
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2016 

I. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO DỰ KIẾN: 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức dự kiến mở các khóa đào tạo liên tục trong năm 
2016 như sau: 

Stt Tên khóa học Thời gian tổ chức 
Hạn nộp  

hồ sơ 

Đối tượng 
Học phí 

tạm tính 

(VNĐ) 
Bác 

sỹ 

ĐD, 

KTV 

1 
Phẫu thuật nội soi cơ 

bản 

Khóa 42: 22/02/2016 

-27/05/2016 
22/01/2016 

x   12.000.000 
Khóa 43: 20/06/2016 

-21/09/2016 
20/05/2016 

Khóa 44: 17/10/2016 

-17/01/2017 
16/09/2016 

2 

Bác sỹ định hướng 

chuyên khoa gây mê 

hồi sức 

Khóa 05: 19/09/2016 

-19/07/2017 
19/08/2016 x   10.000.000 

3 

Phẫu thuật nội soi 

can thiệp qua đường 

niệu đạo 

Khóa 09: 11/07/2016 

-11/10/2016 
10/06/2016 x   8.000.000 

4 Siêu âm tổng quát 

Khóa 12: 04/04/2016 

-10/08/2016 
04/03/2016 

x   8.000.000 
Khóa 13: 03/10/2016 

-03/02/2017 
02/09/2016 

5 
Phẫu thuật nội soi 

khớp gối 

Khóa 04: 18/04/2016 

-22/07/2016 
18/03/2016 

x   10.000.000 
Khóa 05: 07/11/2016 

-07/02/2017 
07/10/2016 

6 
Phẫu thuật tiết niệu 

cơ bản 

Khóa 02: 13/04/2016 

-15/07/2016 
14/03/2016 

x   8.000.000 
Khóa 03: 01/11/2016 

-01/02/2017 
03/10/2016 

7 
Phẫu thuật chấn 

thương chỉnh hình 

Khóa 03: 27/06/2016 

-27/09/2016 
27/05/2016 

x   8.000.000 
Khóa 04: 05/12/2016 

-05/03/2017 
04/11/2016 

8 Nam khoa cơ bản 

Khóa 06: 02/03/2016 

-08/06/2016 
05/02/2016 

x   8.000.000 
Khóa 07: 12/09/2016 

-13/12/2016 
12/08/2016 



Stt Tên khóa học Thời gian tổ chức 
Hạn nộp  

hồ sơ 

Đối tượng 
Học phí 

tạm tính 

(VNĐ) 
Bác 

sỹ 

ĐD, 

KTV 

9 

Phẫu thuật chấn 

thương, vết thương 

mạch máu ngoại vi 

Khóa 04: 28/03/2016 

-30/06/2016 
29/03/2016 

x   12.000.000 

Khóa 05: 15/08/2016 

-15/11/2016 
15/07/2016 

10 
Phẫu thuật thoát vị 

bẹn có sử dụng Mesh 

Khóa 06: 25/01/2016 

-29/01/2016 
01/01/2016 

x   5.000.000 
Khóa 07: 13/06/2016 

-17/06/2016 
13/05/2016 

Khóa 08: 19/12/2016 

-23/12/2016 
09/11/2016 

11 
Phẫu thuật điều trị 

bệnh Trĩ 

Khóa 09: 21/03/2016 

-25/03/2016 
22/02/2016 

x   4.000.000 
Khóa 10: 04/07/2016 

-08/07/2016 
03/06/2016 

Khóa 11: 21/11/2016 

-25/11/2016 
21/10/2016 

12 
Phẫu thuật nội soi 

đại trực tràng 

Khóa 04: 14/03/2016 

-18/03/2016 
15/02/2016 

x   5.000.000 
Khóa 05: 22/08/2016 

-26/08/2016 
22/07/2016 

13 
Phẫu thuật nội soi 

cắt dạ dày 

Khóa 01: 25/04/2016 

-29/04/2016 
25/03/2016 

x   5.000.000 
Khóa 02: 19/09/2016 

-23/09/2016 
19/08/2016 

14 
Phẫu thuật nội soi 

cắt thực quản 

Khóa 01: 25/05/2016 

-31/05/2016 
25/04/2016 

x   6.000.000 
Khóa 02: 24/10/2016 

-28/10/2016 
23/09/2016 

15 
Chẩn đoán điều trị 

bệnh rò hậu môn 

Khóa 02: 01/04/2016 

-07/04/2016 
01/03/2016 

x   4.000.000 
Khóa 03: 05/07/2016 

-09/07/2016 
06/06/2016 

Khóa 04: 28/11/2016 

