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Thứ Hai, ngày 11 tháng 11 năm 2019

Hội trường A, Trường Đại học Tây Đô, Thành phố c ầ n Thơ
Viện D inh dưỡng Quốc gia Việt Nam (NIN). Tập đoàn A jinom oto (TAF),
H ội D inh dưỡng N hật Bản (JDA), A jinom oto Việt N am (AVN), Trường Đại
học Tây Đô

Phiên buổi sáng (07:30-12:00)
07:30

Đ ón tiếp Đại biểu
Phát biêu khai mạc của H iệu trưởng Trường Đại học Tây Đô
Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế
Phát biểu chi đạo của Lãnh đạo U BN D TP.Cần Thơ

08:00
09:00

-

Phát biểu chúc m ừng của Tổng lãnh sự quán Nhật
Phát biểu của đại diện Tập đoàn Ajinom oto
Phát biểu của đại diện Công ty A jinom oto Việt Nam
Phát biểu của Lãnh đạo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam

Phiên toàn thể (09:00 - 12:00), Địa điểm: Hội trường A
Lịch sử chính sách và thực hành dinh dưỡng
của N hật Bản

GS.TS. Kido
Yasuhiro

Hội Dinh
dưỡng Nhật
Bản

Vai trò của chuyên gia dinh dưỡng trong việc
đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người Mỹ

GS.TS. M artha
A rchuletta

Đại học
Bang Utah
(M ỹ)

M ối quan hệ giữa các gen liên quan và tình
trạng dinh dưỡng của người Việt Nam

TS. Trần Quang
Bình

Viện Dinh
dưỡng
Quốc gia
Viêt Nam

Dinh dưỡng cá nhân và sự liên hệ trong giáo
dục và thực hành về dinh dưỡng lâm sàng và
chế độ ăn uống ở Việt Nam

PGS.TS. N guyễn
Đỗ Huy

Viện Dinh
dưỡng
Quốc gia
Việt Nam

GS.TS. Jun
K ayashita

Đại học
H iroshim a
(Nhật)

Giải lao

Lựa chọn thực phẩm thích hợp cho bệnh nhân
mắc C hứng khó nuốt
Giới thiệu về thực phẩm cho bệnh nhân mắc
C hứng khó nuốt của Công ty Saraya

Công ty Saraya

G iờ trư a (12:00-13:00)
Trình bày sản phẩm về thực phẩm cho bệnh nhân mắc Chứng khó nuốt của Công ty Saraya
P hiên buổi chiều - P hiên hội th ả o song song (13:00-16:00)

7

So sánh hệ thống quản lý Dinh
dưỡng ở nhiều quốc gia

8

Thiết lập hệ thống giáo dục dinh
dưỡng tại Việt Nam

9

Chương trình giáo dục hiện tại trong
đào tạo các chuyên gia dinh dưỡng
có năng lực thực hành

10

Đ iếm mạnh và điểm yếu trong
chương trình đào tạo chuyên gia dinh
dưỡng ở Việt Nam

11

Phần giới thiệu của Công ty CP Sâm Ngọc Linh

Ông Teoh K eng-G nee

Tập đoàn
Ajinom oto

Ổng Kei K uriw aki,

Tập đoàn
Ajinom oto

GS.TS. C hristopher A
Taylor

Đại học
Bang Ohio
(M ỹ)

GS.TS. M ary M urim i

Đại học Kỹ
thuât Texas
(M ỹ)

T iêu b an chuyên m ôn 2: D in h dư õ’ng lâm sàn g v à liệu p h á p d in h d ư ỡ n g (13:00-15:30),
Đ ịa điểm : H ội tr ư ờ n g A
5
:
7

Liệu pháp dinh dưỡng lâm sàng tại
Đại học Bệnh viện Kyoto

TS. K enichừo Shide

Bệnh viện
Đại học
Kyoto

8

Liệu pháp dinh dường cho bệnh nhi

PGS.TS. Shiro M atsum oto

Đại học
Kum am oto
(Nhật)

9

Ke hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho
người bệnh tiểu đường ở Mỳ

GS.TS. C hristopher A
Taylor

Đại học
Bang Ohio
(M ỹ)

10

Kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho
người bệnh tim m ạch ở Mỹ

GS.TS. M artha A rchuletta

Đại học
Bang Utah
(M ỹ)

TS. Đặng Đ ức Ngọc

Trung tâm
Dinh dưỡng
lâm sàng,
Bệnh viện
Bạch Mai

11

N ghiên cứu về dinh dưỡng lâm sàng
tại Bệnh viện Bạch Mai

Phiên thảo luận (15:30 - 16:00)
Thảo luận về tương lai của dinh dưỡng lâm
sàng và chế độ ăn uống ở Việt Nam

Phát biểu bế mạc (16:00)

GS.TS. Kido Yasuhiro Chủ trì

oy<3

Tiêu b an ch u y ên m ôn 1: G iáo d ụ c vê din h d ư ỡ n g lâm sàn g và chế độ ăn uống (13:00
15:30), Đ ịa đ iểm : P h ò n g H ội th ả o

