
 

THÔNG BÁO 
V/v Chiêu sinh lớp “Bồi dưỡng chuyên ngành Gây mê Hồi sức”- Khoá V 

 
Kính gửi:  - Sở Y tế tỉnh/ thành phố; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh/thành phố;  

- Bệnh viện Quận/ Huyện; 

- Trường Trung cấp y tế/ trường Cao đẳng Y tế; 

- Các Bệnh viện ngoài công lập. 

 

 Căn cứ thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế 

 Căn cứ vào Phiếu trình mở lớp, kế hoạch mở lớp 1047/KH-TĐHYKPNT, Quyết định mở lớp 

số 1048/QĐ-TĐHYKPNT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc mở lớp Đào tạo liên tục “Bồi dưỡng 

chuyên ngành Gây mê Hồi sức”- Khoá V.  

 Nay Khoa Điều dưỡng – KTYH Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức chiêu 

sinh lớp “Bồi dưỡng chuyên ngành Gây mê Hồi sức” -  Khoá V năm 2019 như sau: 

1. Mục tiêu đào tạo: sau khoá học, học viên có khả năng: 

 Hiểu được các kiến thức cơ bản về chuyên ngành Gây mê hồi sức, có kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp cơ bản như sau: 

- Phối hợp với các nhân viên y tế khác chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người bệnh 

- Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc người bệnh 

- Có khả năng sử dụng thuốc hợp lý trong gây mê hồi sức 

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản thuộc chuyên ngành Gây mê hồi sức khi được phân công 

như: 

 Chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị phương tiện, máy móc kỹ thuật phù hợp 

 Chuẩn bị thuốc chuyên dùng trong gây mê, gây tê và hồi sức 

 Hỗ trợ bác sĩ thực hiện các kỹ thuật gây mê, gây tê và hồi sức 

 Theo dõi chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau gây mê gây tê, bệnh nhân tại phòng hồi 

tỉnh, phòng hồi sức 

- Sử dụng và bảo quản được một số trang thiết bị cơ bản thuộc chuyên ngành Gây mê hồi sức, hồi 

sức cấp cứu 

- Tham gia các lớp đào tạo liên tục về chuyên ngành Gây mê hồi sức, có khả năng tự học vươn lên 

- Điều kiện tiên quyết học Cử nhân Gây mê hồi sức 

2. Đối tượng đăng ký: 

 Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp khối Ngành sức khỏe (Điều dưỡng TC, CN; Y sĩ; 

Dược sĩ trung học …) đang hoặc sẽ công tác trong lĩnh vực Gây mê Hồi sức tại các cơ sở y tế (bệnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TPHCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 

Số: 1127 / TB-TĐHYKPNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019 



viện, trung tâm Y tế,...tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận) được cơ quan nhà nước cử đi học hoặc 

tự túc tham gia khóa học nhằm bổ túc kiến thức, kỹ năng chuyên môn. Ngoài ra, với các học viên tự 

do có nguyện vọng muốn được tham gia lớp học cũng được tiếp nhận. 

3. Chương trình đào tạo: 

- Thời gian học: 06 tháng, dự kiến khai giảng tháng 8/2019 

- Chứng chỉ: Bồi dưỡng chuyên ngành Gây mê Hồi sức do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 

Thạch cấp.  

- Giảng viên: Tập thể giảng viên Bộ môn Gây mê Hồi sức Khoa Điều dưỡng – KTYH, ngoài ra 

còn phối hợp với một số giảng viên hiện là trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức các bệnh 

viện tại TP.Hồ Chí Minh và một số giảng viên có kinh nghiệm đến từ Bộ môn gây mê Hồi sức 

khoa ĐD-KTYH, Trường Đại học Y - Dược TP.HCM phụ trách. 

4. Khai giảng và thời gian học: 

- Khai giảng: Dự kiến 8/2019 tại phòng họp Khoa Điều dưỡng – KTYH, lầu 4, khu A2 Trường Đại 

học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), Phường 2, 

Quận 10, TP. HCM. 

- Hình thức đào tạo:  

+  Lý thuyết: học tập trung vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (17h00-20h00). 

+ Thực hành lâm sàng: các buổi sáng trong giờ hành chính theo quy định của trường. 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo đến các đơn vị và cá nhân quan tâm và có 

nhu cầu tham dự khóa học trên.  

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/7/2019.  

 Học viên đóng học phí tại tầng trệt khu A1. 

  Nếu chuyển khoản học phí: 

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

- Số tài khoản: 0039.1000.0682.0001 

- Tại: Ngân hàng Phương Đông (OCB) – PGD Sài Gòn – Chi nhánh Chợ Lớn 

Nơi nhận hồ sơ: Lầu 4, Khu A2, Khoa Điều Dưỡng Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch. Số 02 Dương Quang Trung (số cũ 86/2 Thành Thái), Phường 12, Quận 

10, Tp.HCM. (Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện)  

Lưu ý: Các hồ sơ nộp sớm và đủ điều kiện tham dự khóa học sẽ ưu tiên được tuyển chọn vào khóa 

V. Sau khi xét đủ số lượng học viên tham dự khóa V, hồ sơ các học viên còn lại sẽ được lưu và ưu 

tiên xét vào khóa kế tiếp. 

Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp xin rút học phí sau khi đã đóng. 

Hồ sơ bao gồm: 

- 01 đơn đăng ký học (mẫu download từ website www.pnt-ddktyh.edu.vn), có xác nhận của 

lãnh đạo đơn vị hoặc giấy cam kết nếu học viên tự túc đăng ký học không qua sự giới thiệu của cơ 

quan nơi đang công tác; 

- 01 sơ yếu lý lịch (có công chứng); 

- 01 bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng); 

- 01 hình 3x4; 

- 01 bản photo biên lai học phí. 

- Bìa đựng hồ sơ (ghi đầy đủ thông tin bên ngoài) 



6.Học phí: 

-  Học phí: 12.000.000 đồng/ học viên/ khoá  

-  Số lượng học viên dự kiến: 30 - 35 người/Lớp 

 

Ghi chú:  + Học viên tự túc ăn, ở trong quá trình học tập 

                + Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận Đào tạo liên tục, Khoa Điều dưỡng – 

Kỹ thuật Y học, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung (số cũ 

86/2 Thành Thái), Phường 12, Quận 10, TPHCM, ĐT: 028.38625.691 hoặc Cô Võ Thị Thanh 

Trà, Di động: 0918.186.628 hoặc Email: nguyenthy1978@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu VT, Khoa ĐD-KTYH (T - 150). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Ngô Minh Xuân  
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