
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2883/SYT-NVY 

V/v tập huấn chẩn đoán, điều trị sốt 

xuất huyết Dengue ở người lớn 

  

 

An Giang, ngày  22  tháng 10  năm 2019 

Kính gửi:  

    - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

    - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

             

 Sở Y tế nhận được Công văn số 1840/BVBNĐ-CĐT ngày 17/10/2019 của 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Tp Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp tập huấn “Cập nhật 

chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue ở người lớn” theo Chương trình phòng 

chống sốt xuất huyết Dengue (SXH-D) quốc gia; Sở Y tế xin thông báo đến các 

đơn vị đăng ký tham dự lớp tập huấn theo nội dung sau:  

 - Thời gian: 8h ngày 14/11/2019 (thứ năm). 

 - Địa điểm: Hội trường Bệnh viện viện đa khoa khu vực tỉnh. 

Số 917, Tôn Đức Thắng, P. Vĩnh Mỹ, Tp. Châu Đốc, An Giang 

 - Nội dung: Cập nhật chẩn đoán, điều trị SXH-D người lớn theo phác đồ 

mới; Chẩn đoán, điều trị, theo dõi SXH-D nặng ở người lớn; Thảo luận ca lâm 

sàng, trường hợp khó chẩn đoán và điều trị SXH-D ở người lớn. 

 - Thành phần tham dự: BS của các khoa, phòng: phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa 

Khám bệnh, khoa Cấp cứu – HSTC, khoa Truyền nhiễm. 

   - Giảng viên – tài liệu tập huấn: từ Chương trình phòng chống SXH-D quốc gia. 

 - Chi tiết liên quan xin liên hệ: cô Lương Kim Lan, phòng chỉ đạo tuyến 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, ĐT: 0919200605, Email: cdtbvnd@gmail.com. Rất 

mong các đơn vị tham dự đầy đủ. 

Trân trọng kính chào./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                      Phan Vân Điền Phương 
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