THƢ MỜI TÀI TRỢ
Kính gửi: ...........................................

H

ội Hô Hấp Việt Nam xin gửi tới Quý Công ty/ Tổ chức lời chào trân
trọng, lời chúc sức khoẻ và thành công. Thay mặt cho Hội Hô Hấp
Việt Nam,chúng tôi đánh giá cao và xin được bày tỏ lời cảm ơn
chân thành tới toàn thể quý Công ty/Tổ chức đã sát cánh và ủng hộ
nhiệt tình cho sự phát triển của Hội Hô Hấp Việt Nam trong suốt
chặng đường vừa qua.

Theo thông lệ, năm 2018, Hội Hô Hấp Việt Nam sẽ tổ chức HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HÔ HẤP
VIỆT NAM với thời gian cụ thể như sau:
Thời gian: Từ ngày 27– 28 tháng 9 năm 2018
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm,
Hà Nội
Hội nghị sẽ thu hút 800-1000 đại biểu tham dự đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, cùng với sự góp
mặt của các chuyên gia trong nước và quốc tế là các Giáo sư, Tiến Sỹ, Bác sỹ đến từ Hội Lồng ngực
Mỹ, Hội Hô hấp Châu Âu, Hội Hô hấp Châu Á - Thái Bình Dương, Hội Phổi Pháp – Việt…
Để hội nghị tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Hội nghị xin kính gửi Quý công ty chương trình
Hội nghị dự kiến (theo form đính kèm) trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị tham gia tài trợ cho hội
nghị, quyền lợi nhà tài trợ xin xem trang đính kèm. Thông báo tài trợ của Quý Công ty xin gửi về Văn
phòng Hội Hô Hấp Việt Nam, Phòng 1802 – Nhà Q – Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Đống
Đa, Hà Nội. Kinh phí tài trợ xin chuyển qua tài khoản của Hội Hô Hấp Việt Nam: Số tài khoản VNĐ:
0021000066888/ Số tài khoản USD: 0021370066888, Ngân hàng Thương Mại cổ phần Ngoại thương
Việt Nam Vietcombank – chi nhánh Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn!
CHỦ TỊCH HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

GS.TS. Ngô Quý Châu
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QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
1. Tài trợ kim cƣơng: 400 triệu
-

Có bài trình bày giới thiệu sản phẩm 10 phút trong phiên toàn thể ngày 27/09 và tổ chức
Lunchtime symposium tại phiên toàn thể ngày 27/09 (Các hãng khi tổ chức hội nghị vệ
tinh sẽ không phải mất phí chuẩn bị ăn trưa và hội trường.)

-

Được chọn vị trí 01 gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 18m2

-

Được đăng 04 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu hoặc tạp chí của Hội nghị

-

Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 1 năm

-

Có logo trên Backdrop lớn, banner, standee, thư mời, tài liệu, túi đựng tài
liệu…của Hội nghị

-

Được mời 04 đại diện tham dự chương trình chào mừng đại biểu

-

Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn

-

Có 25 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)

-

Có 5 thẻ triển lãm

2. Tài trợ vàng: 300 triệu
-

Được tổ chức satellitessymposium (Các hãng khi tổ chức hội nghị vệ tinh sẽ không phải
mất phí chuẩn bị ăn trưa và hội trường.)
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-

Có một gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 12m

-

Được đăng 03 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu hoặc tạp chí của Hội nghị

-

Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 9 tháng

-

Có logo trên Backdrop lớn, banner, standee, thư mời, tài liệu, túi đựng tài
liệu…của Hội nghị

-

Được mời 03 đại diện tham dự chương trình chào mừng đại biểu

-

Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn

-

Có 20 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)

-

Có 3 thẻ triển lãm

3. Tài trợ Bạc: 200 triệu
-

Có một gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 9m2
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-

Được đăng 02 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu hoặc tạp chí của Hội nghị

-

Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 6 tháng

-

Có logo trên Backdrop lớn, thư mời, tài liệu của Hội nghị

-

Được mời 02 đại diện tham dự chương trình chào mừng đại biểu

-

Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn

-

Có 10 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)

-

Có 2 thẻ triểnlãm

4. Tài trợ Đồng: 100 triệu
-

Có một gian triển lãm chuẩn quốc tế, diện tích 9m2

-

Được đăng 01 trang quảng cáo trong ấn phẩm kỷ yếu, tạp chí của Hội nghị

-

Được treo logo trên website của Hội nghị trong thời gian 3 tháng

-

Có logo trên Backdrop lớn, thư mời, tài liệu của Hội nghị

-

Được mời 02 đại diện tham dự chương trình chào mừng đại biểu

-

Có chứng nhận tài trợ và thư cảm ơn

-

Có 10 thư mời tham dự hội nghị (miễn đóng phí hội nghị)

