
Kính gửi: BS. Trần Kiêm Hảo

COVID-19 đã nhắc lại nhiều điều, trong đó là
câu chuyện tiêm chủng và theo dõi tình
trạng miễn dịch ở người trưởng thành (với
các bệnh tật ngăn ngừa được bằng
vaccine). Một thai kỳ khỏe mạnh là mong
muốn của mọi gia đình, đồng thời cũng mục
tiêu của nhiều chuyên khoa liên quan trong y
tế. Nhằm cập nhật các kiến thức chuyên
môn và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực
tiêm ngừa cho phụ nữ có thai, Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM sẽ tổ chức chương
trình đào tạo y khoa liên tục:

TIẾP CẬN CHỦNG NGỪA:

GÓC NHÌN MỚI TRONG CHĂM
SÓC CHU SINH TOÀN DIỆN

Thời gian
§  13h00 – 15h45, Thứ Sáu, ngày
23/9/2022

Hình thức
tổ chức

§  Trực tiếp tại Giảng đường 3A
(Lầu 3 - Khu A) – Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM (215 Hồng
Bàng, P.11, Q.5, TPHCM)
§  Trực tuyến qua nền tảng
ZOOM (ID: 831 4860 3196)

Đối tượng
tham dự

§  Bác sĩ chuyên khoa Phụ sản, Y
học Gia đình
§  Nhân viên y tế có quan tâm

Linh đăng
ký tham dự

§  https://tasr-umc.com/3qosVAi

Subject Thông báo V/v tổ chức chương
trình đào tạo y khoa liên tục: TIẾP
CẬN CHỦNG NGỪA:GÓC NHÌN
MỚI TRONG CHĂM SÓC CHU
SINH TOÀN DIỆN ngày 23/9/2022

From Phong Khoa hoc dao tao
<khoahocdaotao1@umc.edu.vn>

To: haotrankiem@yahoo.com
<haotrankiem@yahoo.com>

Date Yesterday at 20:42

 



Chương
trình chi
tiết

§  https://tasr-umc
.com/3LaHq4w

Quy định
cấp giấy
chứng
nhận CME

§  Tham dự từ đủ 80% thời lượng
của chương trình (đối với học
viên tham dự trực tuyến)
§  Hoàn tất chính xác 70% bài
kiểm tra cuối chương trình

Phí tham
dự

§  Tham dự: miễn phí
§  Cấp giấy chứng nhận CME:
300.000 đồng

Hình thức
đóng tiền

§  Chuyển khoản trước ngày
30/9/2022 theo thông tin:
+     Tên tài khoản: Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM)
+     Số tài khoản:
127000034908
+     Tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam, chi
nhánh 5
+     Nội dung: CME SAN _
23/9/2022 _ Ho ten _ so dien
thoai

Vui lòng chụp màn hình
chuyển khoản thành công và
gửi qua email:
khoahocdaotao5@umc.edu.vn

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ về mặt kỹ
thuật, Quý đồng nghiệp vui lòng liên hệ
Phạm Đình Nguyên qua số điện thoại
0919485848 hoặc email:
khoahocdaotao1@umc.edu.vn

 

Trân trọng thông báo.

 

  

PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
 




