HỘI THẢO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN

CATHETER ĐƯỜNG HẦM
TRONG LỌC MÁU:
TIẾP CẬN TOÀN DIỆN VỀ KỸ
THUẬT, BIẾN CHỨNG NHIỄM
TRÙNG VÀ CÁCH CHĂM SÓC.

Thời gian

Chủ đề

14:00 – 14:10

Khai mạc khóa học và chào mừng
Chairman & Moderator:
TS.BS. Nguyễn Hữu Dũng

THỨ SÁU, 22 /10/ 2021

14h00 - 16h30

Chủ tịch Hội lọc máu Việt Nam,
Phó giám đốc TT Thận Tiết Niệu và Lọc Máu
BV Bạch Mai

Địa điểm: Zoom meeting

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn
Phó Chủ tịch Hội Lọc máu Việt Nam,
Trưởng khoa Thận Nhân Tạo
BV Chợ Rẫy

Click để đăng ký tham dự

14:10 – 14:40

Catheter đường hầm trong thận nhân tạo, những
cập nhật mới: Kỹ thuật, ưu điểm và những lưu ý.
BSCKII. Phạm Văn Hiền
Phó tổng thư ký Hội Lọc Máu Việt Nam
Khoa Thận Nhân Tạo, BV Chợ Rẫy

14: 40 – 15:10

Quy trình chăm sóc catheter đường hầm dành cho
nhân viên y tế.
THS.BS. Nguyễn Khắc Long
TT Thận Tiết Niệu và Lọc Máu
BV Bạch Mai

Quý Bác sĩ sẽ được cấp chứng nhận CME khi:

15:10 – 15:40

• Tham gia >70% thời lượng chương trình
• Hoàn thành post-test và có kết quả ở mức Đạt (>60%)
• Vui lòng cung cấp bản sao/bản chụp hình của Chứng chỉ hành
nghề/Văn bằng cho Hội Lọc Máu Việt Nam (Áp dụng cho Bác sĩ
chưa là Hội viên của Hội Lọc Máu Việt Nam)

Nhiễm trùng huyết liên quan đến catheter trong
thận nhân tạo
TS.BS. Nguyễn Đức Lộc
Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội Lọc máu Việt Nam
Tổng thư ký Hội Lọc máu TP Hồ Chí Minh
Trưởng khoa Thận tiết niệu và Lọc máu - BV An Sinh

15:40 – 16:30

Thảo luận và trả lời câu hỏi

Bạn đã được mời tham dự sự kiện và chúng tôi yêu cầu bạn không chuyển tiếp lời mời cho người khác. Bạn không được ghi âm lại, chụp màn hình, cũng như không được chuyển tiếp những nội dung khác được
cung cấp trong sự kiện. Để đảm bảo thông tin bí mật của bệnh nhân không bị chia sẻ, bạn chỉ nên tham gia sự kiện mà nội dung không thể bị xem/hoặc bị người khác nghe lén. Tại Medtronic, chúng tôi chú
trọng bảo vệ sự riêng tư của bạn và dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ bạn trong suốt sự kiện này, ngoài tên, đơn vị công tác, vị trí công tác và địa chỉ email của bạn
đã cung cấp khi đăng ký sự kiện. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho việc quản lý sự kiện này và để theo dõi sự tuân thủ. © 2021 Medtronic