-

Có 2 thẻ triển lãm

5. Đồng tài trợ: 50 triệu
-

Có logo trên Backdrop lớn, thư mời, tài liệu của Hội nghị

-

Được mời 01 đại diện tham dự chương trình chào mừng đại biểu

-

Có chứng nhận tài trợ và thư cảmơn

-

Có 2 thẻ triển lãm

6. Các hình thức tài trợ khác:
-

Đăng ký gian hàng triển lãm: 80 triệu/quầy (diện tích 3m x 3m x2.5m)

-

Quảng cáo trên website – banner của Hội nghị và Hội: 6triệu/tháng

-

Quảng cáo trên website – banner có link của Hội nghị và Hội Hô hấp Việt
Nam: 10 triệu/tháng

-

Cài tài liệu vào cặp đại biểu: 20 triệu

-

Quảng cáo trong tài liệu hội nghị: 20 triệu/trang
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-

Tài trợ Đại biểu tham dự Hội nghị
+ Phí đăng ký tham dự cho đại biểu:
Là khách mời người Việt Nam:
Thời gian đóng

Hội viên

Chƣa là Hội viên

(Đã đóng phí năm 2018)
Trước 15/8/18

300.000 VNĐ

500.000 VNĐ

Từ 15/8 – 15/9/18

400.000 VNĐ

600.000 VNĐ

Sau 15/9/18

500.000 VNĐ

700.000 VNĐ

Là khách mời quốc tế:
Thời gian đóng

Chƣa là Hội viên

Trước 15/8/18

200 USD

Từ 15/8 – 15/9/18

300 USD

Sau 15/9/18

500 USD

-

Các chi phí logistic cho đại biểu tham dự hội nghị đề nghị công ty tài trợ phụ trách.

7. Đăng ký: Hạn đăng kí:
-

Ban tổ chức dành quyền ưu tiên cho các công ty đăng ký tham dự tài trợ Hội nghị trước
(tính theo thời điểm đăng ký)

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đối tác với mọi hình thức và mức độ tài trợ!
CHỦ TỊCH HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM

GS.TS. Ngô Quý Châu
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƢỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM
TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA
CỔNG SÓ 1, ĐẠI LỘ THĂNG LONG, MỄ TRÌ, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI
THỨ 5 NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2018
HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM
(HỘI TRƢỜNG)
Thời gian
7:00 – 7:20

Nội dung

Ghi chú

Họp Ban chấp hành VNRS về công tác tổ chức hội nghị VNRS 2018

GS.TS. Ngô Quý Châu
Chủ tịch VNRS

PHIÊN KHAI MẠC
(HỘI TRƢỜNG)
7:30 - 8:00

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

8:00 - 8:10

Giới thiệu đại biểu

8:10 - 8:15

Phát biểu khai mạc Hội nghị

8:15 - 8:25

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và phƣơng hƣớng hoạt động của Hội năm 2019

8:25 - 8:35

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo Bộ Y Tế

8:35 – 8:45

Phát biểu chào mừng của Ban lãnh đạo Hội Hô hấp Châu Á - TBD

Đại diện APSR

PGS.TS. Vũ Văn Giáp
Tổng thư ký VNRS
GS.TS. Ngô Quý Châu
Chủ tịch VNRS
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PGS.TS. Chu Thị Hạnh
Phó chủ tịch VNRS

Trao bằng khen cho Hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội
8:45 – 8:55

8:55 – 9:00

Đại diện tổng Hội Y Học VN
Ban tổ chức VNRS

-

Bằng khen của Tổng Hội Y học Việt Nam

-

Bằng khen của Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam

Tặng hoa và kỷ niệm chƣơng cho lãnh đạo Bộ Y tế và các nhà tài trợ

Ban tổ chức

SÁNG THỨ 5 NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2018
PHIÊN TOÀN THỂ
(HỘI TRƢỜNG)
Chủ tọa: Lãnh đạo Bộ Y Tế; GS.TS. Ngô Quý Châu; GS.TS Lee Chiong
Ban thƣ ký:
Phiên dịch:
9:00 – 9:20

Cập nhật chẩn đoán và điều trị COPD

9:20 – 9:50

Ngƣng thở khi ngủ: Kẻ giết ngƣời thầm lặng

9:50 – 10:10

Chiến lƣợc toàn cầu xử trí Hen - Cập nhật GINA 2018

10:10 – 10:40

Ô nhiễm không khí và bệnh hô hấp

10:40 – 11:00

Thảo luận - Trao chứng nhận cho Chủ tịch đoàn và Báo cáo viên
HỘI THẢO VỆ TINH
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Đoàn chủ tịch

HỘI TRƢỜNG
11:00 – 12:00

Báo cáo viên:
Tài trợ:
Chủ tọa đoàn:

HỘI TRƢỜNG
Báo cáo viên:
Tài trợ:
Chủ tọa đoàn:

