
 

THÔNG BÁO SỐ 2 

Thân chào các bạn đồng nghiệp, 

 Hội Tai Mũi Họng Thế giới (IFOS) phối hợp với bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí 

Minh trân trọng giới thiệu đến Quý đồng nghiệp các khóa học:(chương trình đính kèm) 

1. Phục hồi chức năng thính giác : Từ ngày 24/11/2019 – sáng 26/11/2019; 

2. Phẫu thuật Đầu Cổ   : Từ chiều 26/11/2019 – 27/11/2019. 

Địa điểm    : Trung tâm Hội Nghị 272  

       272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Hội Tai Mũi Họng Thế Giới - The International Federation of ORL Societies (IFOS), là 

một tổ chức đại diện cho hơn 50,000 bác sĩ tai mũi họng của trên 120 quốc gia thành viên. Hội được 

thành lập năm 1965 để tiếp tục phát triển các Hội nghị Quốc tế đến tất cả các nước trên thế 

giới.Trong các năm phát triển và thông qua các hội nghị rất thành công gần đây như ở Seoul-Korea 

(2013) hay ở Paris- France (2017), IFOS đã giải quyết vấn đề toàn cầu về nghe kém, hỗ trợ rất 

nhiều cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).  

 Đây là khóa học đầu tiên được IFOS tổ chức tại Châu Á với các giảng viên là các Giáo sư, Bác 

sĩ nổi tiếng đến từ nhiều châu lục như Châu Âu, Châu Úc và Châu Á. Bệnh viện Tai Mũi Họng thành 

phố Hồ Chí Minh hân hạnh được phối hợp để tổ chức khóa học này. 

 Ban Tổ chức khóa học rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bác sĩ chuyên khoa 

Tai Mũi Họng, Kỹ thuật viên thính học, chuyên viên thính học, các bạn đồng nghiệp và quý vị quan 

tâm đến lĩnh vực Thính học và Phẫu thuật Đầu Cổ. 

Đăng ký tham gia khóa học xin gởi email các thông tin dưới đây đến ban thư ký của hội thảo 

- Họ và tên 

- Địa chỉ liên lạc; Số ĐT liên lạc  

- Email;  Hình chụp Passport hoặc Thẻ Căn Cước Công dân (đính kèm email) 

Học viên Việt Nam sẽ được miễn phí phí khóa học -  Ban thư ký sẽ đăng ký cho học viên 

sau khi nhận đầy đủ thông tin nêu trên. 

Học viên có nhu cầu cấp thêm CME, đóng phí: 500.000đ/1 khóa học, bao gồm: 

- Tài liệu;  

- Tea-break, cơm trưa; (Không bao gồm chi phí chỗ ở và đi lại). 

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban thư ký của Hội thảo: 

Số ĐT: 0938140155  

Email Ban thư ký : Secretariatvietnam.ifos2019@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn! 

       TM. BAN TỔ CHỨC  

 Đã ký 

PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy 


