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THÔNG BÁO CHIÊU SINH  

Lớp Đào tạo liên tục “Dinh dưỡng lâm sàng – Tiết chế Nâng cao”  

Khóa 02/2020 

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục 

“Dinh dưỡng Lâm sàng – Tiết chế Nâng cao” Khóa 02/2020 như sau: 

 

1. Mục tiêu đào tạo: 

 Trang bị cho học viên các kiến thức Dinh dưỡng nâng cao và Dinh dưỡng chuyên biệt 

cho một số các bệnh lý thường gặp tại Bệnh viện. 

 Trang bị cho học viên thuần thục các kỹ năng khám, tư vấn, điều trị dinh dưỡng phù 

hợp với yêu cầu công tác tại Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế của bệnh viện. 

 Đào tạo các cán bộ có năng lực phù hợp cho các Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế tại bệnh 

viện theo tinh thần của Thông tư 08/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 26 tháng 01 

năm 2011; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ và “Bộ tiêu 

chí chất lượng bệnh viện Việt Nam”, phiên bản 2.0 do Bộ Y tế ban hành kèm quyết 

định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

2. Đối tượng chiêu sinh: 

 Nhân viên y tế trình độ cao đẳng trở lên. 

 Điều dưỡng, nữ hộ sinh trung cấp. 

 Khối ngành thực phẩm, chế biến thực phẩm từ cao đẳng trở lên.  

 Tất cả các đối tượng nêu trên phải có chứng chỉ Dinh dưỡng Lâm sàng Tiết chế Cơ 

bản, ngoại trừ bác sĩ đa khoa được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về điều trị trong lĩnh 

vực nội khoa hoặc nhi khoa.  

3. Số lượng học viên dự kiến: 20-30 học viên/ khóa 

4. Chương trình đào tạo: 

Thời lượng học tập: 214 tiết, trong đó 

 Lý thuyết: 80 tiết, thực hành cơ sở: 24 tiết, thực tập lâm sàng: 80 tiết, tiểu luận tổng 

quan: 30 tiết. 

 Chương trình chi tiết đính kèm.  



 
 

5. Phương thức đánh giá: 

 Chuyên cần: Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành, thực tập. 

 Lý thuyết: 3 bài thi trắc nghiệm: Dinh dưỡng cơ bản, Dinh dưỡng tiết chế và Dinh 

dưỡng điều trị. 

 Thực hành cơ sở: Bốc thăm thực hiện 2 kỹ năng ngẫu nhiên theo checklist. 

 Thực tập bệnh viện: Thực hiện chỉ tiêu trong sổ tay thực hành lâm sàng, trình bệnh án, 

thi bệnh án vấn đáp cuối khóa. 

 Tiểu luận tổng quan: Nộp chuyên đề tổng quan với các đề tài được hướng dẫn bởi các 

giảng viên.  

 Học viên hoàn thành khóa học khi điểm tổng kết cuối khóa đạt từ 5.0 trở lên và không 

có môn nào dưới 5.  

6. Khai giảng, thời gian và địa điểm học: 

 Khai giảng dự kiến lúc 8g00, thứ tư ngày 2 tháng 12 năm 2020, tại trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch. 

 Thời gian học: từ ngày 2/12/2020 đến 17/3/2021, trong đó:  

 Lý thuyết và thực hành cơ sở: học sáng chiều thứ tư và thứ năm hàng tuần. 

 Thực tập bệnh viện: học cả tuần trong thời gian thực tập bệnh viện (4 tuần).  

 Địa điểm học:  

+ Lý thuyết: tại giảng đường Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

+ Thực hành cơ sở: tại phòng lab thực hành Dinh dưỡng, Tiết chế của bộ môn 

Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm. (khu B của trường) 

+ Thực tập lâm sàng: tại khoa Dinh dưỡng – Tiết chế bệnh viện An Bình và 

bệnh viện Nhi Đồng 2.  

7. Học phí: 

 Số tiền: 10,000,000đ /học viên (mười triệu đồng chẵn) 

 Đóng học phí trực tiếp tại Quầy thu phí – Tầng trệt khu A1, Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh. 

 Hoặc chuyển khoản vào Ngân hàng Phương Đông (OCB Bank): 

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

+ Số tài khoản: 003.910.000.682.000.1 

+ Tại OCB chi nhánh: OCB - CN Chợ Lớn – PGD Sài Gòn. 

+ Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Họ tên học viên_số điện thoại_HP lop 

DDLSTCNC khoa 2/2020” 

 Học viên giữ biên lai thu tiền để hoàn tất thủ tục nhập học, nhà trường không giải 

quyết hoàn trả lại học phí sau khi đã đóng.  

 Hạn chót đóng tiền: thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020. 

