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BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 
(V/v tổ chức lớp học Phẫu Thuật Bàn Tay Việt - Úc lần thứ 13) 

 
 Kính gửi: 
 Đồng kính gửi: 

 
 Trong chương trình hợp tác với các đồng nghiệp Úc, Đoàn giáo sư, bác sĩ phẫu thuật 
bàn tay và nội soi khớp vai của Bệnh viện Sydney, Royal Northshore, St. Luke's và Đại 
học Oxford – Vương quốc Anh, gồm GS. Jagdeep Nanchahal, BS. Damian Ryan,  BS. 
Richard Lawson, BS.Peter Scougall, BS. Wade Harper, BS. David Lieu, TS. Rosemary 
Prosser và Clancy Tidell sẽ đến làm việc và cùng với Bệnh Viện TW Huế, Trung tâm Chấn 
Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình và Trung Tâm Đào Tạo để tổ chức khóa học 
- tập huấn kết hợp về Phẫu thuật Bàn Tay và Nội soi khớp vai lần thứ 13. 

Lớp học với các phần lý thuyết, hội chẩn lâm sàng, xem mổ thị phạm, các tập huấn 
về vi phẫu thuật - phẫu thuật bàn tay, tập huấn về phẫu thuật nội soi khớp vai và  lớp tập 
huấn về phục hồi chức năng bàn tay.… dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 28-11-2016 đến 
ngày 2-12-2016 tại Bệnh viện Trung ương Huế với các học viện đến từ các tỉnh miền 
Trung, Tây Nguyên và tất cả các Tỉnh thành trong cả nước. Chủ đề: “Vi phẫu thuật”, "Cập 
nhật về nội soi khớp vai" và "Cập nhật về phục hồi chức năng chi trên". Đính kèm là 
chương trình lớp học. 

 
  Học viên tự túc kinh phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh để phục vụ cho các 
học viên trong quá trình học và tổ chức lớp học dự kiến là 1.500.000đ.  
 

Nhận được thông báo này, đề nghị các đồng nghiệp chuyên ngành chấn thương 
chỉnh hình có nhu cầu sắp xếp để tham dự lớp học, đồng thời kính đề nghị các bệnh viện 
tạo điều kiện thuận lợi để các đồng nghiệp có thể đến tham dự lớp học thiết thực và bổ ích 
này.  

 
 Đề biết thêm thông tin về lớp học, các quý đồng nghiệp có thể liên lạc với Trung 
Tâm CTCH – PTTH, BVTW Huế theo địa chỉ: 

BS. Hồ Mẫn Trường Phú 
Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình – Phẫu Thuật Tạo Hình 
Bệnh viện Trung ương Huế 
16 Lê Lợi – TP Huế 
ĐT: 0913495833, Hoặc qua email:  bsnttrph@yahoo.com  
 

 Rất mong được tiếp đón quý đồng nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Huế. 
  
 

 


