
 
 

 

 

 

THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI TƯ VẤN VÔ SINH, HIẾM MUỘN NĂM 2018 

“Ngày hội tư vấn hiếm muộn” năm 2018 là sự kiện thường niên của Trung tâm Hỗ trợ 

sinh sản - Bệnh viện Bưu điện nhằm tuyên truyền, cung cấp cho cộng đồng những hiểu biết 

về nguy cơ, nguyên nhân gây tổn thương sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh cũng như phát 

hiện sớm và điều trị kịp thời vô sinh, hiếm muộn nhờ các tiến bộ trong khoa học công nghệ 

hỗ trợ sinh sản. 

Sự kiện này năm nay còn đề cập tới một trong các nội dung được rất nhiều bệnh nhân 

hiếm muộn quan tâm đó là “Vô sinh nam - Cơ hội được làm cha!”. 

Cũng tại “Ngày hội tư vấn hiếm muộn 2018” Bệnh viện Bưu điện sẽ “ Công bố chương 

trình tài trợ kinh phí điều trị cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn”.  

Dự kiến chương trình Ngày hội tư vấn hiếm muộn năm 2018 của Bệnh viện Bưu điện 

sẽ được tổ chức như sau: 

 Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 02/08/2018 

 Địa điểm: Hội trường Tầng 5 - Bệnh viện Bưu điện - số 49 phố Trần Điền - phường 

Định Công - quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội. 

 Nội dung chương trình: 

 08h00’: Đón tiếp đại biểu và các cặp vợ chồng tham gia tư vấn hiếm muộn 

 08h30’: TTƯT.TS.BS Đỗ Văn Tráng - Giám đốc Bệnh viện khai mạc hội nghị và 

công bố chương trình tài trợ cho 80 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tại Bệnh viện 

Bưu điện - mỗi cặp vợ chồng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 30.000.000 VNĐ (ba mươi 

triệu đồng). 

 09h15’ - 11h30’: Trình bày của các chuyên gia, bác sĩ về vô sinh, hiếm muộn: 

- Vô sinh - Hiếm muộn và các phương pháp điều trị tại Bệnh viện Bưu điện: Tổng quan 

và các kỹ thuật hiện hành; 

- Các yếu tố quyết định thành công của một chu kỳ làm thụ tinh trong ống nghiệm; 

- Vô sinh nam và các kỹ thuật điều trị hiện nay; 

- Các kỹ thuật đã và đang được thực hiện trong điều trị vô sinh nam tại Bệnh viện Bưu điện; 

- Lạc nội mạc tử cung và Vô sinh; 

- Kỹ thuật xử lý các trường hợp tinh trùng đặc biệt trong Labo TTON Bệnh viện 

Bưu điện (Tinh trùng bất động 100%, tinh trùng thu nhập được từ các phẫu thuật lấy 

tinh hoàn…). 

Bệnh viện Bưu điện trân trọng Kính báo! 

BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN  

Cơ sở 1: Số 49, phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

Cơ sở 2: Số 1, phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (+84-24) 3224 7765; (+84-24) 3640 0144 

Email: info@buudienhospital.vn ; phongkdtt@buudienhospital.vn 

Website: http://benhvienbuudien.vn ; http://hotrosinhsanbenhvienbuudien.com.vn 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018 
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