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Profession empowers confidence

Chủ tịch Chi hội Siêu âm Việt Nam (VSUM) 

Giảng viên bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

– Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Chuyên đề 1 – T10.2021: Tháng chuyên đề siêu âm bệnh lý Gan

Tiếp cận US-LIRADS trong chẩn đoán bướu gan (Approach of US-LIRADS in Diagnosis of Hepatic 

tumors)  - Bs. Nguyễn Quang Trọng

Điều trị Ung thư gan nguyên phát 2021, có gì mới? (HCC management 2021, what’s new?)

Ths. Bs Ngô Lê Lâm

Ứng dụng siêu âm đàn hồi trong chẩn đoán bệnh gan (Application of ultrasound 

elastography to the diagnosis of liver disease)

Bs. CK1. Lê Thanh Liêm   

Ảnh giả và cạm bẫy trong siêu âm đàn hồi đánh giá bệnh lý gan (Artifacts and Traps in 

the Liver Elastography: How to solve?)

PGS. TS Nguyễn Phước Bảo Quân 

Chuyên đề 2 – T11.2021: Tháng chuyên đề siêu âm Vú - Giáp

Vai trò của siêu âm đàn hồi trong bệnh lý tuyến vú (The role of Elastography Ultrasound in 

breast lesions)

Bs.CK2.Jasmine Thanh Xuân

Cập nhật phân loại ACR US-BIRADS: Làm thế nào để phân loại cho chính xác? Một số 
trường hợp minh họa (Update about ACR  US-BIRADS: How to classify for exact? Some 

demonstration cases)

Bs. Nguyễn Quang Trọng

Siêu âm đàn hồi khảo sát bệnh lý tuyến giáp (Elastography Ultrasound for investigating 

diseases of Thyroid gland)

PGS. TS Nguyễn Phước Bảo Quân 

Sinh thiết kim nhỏ nốt giáp: Cập nhật vai trò của BS siêu âm (FNA for thyroid nodule: 
Update on the value of Sonologist)
PGS. TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Chuyên đề 3 – T12.2021: Tháng chuyên đề siêu âm Sản khoa 

Siêu âm thai quý I (Screening ultrasound in first trimester)

Ths. Bs. Nguyễn Đình Vũ 

Vai trò của siêu âm tim thai trong tầm soát và chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh cần cấp 
cứu sau sinh (The role of fetal echocardiography in screening and diagnosis of congenital heart 
disease requiring postnatal emergency)

Ths. BS Lê Thị Thùy Trang 

Siêu âm thai quý II (Screening ultrasound in second trimester)

Ths. Bs. Nguyễn Đình Vũ 

Khảo sát Doppler trong quản lý thai giới hạn tăng trưởng
(Doppler assessement in fetal growth restriction)

Ts. Bs Trần Nhật Thăng

Chuyên đề 4 – T1.2022: Tháng chuyên đề siêu âm Phụ khoa, sàn chậu

Tiếp cận SA sàn chậu – Giải phẫu SA và Kỹ thuật khảo sát (Approach to transperineal

pelvic floor ultrasonography - Normal anatomy and Examination technique)

BS. CK1. Lê Thị Thanh Thảo

Cập nhật siêu âm chẩn đoán Thai lạc chỗ (Update about diagnostic US for Ectopic Pregnancy)

Bs. Nguyễn Quang Trọng

Moderator: 

BS. CK1. Lê Thị Thanh Thảo – TTYK Medic

PGS. TS Nguyễn Phước Bảo Quân

Bs. Nguyễn Quang Trọng

Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm tình trạng suy yếu cơ sàn chậu để ngăn ngừa
tình trạng rối loạn chức năng sàn chậu trong lương lai
(The importance about early detection of pelvic floor muscle weakness to prevent pelvic floor 
dysfunction in the future)

Prof. Dr. Budi Iman Santoso, SpOG(K), MPH

Phát hiện sớm tình trạng yếu cơ sàn chậu trước và sau khi sinh bằng siêu âm
(Early detection of pelvic floor muscle weakness before and after childbirth with ultrasound)

Dr. Fernandi Moegni, SpOG(K)

Tổng thư kí Chi hội Siêu âm Việt Nam (VSUM)

Khoa CĐHA - Bệnh viện FV

GV thỉnh giảng ĐHY Phạm Ngọc Thạch, 

TT ĐLNL theo NCXH – ĐHYD TP.HCM, 

ĐH Buôn Ma Thuộc. 

Trưởng đơn vị Chẩn đoán trước sinh

Trưởng khoa Phụ Sản BV Đại học Y Dược 

TP.HCM

Bộ môn Phụ sản, khoa Y, Đại học Y dược

TP.HCM

PGD Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh

- Bệnh viện K

GĐ Trung tâm giải phẫu bệnh

- Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương 

Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Bệnh viện Hùng Vương 
Trung tâm Y Khoa Medic 

Trung tâm Y Khoa Medic 

BCH Chi hội Siêu âm Việt Nam (VSUM)

Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

- Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

Thỉnh giảng của bộ môn CĐHA

- Trường Đại học Y Hà Nội

Trung tâm Y Khoa Medic 

Chủ tịch Hội tạo hình Phụ khoa Tiết niệu Indonesia 

Phó chủ tịch Hệ thống giảng dạy y khoa, Đại học Indonesia 

Chủ tịch Ban đào tạo trường Đại học Sản phụ khoa Indonesia

Người phụ trách Chương trình chuyên khoa tái tạo Phụ khoa Tiết niệu, Khoa Y, Đại học Indonesia 

Trưởng bộ môn Sản phụ khoa, Khoa Y, Đại học Indonesia 

Thành viên của Ủy ban Phụ khoa Tiết niệu AOFOG

Nghiên cứu sinh về Siêu âm sàn chậu

Kính mời Quý Bác sĩ quan tâm tham dự chương trình Chuỗi hội

thảo trực tuyến hàng tháng do VSUM và Mindray đồng tổ chức,

chuyên đề: “Cập nhật những tiến bộ và vai trò của siêu âm

trong các bệnh lý Gan, Vú Giáp, Sản khoa và Phụ khoa”,

kéo dài từ Tháng 10.2021 đến Tháng 01.2022

*Tham dự miễn phí! Đăng kí ngay!

*Chương trình có cấp CME (2 tiết/ buổi, lệ phí 250K)

- Tham dự ít nhất 80% thời lượng mỗi buổi học.

- Đạt ≥ 70% câu hỏi lượng giá sau chương trình.

Mọi thông tin chi tiết, hỗ trợ,  xin vui lòng liên hệ:

Website: www.sieuamvietnam.vn

Mr. Trực – Mindray Việt Nam

buichanhtruc@mindray.com hoặc sieuamvietnamquantri@gmail.com

0946.139.168 (Zalo/WhatsApp) 

CHI HỘI SIÊU ÂM VIỆT NAM

Vietnamese Society of Ultrasound in Medicine


