
 

  

 

THƯ MỜI 

Tháng 4 năm 2019 

Hội nghị năng lực sức khoẻ quốc tế lần thứ 7: “Năng lực sức khoẻ trong hệ thống chăm sóc 

sức khoẻ thông minh toàn cầu”, từ ngày 10 -12 tháng 11 năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Hiệp hội năng lực sức khoẻ châu Á (AHLA) và Bệnh viện quận Thủ Đức (TDH) trân trọng kính mời 

quý đồng nghiệp tham gia Hội nghị năng lực sức khoẻ châu Á lần thứ 7 với chủ đề chính là “Năng lực sức 

khoẻ trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ thông minh toàn cầu”, được tổ chức từ ngày 10 -12 tháng 11 

năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức bởi Bệnh viện quận Thủ Đức và đồng thực 

hiện bởi các tổ chức trong nước và quốc tế khác.  

Kính mời quý đồng nghiệp gửi các công trình khoa học dưới hình thức các bài tóm tắt cũng như bản 

đề cương hội đàm khoa học/hội thảo chuyên đề/các chuyên mục khoa học tới Hội nghị. 

Các mốc thời gian quan trọng của Hội nghị năng lực sức khoẻ châu Á lần thứ 7: 

ü Thời hạn nộp bản tóm tắt: từ ngày 01/4 đến ngày 31/7/2019 

ü Thông báo phê duyệt bản tóm tắt: ngày 15/8/2019 

ü Mở đăng ký: từ ngày 01/8/2019. 

Vui lòng tham khảo website của Hội nghị tại địa chỉ http://7ahla2019.org hoặc website chính thức của Hiệp 

hội AHLA tại địa chỉ http://www.ahla-asia.org/ để biết thêm thông tin chi tiết. 

Rất mong nhận được sự tham gia cũng như đóng góp nhiệt tình của Quý đồng nghiệp cho sự kiện quan trọng 

này. 

Trân trọng./. 
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PHỤ LỤC 
AHLA được hỗ trợ bởi hơn 100 tổ chức hàn lâm chuyên nghiệp tại hơn 40 quốc gia ở châu Á và trên 
thế giới. AHLA là một tổ chức phi chính phủ đa quốc gia, tìm cách nghiên cứu và thực hiện nghiên 
cứu, giáo dục và lồng ghép chính sách về kiến thức y tế trên khắp châu Á. Hiệp hội khuyến khích 
đối thoại giữa các nhà nghiên cứu, quan chức, tổ chức chăm sóc sức khỏe cũng như các chuyên gia 
về y tế và giáo dục, các tập đoàn và phương tiện truyền thông để có thể phát triển các can thiệp tốt 
hơn trong giáo dục và dịch vụ y tế.  
AHLA được thành lập tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2014 và chuyển đến London, Vương quốc Anh 
vào năm 2018. Kể từ đó, 6 hội nghị quốc tế đã được tổ chức thành công tại Đài Loan, Việt Nam và 
Malaysia. Những sự kiện này đã có sự tham gia của hơn 400 chuyên gia, nhà khoa học và nhà hoạch 
định chính sách toàn cầu. 
Các chủ đề hội nghị: 
1. Năng lực sức khoẻ trong Tiêm chủng 
2. Năng lực sức khoẻ về các bệnh không truyền nhiễm 
3. Năng lực sức khoẻ và An toàn khi sử dụng thuốc, Lạm dụng, An toàn người bệnh 
4. Năng lực sức khoẻ trong Chăm sóc đặc biệt và Chăm sóc giảm nhẹ 
5. Năng lực sức khoẻ trong An toàn khi sử dụng thuốc, lạm dụng thuốc 
6. Năng lực sức khoẻ trong phương tiện truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội, truyền thông 
7. Năng lực sức khoẻ trong Chăm sóc người cao tuổi 
8. Năng lực sức khoẻ và Trí thông minh nhân tạo 
9. Năng lực sức khoẻ về Quyền y tế, dân tộc thiểu số, người tàn tật, người di cư và chăm sóc cho 

người nhiễm HIV 
10. Năng lực sức khoẻ trong Y tế toàn cầu  
11. Năng lực sức khoẻ trong Dịch vụ, cung cấp và kết quả y tế 
12. Năng lực sức khoẻ trong Chăm sóc ban đầu 
13. Năng lực sức khoẻ trong Nâng cao sức khoẻ 
14. Năng lực sức khoẻ và Quyền lợi y tế 
15. Năng lực sức khoẻ và Y học gia đình 
16. Kinh tế học sức khoẻ và Năng lực sức khoẻ 
17. Năng lực sức khoẻ trong Dinh dưỡng 
18. Đánh giá sức khỏe và kiến thức về sức khỏe 
19. Năng lực sức khoẻ và Ô nhiễm không khí 
20. Năng lực sức khoẻ và Vệ sinh răng miệng 
21. Chăm sóc tích hợp giữa bệnh viện và chăm sóc ban đầu 
22. Năng lực sức khoẻ và Chia sẻ các quyết định được đưa ra 
23. Năng lực sức khoẻ và Các bệnh viện tăng cường sức khoẻ 
24. Năng lực sức khoẻ và Phòng ngừa, kiểm soát chấn thương 
25. Năng lực sức khoẻ và Các bệnh truyền nhiễm mới nổi 
26. Năng lực sức khoẻ trong Phát triển cho phụ nữ và trẻ em. 
 
Nếu bạn có yêu cầu khẩn cấp hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: 
Ban thư ký hội nghị 
Email: 7ahla2019@gmail.com  
Điện thoại: +84 28 37295503 


