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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1463 /ĐHYDCT 
V/v đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến 

“Cập nhật kiến thức về siêu âm khớp gối” 

 

Cần Thơ, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

 
Kính gửi:  Quý cơ quan. 

                                  

 Nhằm mục đích bồi dưỡng và cập nhật một số kiến thức về siêu âm khớp gối 

cho các bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, ngoại khoa, chấn 

thương chỉnh hình trong toàn quốc, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp với 

Công ty TNHH Y tế Việt Tiến tổ chức buổi hội thảo trực tuyến “Cập nhật kiến 

thức về siêu âm khớp gối”, với nội dung cụ thể như sau: 

Thời gian: từ 7:30 - 12:00 Chủ nhật, ngày 01/8/2021. 

Số lượng tham gia: dự kiến 200 người. 

Báo cáo viên: BS. CKI. Lê Thanh Liêm, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa 

Medic, TP HCM. 

Chương trình Hội thảo: 

- Đại cương về Siêu âm khớp 

- Siêu âm khớp gối và demo thực hành siêu âm khớp gối 

- Các trường hợp lâm sàng bệnh lý khớp gối 

- Trao đổi, thảo luận 

- Post-test. 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ kính mời Quý cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có quan tâm đăng ký tham dự miễn phí theo link 

hoặc quét mã QR đính kèm, trước 17g00 ngày 31/7/2021. 

https://zoom.us/webinar/register/WN_yXNE7qpWTTmXRnaL4

4egJQ, 
 

Lệ phí đối với các bác sĩ có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng.  

Hội thảo viên đăng ký cấp Giấy chứng nhận CME vui lòng chuyển khoản lệ 

phí theo cú pháp: “Họ và tên – Siêu âm 01/8” về Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ; số tài khoản: 011.100.011.5668 tại Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ trước 

17g00 ngày 31/7/2021. 

Thông báo này thay cho thư mời. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TCKT; 

- Lưu: VT, ĐTLT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
Nguyễn Trung Kiên 

 


