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Nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo cho các chuyên gia tâm lý. Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc 

Thạch (UPNT) phối hợp cùng với Trường Tâm lý Thực hành (E.P.P), Pháp mở lớp “ Tầm soát các rối 
loạn tâm lý thường gặp năm 2019”.    
 
1. Đối tượng chiêu sinh : Các bác sĩ tâm lý, tâm thần, chuyên viên tâm lý, bác sĩ gia đình, bác sĩ đa 

khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế…  
 

2. Thời gian học : Học trong 03 tháng. Từ 8:300 – 16:30, các ngày thứ ba hàng tuần, từ ngày 
04/06/2019 – 20/08/2019. Khóa đào tạo có 84 tiết học trong 12 ngày. Bao gồm lý thuyết và thực 
hành. 16 giờ thực tập cá nhân (trên các hồ sơ bệnh án và các ca lâm sàng).  

 
3. Nội dung và thời gian cụ thể của lớp học như sau: 

 Ngày 1 và 2 (04 và 11/06/2019): Tầm quan trọng của việc tiếp cận chăm sóc trị liệu : 
những yếu tố thuận lợi và những kìm hãm. Thách thức của việc tầm soát, tiếp cận chăm 
sóc và tuân thủ điều trị đối với bệnh nhân và môi trường của họ. 

 Ngày 3 (18/06/2019): Tầm soát chứng trầm cảm. Các triệu chứng – bộ ba chứng trầm cảm. 
 Ngày 4 (25/06/2019): Các rối loạn tâm thần. Phân loại những trạng thái loạn thần. 
 Ngày 5 (02/07/2019): Chứng rối loạn âu lo. Các loại rối loạn lo âu khác nhau. 
 Ngày 6 (09/07/2019): Chứng nghiện và sự lệ thuộc. Định nghĩa và mô hình giải thích 

nghiện.  
 Ngày 7 (16/07/2019): Trầm cảm sau chấn thương 
 Ngày 8 (23/07/2019): Phát hiện những rối loạn nơi trẻ em và thanh thiếu niên 
 Ngày 9 (30/08/2019):  Các rối loạn nơi người cao tuổi 
 Ngày 10 (06/08/2019): Đạo đức, hỗ trợ tâm lý và chẩn đoán 
 Ngày 11 (13/08/2019): Tiếp cận chăm sóc trị liệu tâm lý 
 Ngày 12 (20/08/2019): Điểm lại các kinh nghiệm. 

 
4. Ban giảng huấn: Các Giáo viên chuyên khoa Tâm lý của Trường Tâm lý Thực hành Paris (E.P.P), 

Pháp và các Giáo viên Việt Nam (lớp học có phiên dịch).  
 

5. Bằng cấp: Sau khi hoàn thành thành công khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đào 
tạo liên tục do Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp.  
 

6. Học phí :  6,000,000đ/học viên 
- Đóng học phí trực tiếp tại Quầy Thu Tiền trong sảnh tầng trệt khu A1 của trường.  
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 TK:  Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. 
- Học viên giữ biên lai thu tiền thay thế cho thẻ vào lớp. Nhà trường không giải quyết, hoàn trả học phí 
sau khi đã đóng. 



 
7. Nơi nhận hồ sơ :  

Phòng Hợp tác quốc tế (Lầu 6, khu C – Đối diện khu A). Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch.   
01 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Cô Huỳnh Gia Thế Vân, ĐT: 028.38.668.010; Số nhánh 155. Email: vanhuynh@pnt.edu.vn; 
Ngưng nhận hồ sơ khi đủ số lượng đăng ký. Lớp nhận tối đa 40 Học Viên. 

 
8. Thủ tục đăng ký: 
- Bước 1: Đăng ký tham dự lớp trực tiếp cho cô Thế Vân - Phòng Hợp tác Quốc tế, Lầu 6 – Khu C xác 
nhận tiếp nhận hồ sơ học viên. 
- Bước 2: Đóng học phí theo hướng dẫn trên. 
- Bước 3: Gửi lại phòng Hợp tác quốc tế Bản sao Phiếu thu học phí hoặc giấy ủy nhiệm chi của Ngân 
Hàng nếu chuyển khoản để hoàn tất hồ sơ đăng ký. 
  
9. Hồ sơ đăng ký gồm :  

- 1 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực hoặc mang theo bản chính để đối chiếu). 
- 1 đơn đăng ký học theo mẫu (đính kèm).  
- Bản sao Biên lai thu học phí hay giấy chuyển tiền hoặc giấy Ủy nhiệm Chi của Ngân Hàng (nếu 

chuyển khoản). 
 
10. Thời gian nhận hồ sơ : kể từ khi có thông báo đến 16g ngày 05/06/2019 (có thể đăng ký trước qua 

email cho cô Thế Vân).  
 

11. Ngày khai giảng : 8h30, thứ ba, 04/06/2019. 
 
 
Nơi nhận: 
        
- Các BV, trường học;                    
- Lưu: VT, P.HTQT, V(03).  

 HIỆU TRƯỞNG 
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