.30 – 8.00 Đón tiếp đại biểu/Registration

8.00 – 8.10 Khi mạc/Opening address GS. TS. Lê Thanh Hải

8.10 – 8.20 Phát biểu chào mừng/Welcoming address Nguyễn Lý Thịnh Trường

Chủ tọa/Moderators:

GS. Lee Heung Jae – GS. Shunji Sano – GS. Nguyễn Thanh Liêm – PGS. Phạm Hữu Hòa – TS. Nguyễn Thành Công

8.20 – 8.40 Nhìn lại chặng đường phát triển phẫu thuật tim bẩm sinh 

tại Bệnh viện Nhi Trung ương

The Development of Congenital Cardiac Surgery Program in 

National Children’s Hospital

Nguyễn Thanh Liêm

8.40 – 9.00 Sự phát triển của chuyên ngành tim bẩm sinh

Grown up Congenital Heart Disease

Heung-Jae Lee

9.00 – 9.20 Tương lai của ngành tim mạch nhi và phẫu thuật tim mạch 

nhi tại Việt Nam trong 50 năm: Các thách thức và cơ hội

The future of CHD Cardiology and CT surgery for the next 50 years 

in Vietnam – Challenges and Opportunities

Casey Culberson

9.20 – 9.30 Nghỉ giải lao/Coff ee Break

Chủ tọa/Moderators:

Kisaburo Sakamoto – Kang I-Seok – Sivalingam Sivakumar

9.30 – 10.00 Giải phẫu lâm sàng của van ĐMC và van nhĩ–thất

Surgical anatomic of aortic valve and AV valve

Sivakumar

10.00 – 10.30 Các phương pháp điều trị phẫu thuật cho tình trạng hẹp 

nặng van ĐMC: Từ trẻ sơ sinh tới người trưởng thành

Treatment strategies for critical aortic valve stenosis: from 

neonate to adult

Shingo Kasahara
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10.30 – 11.00 Vai trò của can thiệp tim mạch trong bệnh lý hẹp van động 

mạch chủ: Các cập nhật mới nhất

Role of intervention for aortic valve stenosis: An update

Kang I-Seok

11.00 – 11.30 Sửa van nhĩ–thất trong bệnh lý tim một thất

AV valve repair for SV physiology

Kisaburo Sakamoto

11.30 – 12.00 Thảo luận/Discussion

Chủ tọa/Moderators:

PGS. Trần Minh Điển – Dr James Louis – Dr Casey Culberson

13.30 – 14.00 Dự án cơ sở dữ liệu về phẫu thuật tim bẩm sinh

World database project for Congenital cardiac surgery

James Louis

14.00 – 14.20 Cơ sở dữ liệu về phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh tại Trung 

tâm Tim mạch trẻ em – Bệnh viện Nhi Trung ương

Vietnam Children’s Hospital database for congenital cardiac 

surgery

Nguyễn Lý Thịnh Trường

14.20 – 14.40 Các kinh nghiệm trong quá trình thu thập dữ liệu về bệnh 

tim bẩm sinh của Trung tâm Tim mạch trẻ em–Bệnh viện 

Nhi Trung ương

Data Collection Process for the World Database: Experiences of 

the Children Heart Center, National Children’s Hospital, Hanoi, 

Vietnam

Trần Thị Mai Hương

14.40 – 15.00 Nghỉ giải lao/Tea Break

Chủ tọa/Moderators:

Dr Roberto Di Donato – Dr Sunji Sano – Dr Lee Chang-Ha – TS. Cao Viet Tung

15.00 – 15.30 Các chiến lược điều trị phẫu thuật cho bệnh lý teo phổi–

thông liên thất–tuần hoàn bàng hệ chủ phổi

Current surgical strategies for PA-VSD-MAPCA

Roberto Di Donato

15.30 – 16.00 Vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý teo phổi–

thông liên thất–tuần hoàn bàng hệ chủ phổi

Role of imaging diagnostics for PA-VSD-MAPCA

Kim Seong-Ho

16.00 – 16.30 Tôi xử lý bệnh lý teo phổi–thông liên thất typ 2 ở trẻ sơ sinh 

như thế nào?

How I manage a neaonate PA-VSD with patent PA bifurcation?

