
 

THƯ NGỎ 
Kính thưa Quý Thầy Cô cùng Quý Đồng Nghiệp. 
Hội nghị Nội Tiết - Đái Tháo Đường & Rối Loạn Chuyển Hóa Miền Trung - Tây Nguyên mở rộng là một 

hoạt động khoa học của những người công tác trong và ngoài chuyên ngành tại Miền Trung và Tây Nguyên đã 
hình thành cho đến nay trên 22 năm (1999-2021) và được tổ chức định kỳ mỗi hai năm luân phiên tại các tỉnh 
miền Trung nhằm trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các thông tin liên quan các bệnh lý Đái Tháo Đường - Nội 
Tiết và Rối Loạn Chuyển Hóa đến các đồng nghiệp đang chăm sóc sức cho nhân dân tại Khu vực Miền Trung 
- Tây Nguyên. Hội nghị luôn được sự hưởng ứng nhiệt tình cúa các nhà khoa học, các chuyên gia của Hội Nội 
Tiết - Đái Tháo Đường Việt Nam, Hội Miền Trung và các bệnh viện trong và ngoài nước.  

Đến hẹn lại lên Hội nghị  Nội Tiết – Đái Tháo Đường & Rối Loạn Chuyển Hóa Miền Trung - Tây Nguyên 
mở rộng lần thứ XII một lần nữa sẽ được tổ chức trong hai ngày 16-17 (thứ sáu và thứ bảy) tháng 4/2021 tại 
thành phố Đà Lạt; thành phố “mộng mơ” với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vỹ nhưng cũng như 
các tỉnh khu vực miền Trung Tây nguyên vẫn ẩn chứa những nguy cơ về bệnh tật trong đó Bệnh Nội Tiết - Đái 
Tháo Đường và Rối Loạn Chuyển Hóa là những căn bệnh ngày càng có xu hướng gia tăng. 

Chương trình Hội nghị lần thứ XII này gồm 4 phần   
1. Báo cáo khoa học dự kiến trên 100 chuyên đề cập nhật và công trình khoa học liên quan đến các 

Bệnh Nội Tiết – Đái Tháo Đường và Rối Loạn Chuyển Hóa do các Nhà Khoa học đến từ Hội Nội Tiết 
– Đái Tháo Đường Việt Nam, các Hội Khoa học, viện nghiên cứu, bệnh viện trong và ngoài nước tham 
gia báo cáo.  

2. Báo cáo Khoa học Trẻ có giải thưởng dành cho các bác sĩ, điều dưỡng dưới 35 tuổi. 
3. Bài giảng CME liên quan Cấp cứu bệnh đái tháo đường và nội tiết thường gặp cho các bác sĩ. 
4. Bài giảng CME liên quan chăm sóc và theo dõi các bệnh nhân nội tiết và đái tháo đường dành cho 

điều dưỡng  
Do hạn chế số lượng tham dự các đồng nghiệp tham dự lớp CME đăng ký trước cho Ban Tổ Chức.      

Thay mặt ban tổ chức và hội đồng khoa học Hội Nghị lần thứ XII. Chúng tôi kính mời quí Thầy Cô cùng 
Quý đồng nghiệp tham dự và tham gia báo cáo Hội nghị Nội Tiết - Đái Tháo Đường Miền Trung - Tây Nguyên 
Mỡ rộng lần thứ XII. 

Sự hiện diện của quý Thầy Cô cùng đồng nghiệp không những là niềm vinh hạnh cho chúng tôi mà còn 
góp phần thành công cho hội nghị lần thứ XII này.  

 * Theo dõi tin tức, thông báo hội nghị tại:  
                  - https://demacvn.com 
                  - https://lamdong.gov.vn/sites/bvdk 
 * Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ. 
              - BS.CKII. Phạm Vũ Thanh.  ĐT: 0983 002 811. Email: bsphamvuthanh@gmail.com 
              - TS.BS. Nguyễn Văn Vy Hậu.  ĐT: 0388 618 097. Email: nguyenvanvyhau@gmail.com 
                  - NCS.BS. Huỳnh Lê Thái Bão. ĐT: 0888 838 539.  Email: hlthaibao@gmail.com 
Hân hạnh đón tiếp quý Thầy Cô cùng quý đồng nghiệp đến với hội nghị lần này. 

 

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

CHỦ TỊCH HỘI NT- ĐTĐ MIỀN TRUNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỘI NGHỊ 
 
 
 
 
 
 

GS.TS.NGƯT. Nguyễn Hải Thủy 

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 12 năm 2020 
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