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THÔNG BÁO SỐ 1 

V/v HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN KẾT HỢP HỘI 

NỘI SOI CƠ XƯƠNG KHỚP LẦN THỨ VII, HỘI THAY 

KHỚP LẦN THỨ IV NĂM 2020 

 

Thưa quí hội viên, 

Hội Nội Soi Cơ Xương Khớp, Hội thay khớp  TP. HCM chân thành cám 

ơn toàn thể các Hội viên đã tham gia hoạt động hội trong những năm vừa qua. 

Sự tham gia nhiệt tình của quí Hội viên là thành công của Hội. 

Hội Nội Soi Cơ Xương Khớp, Hội thay khớp Tp. HCM xin trân trọng 

thông báo về Hội nghị khoa học thường niên kết hợp hội nội soi cơ xương 

khớp lần thứ VII, hội thay khớp lần thứ III sẽ diễn ra vào các ngày 04-06 

tháng 06 năm 2020, tại khách sạn Sheraton số 26-28 Trần phú, thành phố Nha 

Trang, Việt Nam . 

Hội nghị sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chuyên môn, thành quả nghiên 

cứu khoa học của ngành nội soi cơ-xương-khớp và thay khớp qua các chặng 

đường hình thành và phát triển. Trao đ i khoa học với các chuyên gia nội soi 

khớp và y học thể thao hàng đầu của  c, Pháp,  n Độ nh m nâng cao trình 

độ chẩn đoán và điều trị bệnh lý cơ-xương-khớp b ng thay khớp và nội soi 

khớp cũng như tăng cường tình hữu nghị với bạn bè 5 châu. 

Chương trình dự kiến:  

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HAS-

HAA 2020 

Ngày Chủ đề    

Thứ 5 ngày 

04/06/2020 

    

8a.m đến 

12a.m 

Truyền hình 

trực tiếp: thay 

khớp háng 

đường vào 

Bác sĩ nước 

ngoài  

  



SUPERPATH  

14p.m đến 

17p.m 

Điều trị trong khớp cho thoái hóa khớp: chúng ta có gì mới 

năm 2020? GS Tolboski 

 

Chích điều trị viêm gân: ngoài corticoid chúng ta có gì?  

GS Sixtily 

 

19 p.m đến 

21p.m 

Tiệc ban chấp hành 

Thứ  sáu 

ngày 

05/06/2020 

Phòng họp lớn 

8 đến 9a.m Lễ khai mạc 

 Diễn văn khai mạc của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 

Bài Phát biểu  của chủ tịch hội nghị 

9 đến 10a.m Phiên toàn thể 

 ICL 1: nhiễm 

trùng khớp 

nhân tạo: từ 

chẩn đoán 

đến điều trị  

GS Thorsten 

Gerhke 

  

 ICL 2: tranh 

luận về PJI 

GS Parvizi   

10h đến 

10h30 

Tiệc trà và tham quan các gian hàng exhibition 

10h30 am 

đến 12 am 

Thoái hóa khớp gối sau chấn thương : chúng ta đã quên và 

cách điều trị chúng như thế nào?  

12a.m đến 

13h30 

Bu i trưa symposium 

13h30 đến 

15h 

Phòng họp A Phòng họp B 

 Biến chứng tái tạo DCCT Biến chứng phẫu thuật khớp 

vai 

15h đến 

15h15 

Tiệc trà 

15h15 đến 

17h 

Biến chứng tái tạo DCCS Vấn đề c  bàn chân 

19h đến 21h Gala dinner 

Thứ bảy ngày 06/06/2020 

8 đến 10h Phiên toàn thể 

 Biến chứng PJ 

10h đến Tiệc trà 



10h15 

10h15 đến 

11h45 

Phòng họp A Phòng họp B 

 Thay khớp vai Biến chứng thay khớp gối 

12h đến 

13h30 

Thảo luận bu i trưa 

13h30 đến 

15h30 

Kỹ thuật mới trong thay khớp 

háng và khớp gối  

  

16h Bế mạc hội nghị 

Poster đăng các báo cáo bên lề hội nghị.  

I. BAN TỔ CHỨC 

 Chủ tịch Hội nghị, Trưởng Ban t  chức:BS CKII. Trần Đăng Khoa.  

