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THÔNG BÁO SỐ 2 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH TRUYỀN NHIỄM – LẦN THỨ 10  

(Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị khoa học) 

 

Nhân dịp kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới 1862 – 2022, 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới dự kiến tổ chức Hội nghị Khoa học về bệnh Truyền nhiễm 

năm 2022 với các nội dung như sau: 

1. Chủ đề: “Bệnh truyền nhiễm lưu hành, mới nổi – Thách thức và hành động”. 

Các báo cáo tại hội nghị lần này tập trung vào các chủ đề sau đây: 

- COVID-19, viêm gan bí ẩn, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết dengue; 

- Bệnh nhiễm trùng và truyền nhiễm khác (nhiễm trùng huyết, viêm gan siêu 

vi, viêm não, uốn ván, nhiễm nấm, lao màng não, HIV/AIDS và nhiễm trùng 

cơ hội, ….).  

- Kỹ thuật mới trong lĩnh vực nhiễm trùng và truyền nhiễm. Đề kháng kháng 

sinh; 

- Kỹ thuật sinh học phân tử hiện đại ứng dụng trong lĩnh vực truyền nhiễm. 

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị và phòng 

ngừa bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm. 

2. Thời gian: 01 ngày, thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2022. 

3. Địa điểm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh). 

4. Đăng ký tham dự Hội nghị tại website bệnh viện: www.bvbnd.vn, hoặc quyét 

mã QR tại đây:  

 

 

 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Ban Tổ chức Hội nghị kính mời quý Giáo sư, bác sĩ và 

các đồng nghiệp đăng ký báo cáo tại Hội nghị.  

- Yêu cầu viết bài (gợi ý): 

http://www.bvbnd.vn/



