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“Chuyên đề về phẫu thuật và nha khoa thực hành trên chó”
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………
Nhằm góp phần nâng cao kiến thức và kỹ thuật chuẩn đoán và điều trị trên thú nhỏ, Chi hội Thú Y
Thú Nhỏ Việt Nam (VSAVA) tổ chức khoá huấn luyện đào tạo gồm 2 chuyên đề:




Chuyên đề 1: “Kỹ thuật can thiệp nha khoa thực hành trên chó” do Dr. Teerapol Tum
Chinkangsadarn, DVM. PhD (Chuyên gia về răng – Trường Đại học Kỹ Thuật Mahanakorn) trực
tiếp giảng dạy.
Chuyên đề 2: “Phẫu thật khớp gối, khớp cùi chỏ trên chó” do Prof. Eric Viguier (Giáo sư phẫu
thuật – Trường Thú Y Quốc gia Lyon, Pháp) trực tiếp giảng dạy.
- Thời gian: Ngày 10-12/09/2016
- Địa điểm:
 Học lý thuyết (seminar) và thực hành (workshop) ngày 10/09/2016: Kỹ thuật can
thiệp nha khoa thực hành trên chó.
 Giảng viên: DVM. PhD. Teerapol Tum Chinkangsadarn (Dentistry)
 Địa điểm:
 Lý thuyết: Phòng 305, Giảng đường Cát Tường, Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM.
 Thực hành: Phòng số 1 khu trung tâm thực nghiệm, Trường Đại học
Nông Lâm TP.HCM.
 Học lý thuyết (seminar) ngày 11/09/2016: Phẫu thật khớp gối, khớp cùi chỏ trên chó
 Giảng viên: Prof. Eric Viguier (Giáo sư phẫu thuật – Trường Thú Y Quốc gia
Lyon, Pháp)
 Địa điểm: Phòng 305, Giảng đường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM.
 Học thực hành (workshop) ngày 12/09/2016: Phẫu thuật khớp gối, khớp cùi chỏ trên
chó
 Địa điểm: Phòng số 1, Khu trung tâm thực nghiệm, Trường Đại học Nông Lâm
TP.HCM.
- Chi phí:
 Học lý thuyết (seminar) (không giới hạn số lượng):
 Hội viên đã đóng hội phí năm 2016: 1.200.000 VND
 Không phải hội viên VSAVA:
2.400.000 VND

 Sinh viên:
600.000 VND
 Tình nguyện viên:
miễn phí
 Học thực hành (workshop) (số lượng 30 - 35 học viên):
 Hội viên đã đóng hội phí năm 2016: 1.000.000 VND
 Không phải hội viên VSAVA:
2.000.000 VND
Để đăng ký chỗ ở tại nhà khách, xin vui lòng đăng ký qua email: nguyenthikimtuyen.vet@gmail.com
Nhằm đảm bảo chất lượng khóa học và để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ Chức, xin vui lòng đăng
ký xác nhận sớm để giữ chỗ trước ngày 30/08/2016. Do số lượng học thực hành có giới hạn là 20
người nên chúng tôi ưu tiên nhận những hội viên đăng kí sớm. Mọi việc đăng ký xin vui lòng gởi đến
email: minhthuynguyenscs@gmail.com hoặc liên hệ theo số 0125 586 6388 (Minh Thúy).
Trân trọng.
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