 Thành viên: PGS Đỗ Phước Hùng, PGS Cao Thỉ, PGS Bùi Hồng 

Thiên Khanh, BS Trương Công Dũng, BS Nguyễn Thành Chơn, BS 

Hoàng Mạnh Cường, TS Phạm Chí Lăng, TS Trương Trí Hữu, TS 

Võ Thanh Toàn, ThS Phan Đình Mừng, ThS Nguyễn Ngọc Tuấn, BS 

Hồ Quang Hưng, BS Huỳnh Bá Lĩnh, TS Phan Đức Minh Mẫn, TS 

Võ Quang Đình Nam, BS Lê Gia Ánh Thỳ, ThS Cao Bá Hưởng,  BS 

Phạm Thế Hiển, BS Võ Châu Duyên, BS Trần Bình Dương, KTV 

Nguyễn Thị Ngọc Phiên và cộng sự. 

 Cố vấn danh dự: PGS. TS Lê Chí Dũng, TS. BS Lê Phúc, TS.BS 

Tăng Hà Nam Anh.  

 Chủ đề hội nghị: “KIỀM SOÁT BIẾN CHỨNG TRONG TÁI TẠO 

KHỚP” 

II. THỜI GIAN 

Thứ năm, thứ sáu và thứ Bảy ngày 04-06/06/2020 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Hội viên Hội Thay Khớp và Hội Nội Soi Cơ-Xương-Khớp và các 

bác sĩ / y sĩ / điều dưỡng / vật lý trị liệu Chấn Thương Chỉnh 

Hình. 

2. Khách mời trong và ngoài nước. 

3. Các Công ty trang thiết bị y tế - Dược phẩm tài trợ và báo đài 

IV. LỆ PHÍ 

1) Trước Thứ bảy 28/03/2020: 1.500.000 VNĐ (một triệu năm trăm 

ngàn đồng) 

2) Trước khi hội nghị diễn ra (trước 15/05/2020): 1.800.000 VNĐ 

(một triệu tám trăm ngàn đồng). 



3) Đăng ký tại chỗ: 2.000.000 VNĐ (hai triệu đồng). 

Lưu ý: 

 Quý hội thảo viên tham gia “Tiệc chiêu đãi – Gala dinner”, vào tối 

thứ Sáu ngày 05 tháng 06 năm 2020, sẽ đóng thêm 500.000 VNĐ. 

 Mức phí trên áp d ng với hội thảo viên là Bác sĩ, nếu hội thảo viên 

là Điều dưỡng hoặc kỹ thuật viên thì mức phí đóng sẽ b ng n a phí 

đối với bác sĩ. 

 Lệ phí trên bao gồm: 

 Phí tham dự hội thảo và tập huấn. 

 Kỷ yếu hội nghị 

 Cơm trưa và giải lao giữa giờ.  

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ 

 Lệ phí tham dự hội nghị, phí dự tiệc Gala Dinner và tiền tài trợ gởi về 

tài khoản Hội Nội soi Cơ-Xương-Khớp, ngân hàng Vietcombank chi nhánh 

TP. Hồ Chí Minh: 

 Tên tài khoản: HOI NOI SOI CO-XUONG-KHOP TPHCM 

 Số tài khoản: 0071000798551 (VND) hay 0071370798614 (USD) 

Trân trọng kính mời quý bệnh viện, các khoa CTCH, các hội chuyên 

khoa cơ-xương-khớp và quý bác sĩ tham dự, báo cáo khoa học. Các bác sĩ có 

thể liên hệ với các công ty dược hoặc trang thiết bị y tế để được tài trợ. 

            Trân trọng kính mời quý công ty trang thiết bị y tế, công ty dược tham 

gia và tài trợ cho hội nghị. 

VI. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ DỰ HỘI NGHỊ VÀ BÁO CÁO 

1. Hạn chót đăng ký tham dự hội nghị và g i tóm tắt trên đề tài báo cáo: 
30/03/2020.  

2. Hạn chót g i bài toàn văn điện t  để đăng kỷ yếu: 30/04/2020.  

Nhằm đảm bảo công tác in ấn tài liệu, các bài gửi sau ngày nêu trên sẽ không được 

chọn đăng. Báo cáo viết theo phông chữ Unicode 12, dài khoảng 3-4 trang A bốn, theo 

mẫu của tạp chí “Y Học TP.HCM của Đại Học Y Dược” gồm các mục sau: 

-Tựa đề: ngắn gọn nhưng đấy đủ, nói lên được vấn đề và phương pháp nghiên cứu.Ví 

dụ: Điều trị  đứt dây chằng chéo trước  bằng phẫu thuật nội soi sử dụng gân hamstring. 

