
Thời gian: 11:30-12:35, thứ tư, 24/06/2020 

Kính thưa Quý Cán Bộ Y Tế,

Cúm là một bệnh lý phổ biến & có thể gây nguy hại trong cộng đồng nếu không được kiểm soát tốt. Trong bối
cảnh hiện tại, WHO cũng có những hướng dẫn mới cho việc dự phòng cúm để giúp quý CBYT có đủ thông tin góp
phần bảo vệ tốt cho sức khỏe người dân. Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam phối hợp với VPĐD Abbott Laboratories
GmbH tổ chức buổi hội thảo khoa học trực tuyến với chuyên đề: “NHỮNG CẬP NHẬT CỦA WHO VỀ DỰ PHÒNG
CÚM TRONG CỘNG ĐỒNG”.

11:30-12:00: Những cập nhật của WHO về dự phòng
cúm trong cộng đồng.

TS.BS. Lê Khắc Bảo - Giảng viên chính BM Nội Hô Hấp -
ĐH Y Dược TP HCM

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN
Bước 1: Vui lòng truy cập https://bit.ly/hoithao2406flu . Sau đó nhấn “Register” ở bên trái.
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào các ô có dấu *
Bước 3: Đọc Điều 1 & Điều 2, nhấn chọn vào 2 ô cuối cùng và nhấp “Submit”.
Bước 4: Để tham dự bằng điện thoại, Quý Bác sĩ vui lòng cài đặt ứng dụng

Cisco WebEx Meeting.
• Trên App store (thiết bị iPhone, iPad), nhấp vào đường dẫn. 
• Trên Play store (thiết bị Android), nhấp vào đường dẫn. 

Bước 5: Vào ngày diễn ra hội thảo, Quý Bác sĩ chỉ cần truy cập https://bit.ly/hoithao2406flu .
Nhập meeting password: abbott và bấm “Join”.

Nếu quý CBYT cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ nhân viên Abbott.
Trân trọng cảm ơn,
Abbott

. 

Abbott Laboratories GmbH
10th Floor, Me Linh Point Tower
02 Ngo Duc Ke, District 1
Ho Chi Minh city, Vietnam

Để báo cáo thông tin liên quan đến an toàn thuốc, vui lòng gọi đến số 0906 661 220 hoặc e-mail đến địa chỉ pv.vietnam@abbott.com
Từ chối nhận email từ chúng tôi trong tương lai, click tại đây

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

NHỮNG CẬP NHẬT CỦA WHO VỀ DỰ PHÒNG CÚM 
TRONG CỘNG ĐỒNG

Thư mời buổi hội thảo này chỉ dành cho cá nhân hoặc tổ chức được mời tham dự và mang tính bảo mật. Nếu quý vị không phải đối tượng được mời, vui lòng báo với chúng tôi
qua email ngay lập tức và không nhân thư mời/tham dự buổi hội thảo này, đồng thời xóa thư này ngay lập tức. Quý vị vui lòng không được phổ biến, phân phối hoặc sao chép

bất kỳ thông tin nào có trong thư này.

Nếu bạn đúng là người được mời, vui lòng chấp nhận thư mời này, đăng ký và/hoặc tham dự buổi hội thảo: Bạn chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách
bảo mật của Abbott; và bạn đồng ý (i) Abbott thu thập, sử dụng, chuyển, và/hoặc dùng xử lý thông tin cá nhân của bạn cung cấp trên trang này nhằmmục đích sử dụng cho

hội thảo này và/hoặc các hội thảo trong tương lai; (ii) Abbott ghi âm lại buổi hội thảo bằng bất kỳ dạng thức nào, bao gồm quyền lưu trữ, lưu chuyển và sử dụng vô thời hạn
những bản ghi này dùng trong nội bộ hoặc bên ngoài.

Bạn đồng ý có thể truy cập và/hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản hoặccác hình thức có trongchínhsách riêng tư của Abbott.

12:00 – 12:20: Dinh dưỡng - yếu tố tiên lượng trên các
bệnh nhân cúm

ThS. BS. Lê Thị Thu Hà - Trưởng Khoa Dinh Dưỡng - BV
Quân Y 175

12:20 – 12:35: Thảo Luận

VTM2141898

https://bit.ly/hoithao2406flu
https://apps.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=en_SG
https://bit.ly/hoithao2406flu
mailto:pv.vietnam@abbott.com