12:00 – 13:30

HỘI TRƢỜNG
Báo cáo viên:
Tài trợ:
Chủ tọa đoàn:

Giải lao – Ăn trƣa - Thăm gian hàng

CHIỀU THỨ 5 NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 2018
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
HỘI TRƢỜNG 1

HỘI TRƢỜNG 2

HỘI TRƢỜNG 3

HEN

UNG THƢ PHỔI

COPD

Thời gian
Chủ tọa:

Chủ tọa:

Chủ tọa:

Phiên dịch:

Thƣ ký:
Phiên dịch:

Phiên dịch:

13:30 –13:45

Chủ tọa đoàn:
Thƣ ký:
Phiên dịch

Chủ tọa đoàn:
Thƣ ký:
Phiên dịch:

13:45 – 14:00

Chẩn đoán và điều trị hen theo kiểu
hình

Nốt mờ phổi: Chiến lƣợc theo dõi và xử
trí

Thƣ ký:
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Thƣ ký:
Chủ tọa đoàn:
Thƣ ký:
Phiên dịch:

Chẩn đoán và điều trị sớm COPD

14:00 – 14:30

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị ACO
Sàng lọc phát hiện sớm ung thƣ phổi
trong thực hành lâm sàng

Xử trí đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn
tính: tối ƣu thuốc giãn phế quản

Ô nhiễm môi trƣờng- Tác nhân gây
khởi phát và tử vong của bệnh hen

Điều trị phẫu thuật trong ung thƣ phổi

Điều trị đợt cấp COPD tại bệnh viện

Điều trị đích trong ung thƣ phổi

Lựa chọn kháng sinh trong điều trị đợt
cấp COPD

Kháng thể đơn dòng trong điều trị hen
khó trị

15:00 – 15:30

Giải lao - tea break - thăm gian hàng
TẮC MẠCH PHỔI

15:30 – 15:45
15:45 - 16:00

16:00 – 16:15

16:15 – 16:30

BỆNH PHỔI MÔ KẼ

GHÉP PHỔI

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Ban thƣ ký:

Thƣ ký:

Thƣ ký:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Chẩn đoán tắc động mạch phổi tối cấp

Phân loại bệnh phổi mô kẽ

Chỉ định và chống chỉ định ghép phổi

Chỉ định điều trị thuốc tiêu sợi huyết

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị bệnh

Ghép phổi từ ngƣời cho chết não

trong tắc động mạch phổi

phổi mô kẽ

Chẩn đoán và điều trị tắc mạch phổi ở
phụ nữ có thai

Các hình thái tổn thƣơng của bệnh
mô phổi kẽ trên HRCT

Điều trị thuốc chống đông trong điều trị

Chẩn đoán và điều trị viêm phổi kẽ ở

tắc mạch phổi

trẻ em
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Ghép phổi điều trị bệnh phổi mạn tính

Điều trị ngoại khoa sẹo hẹp khí quản

16:30 – 16:45

Tiến bộ trong can thiệp điều trị tắc mạch Điều trị đợt cấp bệnh mô phổi kẽ
phổi
Thảo luận

16:45– 17:00

17:00-18:00
18:00 – 20:00

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ TRÌNH BÀY POSTER
MEETING CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU
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SÁNG THỨ 6 NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2018

Thời gian

7:30 – 7:45

7:45 – 8:00

HỘI TRƢỜNG 1

HỘI TRƢỜNG 2

HỘI TRƢỜNG 3

HÔ HẤP NHI

NGỪNG THỞ KHI NGỦ

NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Thƣ ký:

Ban thƣ ký:

Ban thƣ ký:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị hen ở

Điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ thể

trẻ em

hỗn hợp

Kế hoạch hành động dành cho bệnh

Hội chứng ngừng thở khi ngủ trên bệnh

nhi hen và phòng ngừa cơn hen cấp ở

nhân COPD

cộng đồng

trẻ em
8:00 – 8:15

8:15 – 8:30

8:30 – 8:45

Chẩn đoán và điều trị hen kèm viêm
mũi dị ứng ở trẻ em

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi

Giảm thông khí phế nang do béo phì

Chẩn đoán và điều trị hen khó trị ở trẻ

Chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở

em

khi ngủ ở trẻ em

Đo dao động xung ký chẩn đoán hen

Chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở

trẻ em

khi ngủ ở phụ nữ có thai.
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Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi
bệnh viện
Điều trị viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn
đa kháng thuốc.
Viêm phổi do Whitemore

Vắc xin phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp

8:45 – 9:00

Trào ngƣợc dạ dày thực quản và bệnh

Cá thể hóa các phƣơng pháp điều trị hội

Thở máy không xâm nhập trong điều trị

lý hô hấp ở trẻ em – các trƣờng hợp

chứng ngừng thở khi ngủ.

