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TT CHUYÊN ĐỀ 

Ngày tổ chức Nhận CME 

(đánh dấu 

X) 

Không nhận  

CME 

(đánh dấu X) 
Sáng Chiều 

1 CME chuyên đề: Quản lý chất lượng – An toàn người bệnh 30/10    

2 Báo cáo khoa học chuyên đề NGOẠI THẦN KINH + NỘI THẦN KINH 30/10   

3 CME chuyên đề: Cập nhật kiến thức nội soi chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa 30/10    

4 CME chuyên đề: Quản lý điều trị triệu chứng đường tiểu dưới 30/10    

5 CME chuyên đề: Cá thể hóa điều trị trong da liễu – thẩm mỹ da  30/10   

6 CME chuyên đề: Cập nhật điều trị hóa trị ung thư dạ dày: từ lý thuyết đến thực hành  30/10   

7 CME chuyên đề: Phẫu thuật thay khớp vai 31/10   

8 CME chuyên đề: Những vấn đề thường gặp trong chăm sóc giảm nhẹ và lão khoa 31/10   

9 CME chuyên đề: Những tiến bộ trong chẩn đoán các bệnh lý khó thở và ngưng thở khi ngủ 31/10    

10 CME chuyên đề: Cập nhật những tiến bộ trong phục hồi chức năng hô hấp  31/10   

12 CME chuyên đề: Chăm sóc theo mô hình: Lấy người bệnh làm trung tâm 02/11    

13 CME chuyên đề: Nâng cao chất lượng và hiệu quả chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp người lớn 02/11    

14 CME chuyên đề: Cập nhật kiến thức và kỹ năng chăm sóc lỗ mở thông ra da và vết thương 02/11    

15 CME chuyên đề: Cập nhật dự phòng và điều trị thoát vị cạnh hậu môn nhân tạo  02/11   



TT CHUYÊN ĐỀ 

Ngày tổ chức Nhận CME 

(đánh dấu 

X) 

Không nhận  

CME 

(đánh dấu X) 
Sáng Chiều 

16 Báo cáo khoa học chuyên đề KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN – VI SINH 02/11   

17 Báo cáo khoa học chuyên đề ĐIỀU DƯỠNG  02/11   

18 CME chuyên đề: Thông khí tư thế nằm sấp trong ARDS 03/11    

19 CME chuyên đề: Cập nhật phòng ngừa và điều trị các biến chứng sau điều trị bệnh trĩ bằng máy khâu bấm 03/11    

20 CME chuyên đề: Tái xử lý dụng cụ phẫu thuật nội soi bằng phương pháp tiệt khuẩn hơi nước nhiệt độ cao 03/11    

21 CME chuyên đề: Những điểm cập nhật mới về khử khuẩn mức độ cao và tiệt khuẩn nhiệt độ thấp  03/11   

22 CME chuyên đề: Rối loạn chức năng tâm trương thất trái: bệnh học và đánh giá siêu âm tim  03/11   

23 CME chuyên đề: Vai trò của điều dưỡng trong kiểm soát đau cho người bệnh ở hồi sức   03/11   

24 CME chuyên đề: Phòng ngừa và kiểm soát vi khuẩn đa kháng kháng sinh trong khối hồi sức 04/11    

39 CME chuyên đề: Cập nhật những vấn đề liên quan trong việc sử dụng thuốc sinh học – điều trị bệnh cơ xương khớp 04/11    

25 CME chuyên đề: Chăm sóc toàn diện người bệnh viêm đường mật cấp (theo Tokyo Guidelines 2018) 04/11   

26 Hội thảo chuyên đề: Vai trò của Thư ký trong hệ thống vận hành bệnh viện  04/11   

27 CME chuyên đề: Nhiễm khuẩn huyết và cấy máu  04/11   

28 CME chuyên đề: Những điểm cập nhật mới về giám sát và phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ 05/11    

29 CME chuyên đề: Cập nhật xử trí các bệnh lý cấp cứu nội khoa thường gặp 05/11    



TT CHUYÊN ĐỀ 

Ngày tổ chức Nhận CME 

(đánh dấu 

X) 

Không nhận  

CME 

(đánh dấu X) 
Sáng Chiều 

30 CME chuyên đề: Cập nhật kiến thức trong chẩn đoán giải phẫu bệnh và sinh học phân tử 05/11    

11 CME chuyên đề: Niệu động lực học: Những vấn đề cơ bản 05/11    

31 CME chuyên đề: Cập nhật về quản lý và sử dụng thuốc trên thực hành lâm sàng  05/11   

32 CME chuyên đề: Cập nhật dinh dưỡng lâm sàng  05/11   

33 CME chuyên đề: Kháng sinh đồ và quản lý dữ liệu vi sinh lâm sàng  05/11   

34 CME chuyên đề: Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư thực quản và ung thư vùng tâm vị - thực quản 06/11   

35 CME chuyên đề: Quản lý chất lượng xét nghiệm và ứng dụng trong thực hành lâm sàng 06/11   

36 CME chuyên đề: Nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và hen  06/11   

37 CME chuyên đề: Cập nhật kiến thức về tạo hình thẩm mỹ  06/11   

38 CME chuyên đề: Kiểm soát các biến chứng sau gây mê, gây tê vùng 07/11    

9 CME chuyên đề: Tiếp cận các ca lâm sàng bệnh lý nội tiết 07/11    

41 CME chuyên đề: Cập nhật điều trị các bệnh thần kinh thường gặp   07/11   

42 CME chuyên đề: Cập nhật khuynh hướng mới trong chẩn đoán và điều trị sản phụ khoa – sơ sinh  07/11   

43 CME chuyên đề: Điều trị toàn diện trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt  07/11   

 


