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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng  11  năm 2019 

                

THƯ THÔNG BÁO VÀ TRIỆU TẬP HỌC 

  

Kính gửi:   ……………………………………………………………………                

Trường Đại Học Y Hà Nội, Bộ môn Gây mê Hồi sức (“GMHS”) trân trọng kính mời 

các bác sỹ tham dự khóa học “Gây mê Châu Âu” do Trường Đại học Y Hà Nội, Trường 

Đại Học Paris 7 (Pháp) và Tổ chức đào tạo của Châu Âu về GMHS đồng tổ chức.  

Trong năm 2019, đã có 2 Module được triển khai giảng dạy và nhận được nhiều phản 

hồi tích cực từ phía các học viên. Trong tháng 11 năm 2019, chúng tôi đã giảng dạy được 2 

Modul Hồi sức nhiễm trùng và Hồi sức chuyển hóa. Tháng 12/2019, chúng tôi sẽ tổ chức 

tiếp 2 Module: Gây mê Hồi sức trong sản khoa và trong nhi khoa, đây là nội dung phù hợp 

và cần thiết cho các bác sĩ Gây mê thực hành tại tuyến cơ sở cũng như chuyên khoa. 

Tháng 12 năm 2019 chúng tôi quyết định tiếp tục triển khai thêm 02 Module với nội 

dung và lịch cụ thể như sau: 

STT Tên bài giảng 

 GMHS NHI KHOA  

1 Các đặc điểm sinh lý và giải phẫu trẻ em liên quan đến Gây mê Hồi sức 

2 
Cơ bản về Gây mê nhi khoa 

 

3 
Hồi sức sơ sinh 

 

4 
Nhiễm trùng máu ở trẻ em 

 

 GMHS SẢN KHOA  

6 
Vô cảm trong sản khoa (trong chuyển dạ và trong mổ lấy thai) 

 

7 Các biến chứng của Gây tê vùng trong sản khoa 

8 
Tắc mạch ối 

 

9 
Bệnh lí Gan và Sản khoa 

 

10 
Bệnh lí Tim mạch và Sản khoa 
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 Nhiễm trùng và thai nghén 

 

 Chảy máu sau chuyển dạ 

 

 Nhiễm độc thai nghén 

 

 Các bệnh lí Thần kinh và Sản khoa 

 Theo dõi hậu phẫu trong sản và phụ khoa 

 

 

KHAI GIẢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC 

- Thời gian:  8h00 ngày 09/12/2019 đến 13/12/2019 

- Địa điểm: Giảng đường Trường Đại học Y Hà Nội – Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống 

Đa, Hà Nội 

- Đối tượng tham dự: Các bác sỹ đang công tác tại các bệnh viện trên cả nước. 

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN: 

- Được học những kiến thức về GMHS và trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực này 

- Được cấp xác nhận hoàn thành sau khóa học 

- Trong quá trình học có người phiên dịch 

KINH PHÍ ĐÀO TẠO: 

Địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp:  

- Địa điểm tại phòng 203 – Khoa Gây mê hồi sức và chống  đau, Bệnh viện Đại Học 

Y Hà Nội. Người nhận: CN Lê Ngọc Diệp – ĐT 0989838485 

Lệ phí đào tạo bao gồm cả tài liệu: (Học viên tự túc ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập) 

- Các bác sỹ đang công tác tại các viện: 1.000.000đ/01 người  

- Các sinh viên, học viên cao học, chuyên khoa đang theo học tại BM GMHS: 

500.000/01 người. 

Hình thức nộp lệ phí đào tạo: 

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Địa điểm nộp hồ sơ trực tiếp Hoặc 

- Thực hiện chuyển khoản đến  

o Tên tài khoản: HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM 

o Số tài khoản:  0011001111140 

o Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam,  (Vietcombank), Sở Giao Dịch, 31-33 Ngô Quyền, Phường Hàng 

Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
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o Khi chuyển khoản qua ngân hàng bạn chú ý ghi nội dung chuyển tiền theo 

cú pháp: “Lớp GM Châu Âu 2019 - Họ và tên người đăng ký tham dự  - số 

điện thoại” 

o Sau khi đã chuyển tiền xong vui lòng gửi thông báo đã chuyển tiền qua thư 

điện tử đến ngocdiep.gmhs@gmail.com. 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI GMHS   

TRƯỞNG BỘ MÔN GMHS 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tú 

 