-02/12/2016 
28/10/2016 

16 
Phẫu thuật tạo hình 

hàm mặt cơ bản 

Khóa 03: 07/03/2016 

-10/06/2016 
05/02/2016 

x   8.000.000 
Khóa 04: 08/08/2016 

-08/11/2016 
08/07/2016 

17 
Kỹ thuật viên dụng 

cụ mổ mở 

Khóa 11: 16/05/2016 

-16/11/2016 
15/04/2016   x 10.000.000  



Stt Tên khóa học Thời gian tổ chức 
Hạn nộp  

hồ sơ 

Đối tượng 
Học phí 

tạm tính 

(VNĐ) 
Bác 

sỹ 

ĐD, 

KTV 

18 
Kỹ thuật viên dụng 

cụ mổ nội soi 

Khóa 19: 18/01/2016 

-22/04/2016 
18/12/2015 

  x 8.000.000 
Khóa 20: 10/10/2016 

-10/01/2017 
09/09/2016 

19 
Điều dưỡng gây mê 

hồi sức 

Khóa 03: 06/06/2016 

-06/03/2017 
06/05/2016   x 18.000.000 

20 
Điều dưỡng hồi sức 

sau mổ 

Khóa 08: 29/02/2016 

-03/06/2016 
29/01/2016 

  x 8.000.000 
Khóa 09: 05/09/2016  

-06/12/2016 
05/08/2016 

21 
Kỹ thuật viên xương 

bột 

Khóa 18: 21/03/2016 

-27/07/2016 
22/02/2016 

  x 8.000.000 
Khóa 19: 29/08/2016 

-29/12/2016 
29/07/2016 

22 
Điều dưỡng ngoại 

khoa 

Khóa 22: 11/01/2016 

-15/04/2016 
11/12/2015 

  x 8.000.000 
Khóa 23: 09/05/2016 

-12/08/2016 
19/04/2016 

Khóa 24: 06/10/2016 

-06/01/2017 
06/09/2016 

23 
Điều dưỡng cấp cứu 

ngoại khoa 

Khóa 10: 07/03/2016 

-10/06/2016 
05/02/2016 

  x 8.000.000 
Khóa 11: 01/08/2016 

-02/11/2016 
01/07/2016 

Ghi chú:  

1. Học viên chưa được chọn đi học, nếu có nguyện vọng sẽ được ưu tiên xét tuyển học khóa 

tiếp theo hoặc được hoàn trả hồ sơ và 100% học phí. 

2. Học viên được chọn đi học nhưng xin rút hồ sơ và học phí hoặc học viên rút hồ sơ trước 

ngày xét duyệt phải chịu mức phạt phí 5% theo quy định. 

3. Không tiếp nhận thêm học viên sau khai giảng. 

4. Mức học phí trên là mức tạm tính, nếu có sự thay đổi về biểu giá học phí, Bệnh viện sẽ có 

thông báo bằng văn bản. 

II.   ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: 

1. Đối với các khóa đào tạo dành cho đối tượng bác sỹ: 

- Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa 

- Có chuyên ngành gây mê hồi sức đối với khóa đào tạo Bác sỹ định hướng 

chuyên khoa gây mê hồi sức 



- Đối với các khóa đào tạo phẫu thuật nội soi chuyên sâu (Phẫu thuật nội soi đại 

trực tràng, Phẫu thuật nội soi cắt thực quản, Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày...): có 

chứng chỉ Phẫu thuật nội soi cơ bản. 

- Chấp nhận bằng bác sỹ y học cổ truyền đối với khoa đào tạo Siêu âm tổng quát, 

Phẫu thuật điều trị bệnh Trĩ 

2. Đối với các khóa đào tạo dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên: 

- Có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành y 

III. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN: 

1. Thuộc diện ưu tiên theo quy định của Nhà nước: Thương binh, dân tộc ít người, 

anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, người đang sinh sống tại các khu 

vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu... 