-Tóm tắt:bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đầy đủ các mục đặt vấn đề, mục tiêu nghiên 

cứu,, kết quả , bàn luận và kết luận. 

-Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: nêu rõ lý do chọn đề tài và các mục tiêu nhằm 

giải quyết qua nghiên cứu. 

-Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu: nêu rõ phương pháp nghiên cứu 

được thực hiện trên số mẫu cụ thể. 

-Kết quả nghiên cứu: dựa theo các  mục tiêu đã đặt ra. 

-Bàn luận: so sánh  kết quả với các tác giả khác ở trong và ngoài nước. 



-Kết luận: đúc kết từ phần kết quả và bàn luận, trình bày dựa theo mục tiêu 

-Tài liệu tham khảo: khoảng 10-20 tài liệu chọn lọc, viết theo thứ tự ABC xếp theo 

HỌ của tác giả. Tài liệu tham khảo cần được sử dụng trong nghiên cứu. 

 

Cách báo cáo dùng Powerpoint qua máy chiếu vi tính (LCD projector), 

b ng tiếng Việt và tiếng Anh. Báo cáo viên trình bày b ng tiếng Anh. 

VII. LIÊN HỆ 

Khi cần, xin liên hệ 

1) TS BS Tăng Hà Nam Anh- Chủ tịch hội nội soi HAS. Điện thoại: 

093.300.2400;091.363.0416. E-mail: tanghanamanh@yahoo.fr 

2) TS.BS  Lê Phúc- chủ tịch hội thay khớp HAA. Điện thoại: 

0903.800.103. Email: leanhuyen108@gmail.com 

3) BS CKII Trần Đăng Khoa- Chủ tịch hội nghị . Điện thoại: 

0908004680  Email: trandangkhoa.md@gmail.com 

4) Ths Bs Phan Đình Mừng – T ng thư ký hội nội soi HAS. Điện thoại: 

0966.139.647. E-mail: bacsipdmung@gmail.com 

5) Tham khảo thêm chi tiết ở trang website của hội là 

www.hoinoisoicoxuongkhop.com.  

Chủ tịch hội HAS Chủ tịch hội HAA 

 

 

 

 

TS.BS. TĂNG HÀ NAM ANH 

 

 

 

 

TS. BS. LÊ PHÚC 

  

 

 

 

MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KẾT HỢP 2020 

 

Họ và tên:                                              

Chức v :    Chức danh, Học vị: 

Cơ quan: 

Địa chỉ liên lạc: 

Điện thoại:                               Fax:                              E-mail: 

Đăng ký: 

mailto:tanghanamanh@yahoo.fr
mailto:leanhuyen108@gmail.com
mailto:bacsipdmung@gmail.com


- Tham dự hội nghị  

 

- Tham dự tập huấn trên xác tươi:                      

 

- Tham dự Gala-Dinner:                                      

 

Ngày          tháng          năm 2020 

        Ký tên 

 

(Đề nghị quý vị photocopy thành nhiều bản cho các đồng nghiệp khác s  d ng. Xin cắt, 

điền các chi tiết và gởi về theo các địa chỉ sau đây. Rất cám ơn). 

*** Địa chỉ đăng ký tham dự hội nghị và gởi bài báo cáo: website của hội nghị. 

Khi cần, xin liên hệ với: 

1) TS BS Tăng Hà Nam Anh- Chủ tịch hội nội soi HAS. Điện thoại: 

93.300.2400;091.363.0416. E-mail: tanghanamanh@yahoo.fr 

2) TS.BS  Lê Phúc- Chủ tịch hội thay khớp HAA. Điện thoại: 

0903.800.103. Email: leanhuyen108@gmail.com 

3) BS CKII Trần Đăng Khoa- Chủ tịch hội nghị . Điện thoại: 

0908004680  Email: trandangkhoa.md@gmail.com 

4) Ths Bs Phan Đình Mừng - T ng thư ký hội nội soi HAS. Điện thoại: 

0966.139.647. E-mail: bacsipdmung@gmail.com 

 Tham khảo thêm chi tiết ở trang web www.hoinoisoicoxuongkhop.com 

và fanpage Hội Nội soi cơ-xương-khớp TP.HCM. 

 

Chủ tịch hội HAS Chủ tịch hội HAA 

 

 

 

 

TS.BS. TĂNG HÀ NAM ANH 

 

 

 

 

TS. BS. LÊ PHÚC 

    

mailto:tanghanamanh@yahoo.fr
mailto:leanhuyen108@gmail.com
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