
FROM: AZVN Webinar Service no-reply@zoom.us 
Subject: Hội thảo trực tuyến “CHUNG TAY CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19 TOÀN CẦU” 

__________________________________________________________________________ 

DÀNH RIÊNG CHO CHUYÊN VIÊN Y TẾ 

 

 

 

Hừng đông: Sau đêm tối là ánh sáng 

---------------------------------------- 
Chung tay chống đại dịch COVID-19 toàn cầu:  

Thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng 

Thời gian: 18:00 - 21:00 (giờ Việt Nam), ngày 18/04/2020 

Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng toàn diện đến hệ thống y tế toàn cầu. Để chung tay cùng cộng đồng chống 

lại ảnh hưởng từ đại dịch, chúng tôi kính mời quý cán bộ y tế tham dự hội thảo trực tuyến “Chung tay chống đại 

dịch COVID-19 toàn cầu”, được phối hợp tổ chức bởi Hội Hô Hấp Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam, Hội Tim Mạch 

Học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư Việt Nam và AstraZeneca. 

Hãy nhấp vào và lựa chọn ngôn ngữ phù hợp ở các ô dưới đây để hoàn tất đăng kí hội thảo.  

Chân thành cảm ơn quý vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vui lòng tham khảo chương trình bên dưới 

Buổi hội thảo này được hỗ trợ bởi AstraZenca. Nội dung hội thảo chỉ dành riêng cho chuyên viên y tế và không phù 
hợp cho bất kỳ ai khác. Hội thảo này được dành riêng cho quý vị, vui lòng không chuyển tiếp cho người khác. 

Quý vị đồng ý rằng AstraZeneca có thể chụp ảnh hoặc ghi hình của quý vị liên quan đến việc tham dự Hội thảo trực 
tuyến của AstraZeneca vì mục đích thông tin nội bộ hoặc chỉ sử dụng bên ngoài khi có sự chấp thuận của quý vị 
trước. 

Nếu quí vị không muốn nhận email từ AstraZeneca, vui lòng nhấp vào: Unsubscribe 

Các tác dụng phụ cần được báo cáo. Vui lòng báo cáo các sự kiện bất lợi tại https://aereporting.astrazeneca.com 

 
Legal Notice and terms of use | Privacy Policy | Báo cáo biến cố ngoại ý | 

ID: E-293082. Ngày hiệu lực: 13/04/2020. Ngày hết hạn: 19/04/2020 

Chương trình chi tiết 

18:00 – 20:00   Phiên toàn thể 

20:00 – 21:00  Phiên thảo luận:  

Quản lý bệnh nhân TIM MẠCH - THẬN - CHUYỂN HÓA: THÁCH THỨC & GIẢI PHÁP 

 

  Tiếng Việt English 
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PHIÊN TOÀN THỂ: 18:00 – 20:00 PM (giờ Việt Nam) 

PHIÊN THẢO LUẬN THEO LĨNH VỰC ĐIỀU TRỊ    20:00 – 21:00 PM (giờ Việt Nam) 

Quản lý bệnh nhân TIM MẠCH – THẬN - CHUYỂN HÓA – Thách thức và giải pháp 

 

18:00-18:05 Phát biểu khai mạc 
GS. Christopher KM Hui (Điều phối viên) - HongKong, Trung Quốc 

18:05-18:10 Công ty Dược phẩm có thể làm gì để chiến đấu với đại dịch COVID-19 toàn cầu. 
Giám đốc điều hành AstraZeneca, Pascal Soriot 

18:10-18:20 Cập nhật tình hình COVID-19 tại Trung Quốc từ góc nhìn khoa học. 
Diễn giả Nanshan Zhong Guangzhou, Trung Quốc 

18:20-18:30 Hoa Kỳ: Cập nhật tình hình hiện tại và các biện pháp phòng ngừa, phác đồ  
điều trị hiện tại và thách thức trong quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng. 
GS. Fernando Martinez, Hoa Kỳ 

18:30-18:40 Canada: Cập nhật tình hình hiện tại và các biện pháp phòng ngừa, phác đồ  
điều trị hiện nay và những thách thức trong quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng. 
GS. John Granton, Canada 

18:40-18:50 Anh: Cập nhật tình hình hiện tại và các biện pháp phòng ngừa, phác đồ điều trị 
hiện nay và những thách thức trong quản lý bệnh nhân COVID-19 nặng. 
GS. Mike Grocott, Anh 

18:50-18:55 Chiến lược y tế phòng vệ toàn thành phố ở Trung Quốc. 

GS. Jieming QU, Thượng Hải, Trung Quốc  
 

18:55-19:00 Chiến lược ngăn ngừa COVID-19 tiến triển nặng. 
GS. Wenhong Zhang, Thượng Hải, Trung Quốc 

19:00-19:05 Quản lý lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em. 
GS. Gary WK Wong, HongKong, Trung Quốc 

19:05-19:05 Đáp ứng miễn dịch và tổn thương phổi ở bệnh nhân COVID-19 nặng. 
GS. Christopher KM Hui, HongKong, Trung Quốc 

19:05-19:50 Thảo luận 

19:50-19:55 Đóng góp ý kiến 

20:00-20:10 Chào mừng & khai mạc – Chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với Covid-19 hành động 
của Hội Tim Mạch Trung Quốc 
Chủ tọa: GS. ChangSheng Ma, GS. ShaoLiang Chen, Trung Quốc 
Điều phối viên: GS. Otavio Berwanger, Brazil 

20:10-20:20 Đồng thuận Hội Tim Mạch trên nguyên tắc quản lý lâm sàng bệnh nhân  
với bệnh lý Tim Mạch đi kèm trong đại dịch Covid-19 
GS. JunJie Zhang, Trung Quốc 

20:20-20:30 Covid-19 và bệnh lý tim mạch: Những gì chúng ta đã biết cho đến nay 
GS. Otavio Berwanger, Brazil 

20:30-20:40 Covid-19 – Đái tháo đường và tăng huyết áp: Những điều cần cân nhắc  
cho chuyên gia y tế 
GS. Jaime Davidson, Hoa Kỳ 

20:40-21:10 Thảo luận case lâm sàng: Điều trị bệnh nhân COVID-19 kèm bệnh tim mạch 
nghiêm trọng 
GS. JunJie Zhang 

21:10-21:15 Tổng kết: Cùng nhau chiến đấu với COVID-19 


