UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH
Số: 2956 /TB-TĐHYKPNT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP “KỸ NĂNG ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ” KHÓA 1
Kính gửi:
-

-

Sở y tế tỉnh/ thành phố
Bệnh viện đa khoa tỉnh/ thành phố
Bệnh viện Quận/ Huyện
Các bệnh viện ngoài công lập
Trường trung cấp y tế/ trường cao đẳng y tế

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế về đào tạo liên tục cho cán bộ y
tế;
Căn cứ Quyết định số 2955/ QĐ-TĐHYKPNT ngày 01/09/2017 của Trường Đại Học Y Khoa Phạm
Ngọc Thạch về việc Tổ chức lớp “KỸ NĂNG ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ” theo chương trình đào tạo
liên tục cấp Chứng chỉ;
Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chiêu sinh lớp “Kỹ năng đọc Điện tâm đồ” –
khóa 1 năm 2017 như sau:
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1.Mục tiêu kiến thức:
Trình bày được phương pháp phân tích điện tâm đồ bình thường và các phương pháp phân
tích điện tâm đồ trong một số bệnh lý tim mạch thường gặp.
1.2.Mục tiêu kỹ năng:
Đọc và phân tích chính xác điện tâm đồ bình thường và một số điện tâm đồ bệnh lý phổ
biến.
1.3.Mục tiêu thái độ:
Rèn luyện tác phong tích cực và chuyên nghiệp trong khi đọc kết quả điện tâm đồ.
2. Đối tượng đăng ký: Bác sĩ gia đình, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa trong các lĩnh vực khác
có nhu cầu đào tạo.
3. Thời gian: 3 tháng (26/09/2017 đến 19/12/2017)
Dự kiến khai giảng 14g00 chiều thứ 3 ngày 26/09/2017
Học tập trung chiều thứ 3, chiều thứ 5 (LT:14g00-16g00; TH: 13g30-16g30) tại Phòng
khám Bác sĩ gia đình Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
4. Nội dung chi tiết (xem file đính kèm)
5. Phương pháp lượng giá: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian 60 phút.
6. Cấp chứng chỉ:
Chứng chỉ được cấp theo quy định của Thông thư 22/2013/TT-BYT của Bộ y tế. Điều kiện
được cấp chứng chỉ do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp:

Không nghỉ quá 10% tổng số thời gian khóa học.

Điểm thi kết thúc khóa học từ 5,0 trở lên.
7. Số lượng học viên: 30 học viên
8. Hồ sơ đăng ký gồm:
- Đơn đăng ký học (theo mẫu)
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)
- 02 tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng, phía sau ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh)
- Bản photo biên lai đóng học phí
9. Nơi nhận hồ sơ:
Bộ môn Y học gia đình, phòng 3.7, lầu 2 khu Phòng khám Bác sĩ gia đình Trường Đại học Y
khoa Phạm Ngọc Thạch.
Địa chỉ: 461 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, Tp.HCM
Liên hệ: Bộ môn Y học gia đình, SĐT: 028 36018541, email: bm.yhgd@pnt.edu.vn
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/09/2017
10. Học phí: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)/ học viên (đóng ngay khi nộp hồ sơ)
Ghi chú:
- Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện
- Trường sẽ không trả hồ sơ và học phí nếu học viên không tham dự khóa học
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu: VT, BM. YHGĐ, V.2
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS. TS. Ngô Minh Xuân

