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THÔNG BAO
V/v t chIrc khóa Dào tio lien tiic "Vai trô cüa siêu am trong cap ciru và dau bing cp"
nãm 2020
Tnrmg Dai h9c Y Ducic, Dai hçc Hu phi hcip Chi hi Siêu am Vit Nam - VSUM to
chi.irc khóa dào to lien tiic v "Vai trô cüa siêu am trong cp cfru Va dau bting cp"
nãm 2020 vâi các nOi dung nhii sau:
1. Thiri gian và da dim
- Thii gian: thr bay, ngày 19/12/2020 (8 tit)
- Dja diem: Hi trirông quc t, ttng 3 khoa YTCC, Truèng Di h9c Y Diiçic Hu.
2. Di ttrçrng tham gia: Bác si', h9c viên sau dai hQc chuyên nganh Chn doán hInh ãnh Va các
bác si các chuyên ngành khác.
3. Báo cáo viên:
- PGS.TS. Nguyn Phuâc Bão Quân - Chii tjch Chi hi Siêu am Vit Nam
- ThS.BS. Nguyn Cong QuSlnh — Phó truâng B mon CDHA, Tri.thng DHYD Hu
- BS CKIT. Nguyn Hüu ChI — Bnh vin Nhi dng 1, TP H Chj Minh; BCH Chi hi Siêu am
Vit Nam
- BS CKI. Nguyn Quang Trong — Bnh vin Pháp Vit; Tng thu k Chi hii Siêu am Vit Narn
4. Chi phi tham dir khóa hQc: min phi.
5. Giy chirng nhn: H9c viên tham di.r dy dü khóa hçc duçic cp giAy chüng nhn dào tto
liêntic do TnrOng Dai hçc Y Duc, Dai h9c Hu cap.
6. H so'dãngkgm:
- Ban sao bng t& nghip Dai h9c có cong chirng.
- DGn däng k9 tham gia khóa hçc (theo mu)
D nghj qu ca quan và Ca nhân các can b nhân viên y t Co nhu cAu däng k tham gia
khóa h9c xin gCri thông tin däng k v BS TrAn Hng Phuang Dung, s diên thoai: 0932558284,
email: thpdung@huemed-univ.edu.vn trtróc ngày 15/12/2020 d Ban to chirc chun bj.
Ncri nhán.
- Các Bnh vin, các cci sO' y t;
- Luu: VT, SDH.I.

