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THÔNG BÁO SỐ 1 
(Hội thảo Khoa học toàn quốc về bệnh Melioidosis)   

 

Kính gửi: 

- 

- 

 

 

 

Các Trường Đại học Y - Dược Việt Nam (Bộ môn: Truyền nhiễm, Vi sinh) 

Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên toàn quốc (Các Khoa: Truyền nhiễm, Vi sinh, 

Hồi sức Tích cực, Hô hấp, Nội khoa, Ngoại khoa) 
 

Melioidosis là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Gram âm Burkholderia 

pseudomallei gây nên, Việt Nam là một trong những nước nằm trong vùng bệnh lưu hành. Tuy nhiên 

cho đến nay, thông tin về tình hình dịch tễ cũng như những đặc điểm của căn bệnh này vẫn còn rất 

hạn chế. Ngoài ra, các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh để phát hiện vi khuẩn gây bệnh cũng chưa thực sự 

được quan tâm. 

Nhằm cập nhật và chia sẻ kiến thức về tình hình dịch tễ bệnh melioidosis tại Việt Nam, đồng 

thời để nâng cao kỹ năng thực hành chẩn đoán lâm sàng về bệnh melioidosis cho các bác sĩ đang 

công tác trong lĩnh vực liên quan tại các Bệnh viện, Trường Đại học Y Dược trong cả nước, Trường 

Đại học Y Dược Huế phối hợp với Viện Vi Sinh vật và Công nghệ Sinh học - Đại học Quốc gia Hà 

Nội tổ chức “Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ II về bệnh Melioidosis”, kế hoạch như sau: 

 Thời gian:  ngày 06 - 07/10/2017 (2 ngày) 

 Địa điểm tổ chức:  Thành phố Huế 

 Thành phần tham dự:  Các bác sĩ đang giảng dạy, điều trị tại các Khoa/Bộ môn Vi 

sinh, Truyền nhiễm, Hồi sức Tích cực, Hô hấp, Nội khoa, Ngoại khoa tại các Trường Đại 

học Y, các Bệnh viện và Trung tâm Y tế trên toàn quốc 

 Báo cáo viên: Các chuyên gia từ Oxford-Lào, Thái Lan, Đức, Australia và Việt Nam 

 Chương trình: 

+ Ngày 06/10/2017: Tập huấn về kỹ thuật nuôi cấy định danh vi khuẩn B. 

pseudomallei và xét nghiệm nhanh bệnh melioidosis;  

(Số lượng: khoảng 20 học viên. Đối tượng: cán bộ xét nghiệm vi sinh) 

+ Ngày 07/10/2017: Hội thảo Khoa học toàn quốc lần thứ II về Bệnh Melioidosis 

(Chương trình chi tiết xin cập nhật sau)  

Trường Đại học Y Dược Huế kính thông báo và kính mong Quý Đơn vị cử cán bộ chuyên 

ngành liên quan tham dự Hội thảo nói trên.  

Danh sách đăng ký tham dự, vui lòng gửi trước ngày 15 tháng 8 năm 2017 theo địa chỉ: 

 Trường Đại học Y Dược Huế, Phòng KHCN-HTQT (gặp CN. Nguyễn Thị Thảo) 

Điện thoại: 0914478825; Email: thaonguyen11669@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP, P. KHCN-HTQT 
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