 



 
 

8. Hồ sơ đăng ký:  

 Đơn đăng ký theo mẫu đính kèm; 

 01 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng), phía sau ảnh ghi đầy đủ họ tên và ngày 

tháng năm sinh. 

 Một bản sao văn bằng tốt nghiệp (có thị thực) 

 Giấy giới thiệu của cơ quan công tác (nếu có) 

 Bản sao biên lai đóng học phí. 

 Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp cho:  

 Văn phòng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm Khu B, Trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch số 461 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, quận 10, TPHCM.  

 Thời gian nộp: cả ngày thứ tư và thứ năm, trong giờ hành chánh.  

 Điện thoại: 028-38652 435 bấm số nội bộ 142.  

 Email: dinhduong_thucpham@pnt.edu.vn 

 Di động: gặp BS Bích (0387118509) hoặc BS Nhung (0823842062) 

 Thời hạn nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2020. 

*Ghi chú:  

1. Học viên tự túc ăn ở, đi lại trong quá trình học tập. 

2. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.  

3. Bảo lưu: 

 Học viên được bảo lưu kết quả học tập 01 khóa học (khóa tiếp theo). 

 Đóng chênh lệch học phí (nếu có). 

Rất mong ban lãnh đạo các đơn vị chủ quản tạo điều kiện cho các cá nhân có nhu cầu 

tham gia lớp này./. 

 

Nơi nhận: 

 Các sở Y tế; 

 Các bệnh viện; 

 Lưu: VT, TTĐTNLYT, P.50 

 



 
 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO 
 
 

PHẦN LÝ THUYẾT:  

Học phần 1: Dinh dưỡng Cơ bản  

Các chất dinh dưỡng 

1. Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. 

2. Giá trị dinh dưỡng của nhóm chất dinh dưỡng đa lượng sinh năng lượng.  

3. Giá trị dinh dưỡng của nhóm chất dinh dưỡng đa lượng không sinh năng lượng. 

4. Giá trị dinh dưỡng của vitamin 

5. Giá trị dinh dưỡng của nhóm chất khoáng vi lượng.  

Học phần 2: Dinh dưỡng Điều trị 

Đại cương Dinh dưỡng điều trị  

6. Xu hướng thay đổi mô hình bệnh tật trong giai đoạn mới và đại cương về các bệnh 

mạn tính không lây. 

Dinh dưỡng điều trị cho người trưởng thành 

7. Dinh dưỡng trong bệnh gout. 

8. Dinh dưỡng trong bệnh gan mật. 

9. Dinh dưỡng trong bệnh lý đường tiêu hóa. 

10. Dinh dưỡng trong bệnh lý ung thư. 

11. Nguyên tắc dinh dưỡng trong ngoại khoa. 

Dinh dưỡng nhi khoa  

12. Khẩu phần ăn theo vòng đời. 

13. Các bệnh thiếu vitamin và khoáng chất. 

14. Chế độ ăn cho bệnh nhi tiêu chảy 

15. Dị ứng thức ăn 

16. Biếng ăn ở trẻ em. 

Học phần 3: Dinh dưỡng Tiết chế  

17. Nguyên tắc xây dựng thực đơn (cơ bản, nhanh). 

18. Một số chế độ ăn thường gặp trong bệnh viện. 

PHẦN THỰC HÀNH CƠ SỞ 

19. Thu thập dữ liệu nhân trắc để đánh giá tình trạng dinh dưỡng. 

20. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở người trưởng thành và trẻ em. 

21. Tính dịch truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân không có rối loạn  chuyển hóa đặc biệt.  

PHẦN THỰC HÀNH LÂM SÀNG 

Thực hành lâm sàng Nhi Khoa 

Thực hành lâm sàng người lớn. 

TIỀU LUẬN TỔNG QUAN 



 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Lớp Đào tạo liên tục “Dinh dưỡng lâm sàng – Tiết chế Nâng cao” 

Khóa 02/2020 

 

Kính gởi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

 

Họ và tên: ............................................................................... Giới tính:…….. 

Ngày tháng năm sinh: ..................................................... Nơi sinh:……. 

E-mail: ………………………………………………………………… 

Hiện đang công tác tại đơn vị: ………………………………………… 

Khoa/ Phòng: ………………………………………………………….. 

Điện thoại cố định: .......................................................... Di động:……… 

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………… 

Tôi đăng ký theo học lớp Đào tạo liên tục “Dinh dưỡng lâm sàng – Tiết 

chế Nâng cao” khóa 02/2020 được tổ chức tại Trường Đại học Y khoa Phạm 

Ngọc Thạch. 

 

 …, ngày … tháng … năm 20 ……

Người làm đơn 
       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


