
 

CHƯƠNG TRÌNH 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC 

 

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 25/11/2022 

Địa điểm: Dự kiến tại Khách sạn Pullman - Hà Nội 

Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến  

Chủ trì:  

- Đại diện Bộ Y tế 

- Đại diện Tổng hội Y học Việt Nam 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

BUỔI SÁNG: PHIÊN TOÀN THỂ 
 

8h00 - 8h30 Tiếp đón 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Ban Tổ chức 

8h30 - 8h50 Phát biểu khai mạc 

  

Đại diện Tổng hội Y học Việt Nam  

Đại diện Bộ Y tế 

8h50 - 8h55 Tặng hoa và Giấy chứng nhận cho 

Báo cáo viên và các Nhà tài trợ  

Ban Tổ chức 

8h55 - 9h10 Phát biểu của Nhà tài trợ Bạch Kim 

hoặc Nhà tài trợ Vàng  

Đại diện Nhà tài trợ 

 

9h10 - 9h40 Tổng quan về các bệnh truyền nhiễm, 

mới nổi, tái nổi trong 2 năm 2021-

2022 

GS.TS. Nguyễn Văn Kính 

Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, 

nguyên Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam. 

9h40 - 10h00 Tiếp cận mới trong quản lý Bệnh 

Viêm Gan B,C 

Đại diện Tổ chức y tế Thế giới tại Việt Nam 

10h00- 10h20 Sử dụng kháng sinh ban đầu hợp lý 

trong điều trị nhiễm khuẩn nặng  

Chuyên gia 

10h20 -10h30 Giải lao  

10h30 -10h50 Những tiến bộ trong chẩn đoán và 

điều trị Hen, COPD 

Hội Phổi Việt Nam 

10h50 -12h00 Thảo luận tại Hội trường Chủ trì 

12h00-12h20  Tổng kết, bế mạc. Chủ trì 

 



  
 
 
 
 
 
 

BUỔI CHIỀU:  

Hội trường 1:  BỆNH HIẾM 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

13h50-14h10 Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong 

đào tạo về chẩn đoán, điều trị bệnh 

Phù mạch di truyền tại Việt Nam 

Hội Hen, Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Thành 

phố Hồ Chí Minh 

14h10-14h30 Đánh giá Công nghệ y tế đối với một 

số thuốc điều trị bệnh hiếm ở VN 

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế 

14h30 -14h50 Mô hình quản lý bệnh hiếm ở một số 

Quốc gia 

Chuyên gia 

14h50 -15h10 Những tiến bộ trong chẩn đoán và 

điều trị bệnh teo cơ tủy sống 

Chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương 

15h10 -15h30 Thảo luận tại Hội trường  

15h30 -16h15 Tổng kết, bế mạc Chủ trì 

  

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

16h15 -18h30 Hội thảo chuyên gia  

Chủ đề: Quản lý bệnh hiếm và định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ bệnh nhân 

bệnh hiếm 

16h15 -16h20 Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức 

16h20 -16h40 Thực trạng quản lý và chăm sóc bệnh 

hiếm tại Việt Nam 

Chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương 

16h40 -17h00 Đa dạng hóa các phương thức tài 

chính hỗ trợ cho bệnh nhân mang 

bệnh hiếm 

Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Bộ Y tế 

17h00 -17h20 Quản lý bệnh hiếm và định hướng xây 

dựng chính sách hỗ trợ bệnh nhân 

bệnh hiếm 

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế 

17h20 -18h20 Thảo luận  

18h20 -18h30 Kết luận Hội thảo  



 
 

BUỔI CHIỀU:  

Hội trường 2:  CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

13h50-14h10 Quản lý toàn diện tim mạch – thận – 

chuyển hóa ở bệnh nhân Đái tháo đường: 

Cập nhật tiến bộ trong điều trị năm 2022 

Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam 

14h10-14h30 Những tiến bộ y học giúp kiểm soát bệnh 

Lạc Nội mạc tử cung 

Chuyên gia 

14h30 -14h50 Đảm bảo quyền tiếp cận điều trị và cơ hội 

sống còn cho bệnh nhân ung thư phổi 

không tế bào nhỏ 

Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí 

Minh 

14h50 -15h10 Vai trò của thuốc kháng EGFR trong điều 

trị Ung thư Đại trực tràng di căn 

Bệnh viện Bạch Mai 

15h10 -16h20 Thảo luận tại hội trường 
  

16h20 -16h30 Tổng kết, bế mạc Chủ trì 
 

 

BUỔI CHIỀU:  

Hội trường 3:   BỆNH LÝ MIỄN DỊCH 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

13h50-14h10 Phát biểu khai mạc chương trình Đại diện Vụ BHYT – BYT 

Giám đốc Bệnh viện da liễu trung ương 

14h10-14h30 Những thách thức và cơ hội hiện tại trong 

quản lý bệnh nhân vảy nến 

Chuyên gia 

14h30 -14h50 Giá trị kinh tế, xã hội từ việc quản lí hiệu 

quả bệnh vảy nến 

Chuyên gia 

14h50 -15h10 Thực tế và xem xét đánh giá các thuốc phát 

minh trong xây dựng gói quyền lợi bảo 

hiểm tại VN - Cơ hội và thách thức 

Chuyên gia 

15h10 -15h30 Hợp tác giữa các bên nhằm tăng cường tiếp 

cận của bệnh nhân với các thuốc phát minh 

– kinh nghiệm tại một số quốc gia châu Á 

Chuyên gia 

15h30 -16h15 Thảo luận tại Hội trường Chủ trì 

14h10-14h30 Tổng kết, bế mạc. Chủ trì 


