
Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM

215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM
ĐT: (028) 3855 4269            Fax: (028) 3950 6126
www.bvdaihoc.com.vn

BSCKII. Tạ Phương Dung
Phó Giám đốc, Bệnh viện Gia An 115
Nguyên Trưởng Khoa Nội thận - Miễn 
dịch Ghép, Bệnh viện Nhân dân 115

BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn
Trưởng Khoa Thận nhân tạo
Bệnh viện Chợ Rẫy

Chương trình

Chủ tọa & Báo cáo viên

Khai mạc

BSCKII. Tạ Phương Dung

Suy dinh dưỡng và suy mòn năng lượng protein 

trên người bệnh thận mạn giai đoạn cuối

BSCKII. Tạ Phương Dung

Dinh dưỡng thích hợp để tối ưu hóa tình trạng 

dinh dưỡng trên người bệnh chạy thận nhân tạo

BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn

Vai trò của Epoetin Alfa trong điều trị thiếu máu 

trên người bệnh chạy thận nhân tạo.

ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo

Thảo luận và tổng kết

14:00 - 14:15

14:15 - 14:55

14:55 - 15:35

15:35 - 16:15

16:15 - 17:00

14:00 - 17:00, thứ Năm, ngày 12/11/2020

Webinar ID: 925 9062 9607

ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương Thảo
Trưởng Khoa Nội thận - Thận nhân 
tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM

Đơn vị tài trợ

CHIẾN LƯỢC DINH DƯỠNG TRÊN
NGƯỜI BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI



Thông tin chung Hướng dẫn tham dự

Nhập địa chỉ email – họ và tên đã đăng 
ký (dựa vào thông tin này để Ban Tổ 
chức có đầy đủ dữ liệu để cấp giấy 
chứng nhận CME cho Quý đồng nghiệp)

Quét mã QR code hoặc truy cập 
https://bit.ly/37mTiOS và điền đầy đủ thông tin 

Bước 1: Đăng ký 

925 9062 9607

Đối với PC / Laptop truy cập: 
https://zoom.us/ và nhấp:  “Join meeting” 
Đối với điện thoại / máy tính bảng: mở ứng 
dụng trên thiết bị đã cài đặt

Nhập Webinar ID: 925 9062 9607

Bước 2: Quét mã QR code cài đặt ứng dụng Zoom Meeting 

Bước 3: Tham dự 

Bước 4: Đăng nhập thông tin để tham dự

Thiết bị iOS Thiết bị Android

098 2810 744
Hỗ trợ kỹ thuật

khoahocdaotao1@umc.edu.vn

Bác sĩ chuyên khoa Nội thận, Nội tổng quát, Nội tiết, Tim 
mạch, Tiết niệu, Dinh dưỡng và nhân viên y tế có quan tâm

Đối tượng tham gia chương trình

Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn và phiếu đăng ký 
(theo mẫu)

Đảm bảo tham dự từ đủ 80% thời lượng của chương trình và 
hoàn tất chính xác từ đủ 80% bài kiểm tra cuối chương trình

Quy định cấp giấy chứng nhận CME

Được nhận giấy chứng nhận đào tạo y khoa liên tục do Đại 
học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Quyền lợi

Tham dự: Miễn phí

Cấp giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng

Cấp giấy chứng nhận CME

Hình thức đóng tiền
Trực tiếp tại Phòng Khoa học và Đào tạo (lầu 4, khu A), Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM (215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, 
TPHCM)

Chuyển khoản (trước ngày 14/11/2020): 
Tên tài khoản: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Số tài khoản: 127000034908 
Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), 
chi nhánh 5 (Nội dung ghi rõ: “hoc phi CME chien luoc 
dinh duong ngay 12/11/2020 – Ho ten – So dien thoai”)
Vui lòng chụp màn hình chuyển khoản và gửi qua email: 
khoahocdaotao5@umc.edu.vn

Ghi chú
Sau khi kết thúc phần thảo luận, Quý đồng nghiệp rời khỏi 

phòng, các câu hỏi post-test sẽ được hiển thị (pop-ups). Quý 

đồng nghiệp vui lòng hoàn thành các câu trả lời và nhấn 

SUBMIT để gửi