Lee Chang-Ha

16.30 – 17.00 Vai trò của stent ống động mạch trong bệnh lý teo phổi–

thông liên thất

Role of PDA stenting in PA-VSD

Cao Việt Tùng
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17.00 – 17.30 Một số ca lâm sàng của bệnh lý teo phổi–thông liên thất–

tuần hoàn bàng hệ chủ phổi ở người trưởng thành

How to manage an adult with PA-VSD-MAPCA

Jun Tae-Gook

17.30 – 17.45 Đặt Stent ống động mạch cho trẻ sơ sinh có cân nặng < 

2kg: Báo cáo 3 ca lâm sàng

PDA stenting in newborn weighting less than 2 kg: report of 3 

successful cases

Tran Cong Bao Phung

17.45 – 18.00 Thảo luận/Discussion
                                                                                                                                                      
12/7/2019

Chủ tọa/Moderators:

Dr Jeff rey Fineman – Dr Kim Seong-Ho – Dr Jane Huh – GS. Heung-Jae Lee

10.00 – 10.30 Triển khai mô hình chuẩn trong chẩn đoán và điều trị tăng 

áp lực động mạch phổi

How to set up a standard PAH program

Jeff rey Fineman

10.30 – 11.00 Khi nào cần đóng các lỗ thông trong tình trạng tăng áp lực 

động mạch phổi

When to close in Pulmonary Hypertension

Kim Seong-Ho

11.00 – 11.30 Vai trò của một thuốc mới trong điều trị viêm động mạch 

mạn tính bao gồm bệnh Kawasaki

New drug innovation for vasculitis including Kawasaki diseases

Kazuo Suzuki

11.30 –12.00 Thảo luận/Discussion

Chủ tọa/Moderators:

Dr. Loh-Yee Jim – Dr. James Louis – Dr Piya – Dr Lim Chong Hee

12.00 – 12.20 Kinh nghiệm sử dụng các chế phẩm keo cầm máu và các 

biện pháp cầm máu tích cực trong phẫu thuật tim mạch

Experience with proactive sealing and active hemostasis in 

challenging cardiac surgeries

Piya

12.20 – 12.40 Chuyển gốc động mạch–vách liên thất nguyên vẹn: Thời 

điểm tối ưu tiến hành phẫu thuật chuyển gốc?

Arterial switch operation: What is optimal timing for TGA-IVS?

Nguyễn Lý Thịnh Trường

12.40 – 13.00 Các biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả cầm máu và 

dự phòng các biến chứng sau phẫu thuật

Adjuncts to achieve improved hemostasis and prevent post-

operative complications

Lim Chong Hee

13.00 – 13.30 Nghỉ giải lao/Coff ee Break
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Chủ tọa/Moderators:

Dr. Chang-Ha Lee – Dr. Tae-Gook Jun – Dr Kisaburo Sakamoto – Dr. Sivakumar

13.30 – 14.00 Phẫu thuật sửa chữa 1 thì cho bệnh lý teo phổi–thông liên 

thất–tuần hoàn bàng hệ chủ phổi

Single stage unifocalization for PA-VSD-MAPCA

Roberto Di Donato

14.00–14.30 Phẫu thuật sửa chữa nhiều thì cho bệnh lý teo phổi–thông 

liên thất–tuần hoàn bàng hệ chủ phổi

Staged unifocalization for PA-VSD-MAPCA

Sivakumar

14.30 – 15.00 Kiểm soát đường thở và các biến chứng trong giai đoạn hồi 

sức sau phẫu thuật hợp lưu các tuần hoàn bàng hệ chủ phổi

Airway management and ICU complication after unifocalization 

Jun Tae-Gook 

15.00 – 15.30 Chiến lược điều trị bệnh nhân teo phổi–thông liên thất–

tuần hoàn bàng hệ chủ phổi đối với trẻ sơ sinh

How to manage a neonate with PA-VSD-MAPCA

Chang-Ha Lee

15.30 – 15.45 Nghỉ giải lao/Tea break

Chủ tọa/Moderators:

Dr Shingo Kasahara – Dr Roberto Di Donato – TS. Nguyễn Lý Thịnh Trường

15.45 – 16.15 Giải phẫu học và các tiêu chuẩn đối với thất trái thiểu sản

Anatomic and criteria for borderline LV

James Louis

16.15 –  16.45 Phẫu thuật sửa chữa 2 thất theo nhiều thì đối với bệnh 

nhân thiểu sản thất trái

Staged repair for HLHS towards biventricular repair

Shingo Kasahara 

16.4 – 17.15 Hẹp eo động mạch chủ: Phẫu thuật điều trị triệt để

Coarctation of the aorta: Surgical management

Roberto Di Donato

17.15 – 17.45 Sửa chữa hẹp đường ra thất trái và/hoặc tái tạo van động 

mạch chủ

LVOT and/or aortic valve reconstruction

Kisaburo Sakamoto

17.45 – 18.00 Thảo luận/Discussion

18.00 – 18.15 Bế mạc/Closing ceremony Lê Thanh Hải
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