
   

1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
 

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

    Số: 3869/TB-TĐHYKPNT  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng sau Đại học liên kết với Pháp 

chuyên khoa Gây mê hồi sức theo chương trình đào tạo liên tục 
cấp bằng đại học DU (Diplôme d’ Université) khoá học 2019-2021 

 

Nhằm tiếp tục triển khai các lớp bồi dưỡng sau Đại học liên kết với nước ngoài, Trường 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với trường Đại học Paris Diderot, Pháp tổ chức các 
lớp chuyên khoa Gây mê hồi sức theo chương trình đào tạo liên tục cấp bằng đại học DU 
(Diplôme d’Université) “Cập nhật kiến thực thực hành gây mê hồi sức tại Đông Nam Á” 
(Perfectionnement de la pratique de l’anesthésie réanimation en Asie du Sud Est) do trường Đại 
học Paris Diderot, Pháp cấp, niên khóa 2019 - 2021. 

 
I. CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 
- Thời gian học trong 02 năm (2019 - 2021), mỗi năm học 02 khóa, mỗi khóa có 02 học phần (20 
tiết/ học phần) 
- Nội dung chương trình học: 

+ Học phần 01: Gây mê hồi sức tim mạch (Anesthesie-reanimation  cardiovasculaire). 
+ Học phần 02: Gây mê hồi sức hô hấp (Anesthesie-reanimation respiratoire). 
+ Học phần 03: Gây mê hồi sức trong chấn thương (Anesthesie-reanimation en traumatologie). 
+ Học phần 04: Gây mê hồi sức thần kinh (Anesthesie-reanimation neurologique). 
+ Học phần 05: Gây mê hồi sức và bệnh lý chuyển hóa (Anesthesie-reanimation et pathologies 

metaboliques). 
+ Học phần 06: Gây mê hồi sức sản khoa (Anesthesie-reanimation obstetricale). 
+ Học phần 07: Hồi sức các bệnh lý nhiễm trùng (Reanimation infectieuse). 
+ Học phần 08: Gây mê hồi sức nhi khoa (Anesthesie-reanimation en pediatrie). 

- Thời gian học: Thời gian học dự kiến vào tháng 04/2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau  
 
II. GIẢNG VIÊN:  
 Do các giáo sư, bác sĩ Pháp thuộc các trường đại học Pháp phụ trách (lớp học có phiên dịch). 
 
III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ: 
- Bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ đa khoa quan tâm đến chuyên khoa trên đang làm việc tại các 
trường học, bệnh viện, trung tâm Y tế của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 
- Sau khóa học, học viên sẽ được cấp bằng Đại học (Diplôme d’ Université) “Cập nhật kiến thức 
thực hành gây mê hồi sức tại Đông Nam Á” (Perfectionnement de la pratique de l’anesthésie 
réanimation en Asie du Sud Est ) của trường Đại học Paris Diderot Pháp nếu đạt các yêu cầu sau:  

+ Theo học đủ 80% thời gian mỗi học phần quy định (đối với học viên đăng ký trọn khóa 
học với trường đại học Paris Diderot ngay từ đầu khóa học). 

+ Đạt điểm yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra vào cuối mỗi học phần. 
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- Ngoài ra, học viên có thể đăng ký theo học từng học phần. Sau mỗi học phần, học viên học đủ 
80% thời gian học phần và đạt điểm yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra vào cuối mỗi học phần sẽ được 
cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cấp.  
 
IV. HỌC PHÍ: 
- 2.500.000 đồng /1 khóa (02 học phần) /1 học viên. 
- Đóng học phí trực tiếp tại Quầy Thu Tiền – Ngân hàng Phương Đông OCB trong sảnh tầng trệt 
khu A1 của trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (học viên tự túc chi phí ăn ở, đi lại).  
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 
 
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. 
 
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: 

1. Đơn đăng ký theo mẫu đính kèm hoặc gửi đơn đăng ký qua email. 
2. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa có công chứng. 
3. Bản sao chứng minh nhân dân có dịch và công chứng. 
4. Bản sao biên lai đóng học phí. 
5. 02 Hình 3x4. 
 

Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp cho: 
Gửi đăng ký học qua email: vanhuynh@pnt.edu.vn. Điền vào file excel thông tin học viên 

sau khi gửi mail đăng ký học.  
Nộp hồ sơ cho Cô Huỳnh Gia Thế Vân, điện thoại: 028.38.652.435 (ext: 118), 

028.38.631.040 tại Phòng Hợp tác quốc tế (Lầu 6, khu C) - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch. Địa chỉ: 01 Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM. 

 
Thời hạn nhận đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết thứ Sáu, ngày 11/10/2019. 
(Đại học Paris Diderot kết thúc đăng ký online qua mạng internet vào ngày 15/10/2019) 
  

Rất mong Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Giám đốc bệnh viện, trung tâm Y tế tạo điều 
kiện cho các bác sĩ tham gia lớp học này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu các trường Đại học Y; 
- Ban Giám đốc Sở Y Tế TP.HCM; 
- Ban Giám đốc Sở Y tế, bệnh viện, trung tâm 
Y tế khu vực phía Nam; 
- Lưu: P.HCQT, P.HTQT, V.03. 
 

  HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 
 
 
 

PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân 
 


