BỆNH VIỆN BẠCH MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA THẬN NHÂN TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU LẦN THỨ NHẤT TẠI HÀ NỘI
(THE FIRST HANOI CONGRESS OF VASCULAR ACCESS 2018)
Kính gửi: ……………………………………………………………………….

Nằm trong các hoạt động khoa học năm 2018 và trong kế hoạch của những năm tiếp theo,
khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Hội nghị khoa học về Đường vào mạch máu
trong lọc máu:
Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 02 ngày, 16 - 17/10/2018
Địa điểm: Hội trường quốc tế – Bệnh viện Bạch Mai, 78 Đường Giải Phóng, Hà Nội.
Chủ đề chính của Hội nghị bao gồm:
- Thực hành đường vào mạch máu trong chuyên ngành Lọc máu.
✓ Lên kế hoạch thiết lập, đánh giá và giám sát chức năng đường vào mạch máu:
đánh giá lâm sàng, doppler, phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch, …
✓ Các can thiệp về đường vào mạch máu: phẫu thuật, can thiệp nội mạch qua da
trong điều trị các biến chứng liên quan đến đường vào mạch máu.
✓ Xây dựng chương trình cho đào tạo và đào tạo liên tục về chẩn đóa và các can
thiệp liên quan đến chuyên ngành lọc máu.
- Cập nhật kiến thức về quản lý, điều trị thiếu máu ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ.
Báo cáo viên là các chuyên gia hang đầu về lọc máu đến từ Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và
Việt Nam: Prof. Arif Asif, Giám đốc trung tâm Jersey Shore, đai học y Seton HallHackensack Meridian.; Bác sĩ thận học Vo Nguyen, trung tâm Olympia, Washington city;
Bác sĩ Toshihide Naganuma, đại học y khoa Osaka; Bác sĩ Nobuhisa Shibahara, giám đốc
bệnh viện Arisawa, Osaka; Prof. Toru Hyodo, đại học y Kitasato; Bác sĩ phẫu thuật mạch
máu Piere Bourquelot, Paris và các bác sỹ tham dự gồm các bác sĩ chuyên ngành Lọc máu,
Thận học, Tim mạch.
Ban tổ chức xin trân trọng thông báo Hội nghị tới các Bác sỹ, Quý Công ty tham gia và tài
trợ cho Hội nghị.
Xin gửi tới Hội viên và Quý Công ty lời chào trân trọng.
Kinh phí xin gửi theo địa chỉ:
Tên tài khoản: Bệnh viện Bạch Mai
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội chi nhánh Thăng Long
Số 34 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
Số TK: 0541101065007
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PGS. TS. Nguyễn Quốc Anh
Mọi thông tin liên quan đến Hội nghị xin liên hệ với

- ThS. BS.

Đinh Đức Long, Phó Trưởng khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai
Điện thoại: 0983039376, Email: vascularaccess.vn@gmail.com

- CN. Trần Thị Ngọc Mai, Khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai
Điện thoại: 0969222481, E-mail: maingoctranhn@gmail.com

THÔNG TIN TÀI TRỢ HỘI NGHỊ ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU
LẦN THƯ I NĂM 2018

1. Tài trợ Kim cương (Diamond)
Mức tài trợ từ 200 triệu trở lên
Quyền lợi: Có Logo chính lớn nhất trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu
Gian hàng thuận lợi, diện tích rộng nhất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm của công ty mình trong các phiên hội nghị 3 phút
Có 01 trang quảng cáo trong Tài liệu Hội nghị
Đặt banner trong khu vực hội nghị, theo yêu cầu phiếu mời cho bác sĩ
2. Tài trợ Bạch kim (Platinium)
Mức tài trợ từ 160 triệu đến dưới 200 triệu
Quyền lợi: Có Logo lớn nhì trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu
Gian hàng diện tích rộng và thuận lợi để trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm của công ty mình trong các phiên hội nghị 3 phút
Có 01 trang quảng cáo trong Tài liệu Hội nghị
Đặt banner trong khu vực hội nghị. 20 phiếu mời cho bác sĩ
3. Tài trợ Vàng (Gold)
Mức tài trợ từ 80 triệu đến dưới 100 triệu
Quyền lợi: Có Logo lớn thứ 3 trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị.
01Gian hàng diện tích rộng và vị trí thuận lợi để trưng bày, giới thiệu sản phẩm
Đặt banner trong khu vực hội nghị, 15 phiếu mời cho bác sĩ
Có bài báo cáo trong buổi trưa 45 – 60 phút
4. Tài trợ Bạc (Silver)
Mức tài trợ từ 50 triệu đến 80 triệu
Quyền lợi: Có Logo trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu
01Gian hàng triển lãm vị trí thuận lợi trong hội nghị. 10 phiếu mời cho bác sĩ
5. Tài trợ Đồng (Bronze)
Mức tài trợ từ 30 triệu đến 50 triệu
Quyền lợi: Có Logo trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu, slides của hội nghị.
01 Gian hàng triển lãm vị trí thuận lợi trong hội nghị. 05 phiếu mời cho bác sĩ
6. Đồng tài trợ
Mức tài trợ từ 20 triệu đến 30 triệu
Quyền lợi: Có Logo nhỏ trên mọi ấn phẩm, bảng hiệu
01Gian hàng triển lãm trong hội nghị, 03 phiếu mời cho bác sĩ
7. Tham gian hàng triển lãm:
20 triệu
Quyền lợi: Đặt gian hàng trong khu vực hội nghị
8. Trình bày giới thiệu sản phẩm: 5 triệu
Quyền lợi: Giới thiệu sản phẩm của công ty mình trong các phiên hội nghị 3-5 phút
9. Các mức và dạng tài trợ khác:
Quý Hãng và cty có thể tài trợ các dạng sản phẩm như: cặp tài liệu, tài liệu hội nghị,
Quý Hãng và cty có thể quảng cáo in trên trang bìa hay trang ruột của cuốn kỷ yếu Hội
nghị với số tiền theo vị trí trang, mức của cty in
Ban tổ chức khuyến cáo: Buổi trưa BTC đã bố trí cơm trưa (ăn ngồi bàn) đầy đủ cho
các đại biểu tại KS. Hội mời tất cả nhân viên các cty ăn cùng với các đại biểu tại KS
Ban tổ chức đề nghị: Quý công ty tài trợ, tham dự Hội nghị chốt lại các khoản:
- Các mức và dạng tài trợ, số tiền tài trợ
- Số lượng các Bác sỹ và đại biểu tham dự Hội nghị
- Trưng bày sản phẩm tại gian gian hàng triển lãm
- Trình bày giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị
1. Thời gian chốt: ngày 30 tháng 09 năm 2018
2. Liên hệ với Ban tổ chức:
- ThS. BS. Đinh Đức Long, Phó Trưởng khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai
-

Điện thoại: 0983039376, Email: vascularaccess.vn@gmail.com
CN. Trần Thị Ngọc Mai, Khoa Thận nhân tạo – Bệnh viện Bạch Mai
Điện thoại: 0969222481, E-mail: maingoctranhn@gmail.com

3. Sau đó BTC tổng hợp, bàn bạc cách thức tiến hành và tiến tới ký Hợp đồng với công ty để
thực hiện vào trước ngày 15 tháng 09 năm 2018