viêm phổi nặng

đặc biệt

9:00 – 9:15

Điều trị nhiễm khuẩn hô hấp trẻ em

9:15 – 9:30

Dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp trẻ em

Lựa chọn phƣơng thức thở máý trong điều
trị hội chứng ngừng thở khi ngủ
Cập nhật các phƣơng pháp điều trị hội
chứng ngừng thở khi ngủ

9:30 – 9:45

Thảo luận

9:45 – 10:00

Giải lao - Tea break - Thăm gian hàng
HÔ HẤP NHI

10:00 – 10:15

10:15 – 10:30

NGỪNG THỞ KHI NGỦ

Điều trị đợt cấp giãn phế quản

Chẩn đoán và điều trị viêm phổi hít phải

NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Thƣ ký:

Ban thƣ ký:

Ban thƣ ký:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị hen ở

Điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ thể

trẻ em

hỗn hợp

Kế hoạch hành động dành cho bệnh

Hội chứng ngừng thở khi ngủ trên bệnh

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi

nhi hen và phòng ngừa cơn hen cấp ở

nhân COPD

bệnh viện

Cập nhật chẩn đoán và điều trị viêm phổi
cộng đồng
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trẻ em
10:30 – 10:45

Chẩn đoán và điều trị hen kèm viêm
mũi dị ứng ở trẻ em

10:45 – 11:00

Điều trị viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn

Giảm thông khí phế nang do béo phì

đa kháng thuốc.

Chẩn đoán và điều trị hen khó trị ở trẻ

Chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở

em

khi ngủ ở trẻ em

Viêm phổi do Whitemore

HỘI THẢO VỆ TINH
HỘI TRƢỜNG 1
11:00 – 12:00

Báo cáo viên:
Tài trợ:
Chủ tọa đoàn:

HỘI TRƢỜNG 2

HỘI TRƢỜNG 3

Báo cáo viên:
Tài trợ:
Chủ tọa đoàn:

12:00 – 13:30

Báo cáo viên:
Tài trợ:
Chủ tọa đoàn:

Giải lao – Ăn trƣa - Thăm gian hàng

CHIỀU THỨ 6 NGÀY 28 THÁNG 09 NĂM 2018

Thời gian

HỘI TRƢỜNG 1

HỘI TRƢỜNG 2

NỘI SOI CAN THIỆP

HỒI SỨC CẤP CỨU HÔ HẤP

HỘI TRƢỜNG 3
CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU
ĐIỀU DƢỠNG

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Thƣ ký:

Thƣ ký:

Chủ tọa đoàn:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Thƣ ký:
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Nội soi phế quản siêu âm trong chẩn
13:30 – 13:45

đoán giai đoạn ung thƣ phổi
Nội soi can thiệp điều trị khối u khí phế

13:45 – 14:00

quản

Nút mạch điều trị ho máu nặng

Chẩn đoán và xử trí ngộ độc thuốc tê

Chẩn đoán và điều trị sẹo hẹp khí phế
14:00 – 14:15

quản

Xử trí cấp cứu phù phổi cấp

14:15 – 14:30

Đặt stent điều trị rò khí phế quản

Xử trí cơn hen ác tính

Nội soi phế quản gây mê

Xử trí bỏng hô hấp

14:30 – 14:45

14:45 – 15:00

Xử trí phản vệ do thuốc theo thông tƣ mới
của Bộ y tế
Dinh dƣỡng cho bệnh nhân COPD và bệnh
nhân thở máy

Xử trí thoát mạch do tiêm truyền và thuốc
cản quang
Chiến lƣợc cách ly bệnh nhân hô hấp mang
mầm bệnh lây nhiễm
Sử dụng và bảo quản máy thở, máy khí
dung và monitoring

Nội soi siêu âm phế quản sinh thiết

Biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh

xuyên vách phế quản: Radial - EBUS

viện

15:00 – 15:30

Giải lao - Tea break - Thăm gian hàng
CHI PHÍ HIỆU QUẢ CÁC PHƢƠNG

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP
Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn:

Thƣ ký:

Thƣ ký:

Ban thƣ ký:

Phiên dịch:

Phiên dịch:

Phiên dịch:
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Phân tích chi phí hiệu quả của các
15:30 – 15:40

thuốc điều trị trong quản lý hen ngoại
trú
Phân tích chi phí hiệu quả của các

15:40 – 15:50

thuốc điều trị trong quản lý COPD
ngoại trú
Phân tích chi phí hiệu quả của các

15:50– 16:00

phƣơng pháp cai nghiện thuốc lá
Phân tích chi phí hiệu quả của các

16:00 – 16:10

phƣơng pháp thở oxy, thở máy dài hạn
tại nhà trong điều trị suy hô hấp mạn

16:10 – 16:20

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI
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