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HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ

Giáo sư Jens Fiehler
Giáo sư khoa chẩn đoán & can thiệp Thần kinh học

 Đại học Y khoa Hamburg-Eppendorf, Hamburg, CHLB Đức.

Được tài trợ bởi:Giáo sư Jens Fiehler là một trong những chuyên gia có 
nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng & nghiên cứu trong lĩnh 
vực cộng hưởng từ thần kinh. Ông đã nhận được nhiều giải 
thưởng lớn bao gồm cả giải thưởng Kurt Decker của Hiệp 
hội chẩn đoán hình ảnh thần kinh Đức năm 2006 và các giải 
thưởng Felix Wachsmann của Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh 
Đức năm 2014. Ông hiện đang đảm trách vị trí Giáo sư khoa 
chẩn đoán & can thiệp thần kinh học tại Đại học Y khoa 
Hamburg - Eppendorf, Hamburg, Đức. Ông cũng là giáo sư 
thỉnh giảng của khoa chẩn đoán hình ảnh thần kinh tại Đại 
học Oxford, Vương quốc Anh. Ông đã xuất bản hơn 170 bài 
báo trên các tạp chí khoa học quốc tế về các chủ đề bao 
gồm truyền dịch, định lượng relaxometry não bộ, chẩn 
đoán hình ảnh chụp mạch não bộ.
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Đột quỵ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử 
vong tại các nước đã và đang phát triển. Chẩn đoán hình ảnh 
đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ 
nguy hiểm để từ đó đưa ra quy trình điều trị thiếu máu cục 
bộ thích hợp. Hình ảnh cộng hưởng từ nhanh chóng trở 
thành phương pháp chẩn đoán tin cậy do có độ nhạy và độ 
đặc hiệu cao so với các kỹ thuật bức xạ ion hóa. Đặc biệt từ 
bây giờ, với công nghệ 3 Tesla, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi: 
Đâu là công nghệ và ứng dụng mới nhất trong cộng hưởng 
từ dùng cho chẩn đoán đột quỵ? Hãy tham gia cùng chúng 
tôi tại Hội thảo: “Những tiến bộ mới trong cộng hưởng từ 
thần kinh” được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM 
vào ngày 18 tháng 09 năm 2014. Tại Hội thảo, Giáo sư Jens 
Fiehler, Giáo sư khoa chẩn đoán & can thiệp thần kinh học tại 
Đại học Y khoa Hamburg-Eppendorf, CHLB Đức sẽ chia sẽ 
những kinh nghiệm quý báu về nghiên cứu hình ảnh lâm 
sàng trong đột quỵ và các bệnh lý khác. Hội thảo cũng sẽ kết 
hợp các bài báo cáo chuyên sâu, thảo luận cũng như cơ hội 
được tham quan cơ sở vật chất tại Bệnh viện Đại học Y dược 
TP.HCM, đặc biệt hệ thống cộng hưởng từ Verio 3 Tesla của 
Siemens. 
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BAN TỔ CHỨC

Những tiến bộ mới trong
Cộng hưởng từ thần kinh

13h00 - 13h30 Đăng ký

14h45 - 15h00 Hỏi đáp

13h30 - 13h45 Phát biểu chào mừng

13h45 - 14h45 Giá trị lâm sàng của Cộng hưởng từ
3T & 1.5T
Gs. Jens Fiehler
Đại học Y khoa Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Đức

Gs. Jens Fiehler
Đại học Y khoa Hamburg-Eppendorf, Hamburg, CHLB Đức

Gs. Jens Fiehler
Đại học Y khoa Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Đức

16h00 - 16h15 Hỏi đáp

17h45 - 18h00 Hỏi đáp

18h00 Kết thúc

16h15 - 16h45 Giải lao

16h45 - 17h15 Ứng dụng nâng cao trong chẩn đoán
lâm sàng

15h00 - 16h00 Quản lý bệnh học & hình ảnh học lâm sàng
trong đột quỵ

17h15 - 17h45 Những tiến bộ trong kỹ thuật MRI thần kinh
tại BV ĐHYD
BSCK2 Đỗ Thị Ngọc Hiếu & ThS. BS. Võ Phương Trúc
Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH

Vui lòng liên hệ xác nhận thông tin tham dự:

Chị Trần Phước An
Phòng Khoa học Đào tạo - Bệnh viện Đại học Y Dược
ĐT: 08 3952 5111 - Email: an.tp@umc.edu.vn
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