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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 1835 /TB-TĐHYKPNT  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Về việc chiêu sinh lớp “Trực tuyến điện tâm đồ thực hành” khóa 02 năm 2021 

 

Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số 

điều của Thông tư 22/2013 TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 

dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Quyết định số 4018 /BYT-YDCT ngày 28/07/2020 của Bộ Y tế về việc bổ 

sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền;  

Căn cứ Quyết định số: 1834/ QĐ – TĐHYKPNT ngày 26/4/2021 của trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc mở lớp “Trực tuyến điện tâm đồ thực hành” khóa 02;  

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chiêu sinh lớp “Trực tuyến Điện 

tâm đồ thực hành” khóa 02 năm 2021 như sau: 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu kiến thức: 

Trình bày được sinh lý bình thường của điện học cơ tim 

Trình bày được các dấu hiệu điện tâm đồ trong bệnh lí tim mạch thường gặp 

1.2. Mục tiêu kỹ năng: 

Phân tích- chẩn đoán chính xác các biến thể điện tâm đồ bình thường và các hội 

chứng điện tâm đồ bệnh lý phổ biến thường gặp: bao gồm: bệnh lý cơ tim- thiếu máu 

cơ tim, bệnh lí rối loạn điện học cơ tim 

1.3. Mục tiêu thái độ: 

Thái độ phù hợp và chuyên nghiệp trong áp dụng điện tâm đồ vào trong thực hành 

chăm sóc ngoại trú. 

2. Đối tượng đăng ký: Bác sĩ gia đình, bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ 

chuyên khoa trong các lĩnh vực khác có nhu cầu đào tạo, bác sĩ y học cổ truyền (căn cứ 
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theo quyết định số 4018 /BYT-YDCT) 

3. Thời gian: 3 tháng (từ ngày22/5-22/8/2021). Dự kiến khai giảng 22/5/2021   

Đợt 1: Học tập trung 2 ngày 22-23/5/2021, trong đó sẽ hướng dẫn cách sử dụng hệ thống 

đào tạo, lượng giá đầu vào. 

Đợt 2: Học tập trung 2 ngày 03-04/7/2021, trong đó học viên sẽ làm 1 bài kiểm tra kết 

thúc học phần 1 và giải đáp thắc mắc. 

Đợt 3: Học tập trung 2 ngày 14-15/8/2021, trong đó làm 1 bài kiểm tra kết thúc học phần 

2 và giải đáp thắc mắc. 

Thi cuối khóa. 22/8/2021 

4.  Địa điểm: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, 

Quận 10, TP.Hồ Chí Minh). 

5.  Phương pháp học và lượng giá:  

- Học tương tác trực tuyến với các bài tập hoạt cảnh và các tình huống  thực  tế  theo  chủ  đề 

mỗi tuần, phối hợp với trả lời thắc mắc từ xa và trong các buổi  học tập trung. 

- Chương trình học sử dụng nhiều hình thức lượng giá khác nhau. Tất cả đều được tích 

lũy và sử dụng vào xếp loại cuối khóa. 

6.  Cấp chứng chỉ: 

 Chứng chỉ được cấp theo Thông tư 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi 

bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013 TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Điều kiện được cấp chứng chỉ do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp:  

hoàn thành các học phần và có điểm thi kết thúc khóa học từ 5,0 trở lên. 

7.  Số lượng học viên dự kiến: >40 học viên/ khóa 

8.  Hồ sơ đăng ký gồm: 

- Đơn đăng ký học (theo mẫu) 

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành y đa khoa, y học dự phòng, y học cổ 

truyền (có công chứng) 

- 01 tấm ảnh 3x4 (chụp không quá 6 tháng, phía sau ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm 

sinh) 
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- Bản photo biên lai đóng học phí hoặc giấy chuyển khoản hoặc giấy ủy nhiệm chi của 

Ngân Hàng. 

9.  Nơi nhận hồ sơ: 

Bộ môn Y học gia đình, phòng 3.7, lầu 2 khu Phòng khám Đa Khoa 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 22/5/2021 hay khi đủ số lượng học viên 

10.  Học phí: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)/ học viên  

+ Đóng tiền trực tiếp tại quầy thu học phí, sảnh tầng trệt khu A1, địa chỉ: số 2 Dương 

Quang Trung Phường 12 Quận 10 (địa chỉ cũ: 86/2 Thành Thái, Phường 12, Q10, Tp. 

HCM). 

+ Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin sau: 

• Tên TK: Ngân Hàng Phương Đông ( OCB), Phòng giao dịch Sài Gòn – Chi 

nhánh Chợ  Lớn 

• Số TK: 003.910.000.682.000.1 

• Chủ tài khoản: Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch  

• Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “HO TEN- LOP ECG THỰC HÀNH-C2” 

 + Hạn chót nộp học phí: đến hết ngày 22/05/2021 khi đủ số lượng học viên. 

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: 
-Sở y tế TP.HCM;   

-Sở y tế các tỉnh phía Nam; 

-Các BV Quận, Huyện, TP.HCM; 

   -Các BVĐK khu vực TP.HCM; 

   -Các PKĐK; 

-Lưu: VT, BM.YHGĐ. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

                                           (Đã ký) 

 

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp 
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