2. Ưu tiên học viên có quyết định cử đi học của cơ quan. 

3. Số lượng học viên lấy theo thứ tự nộp hồ sơ đến bằng chỉ tiêu quy định. 

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

1. Đơn xin học (theo mẫu). 

2. Công văn cử đi học của cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ công chức (nếu có). 

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ hoặc phải 

có xác nhận của UBND xã, phường nơi học viên đang cư trú (nếu không thuộc biên chế 

Nhà nước).  

4. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. 

5. Văn bằng. 

6. Bằng tốt nghiệp chuyên ngành  Y (bản sao có công chứng). 

7. Bì thư đựng 2 ảnh cỡ 3 x 4cm và 2 ảnh cỡ 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, khóa 

học ở phía sau ảnh). 

(Tất cả giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ theo mẫu qui định, phía ngoài túi hồ 

sơ ghi rõ: Hồ sơ tham dự khóa đào tạo, Số điện thoại di động, nhà riêng, cơ quan, 

số fax, email để thuận tiện khi cần liên lạc. Thông tin chi tiết đề nghị tra cứu trên 

website: vietduchospital.edu.vn). 

V. NƠI NHẬN HỒ SƠ: 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến  

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

Số 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: 04 39 287 882;  Fax: 04 38 248 308. 

 

 

 



1. CS. Đỗ Thu Hiền;   ĐT: 0968 621 586;   Email: do_thuhien86@yahoo.com. 

(Phụ trách các khóa: Nam khoa cơ bản, Phẫu thuật tiết niệu cơ bản, Phẫu thuật nội soi can thiệp 

qua đường niệu đạo, Phẫu thuật thoát vị bẹn, Phẫu thuật nội soi đại trực tràng, Phẫu thuật nội 

soi cắt dạ dày, Chẩn đoán điều trị bệnh rò hậu môn và Phẫu thuật thoát vị bẹn có sử dụng Mesh, 

Phẫu thuật nội soi khớp gối, Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật chấn thương, vết 

thương mạch máu ngoại vi, Siêu âm tổng quát, Kỹ thuật viên xương bột). 

2. ĐD.Nhữ Thùy Linh;  ĐT 0977 068 291;   Email: linhcdt91@gmail.com. 

(Phụ trách các khóa: Điều dưỡng cấp cứu ngoại khoa, Điều dưỡng ngoại khoa, Phẫu thuật nội 

soi cơ bản). 

3. ĐD.Trần Nam Thái;   ĐT: 0983 878 890;   Email: namthaivd@gmail.com. 

(Phụ trách các khóa: Bác sỹ định hướng chuyên khoa Gây mê hồi sức, Kỹ thuật viên dụng cụ mổ 

nội soi, Điều dưỡng hồi sức sau mổ, Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở, Điều dưỡng gây mê hồi sức). 

4. CV. Cao Thị Hoàn;   ĐT: 0985 000 039;   Email: hoanct82@gmail.com. 

(Phụ trách các khóa: Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ, Phẫu thuật tạo hình hàm mặt cơ bản). 

Hoặc chuyển hồ sơ theo đường bưu điện về địa chỉ trên và đóng học phí bằng 

chuyển khoản theo hướng dẫn sau: 

Tên đơn vị nhận tiền   : Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

Địa chỉ     : 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Mã đơn vị quan hệ ngân sách  : 1057142 

Tài khoản     : 3713.0 

Tại      : Kho Bạc nhà nước Thành phố Hà Nội 

Nội dung     : Đóng phí tham dự khóa đào tạo............... 

Sau khi chuyển tiền đề nghị học viên fax hoặc gửi email hóa đơn chuyển tiền về 

địa chỉ thông báo. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến  - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 

sẽ gửi giấy triệu tập hoặc gọi điện thoại thông báo đến từng học viên được chọn. 

Kính đề nghị các cơ quan thông báo rộng rãi kế hoạch bổ sung các khóa đào 

tạo liên tục trên tới các đơn vị trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng kịp thời 

đăng ký tham gia khóa học. 

  

mailto:namthaivd@gmail.com
mailto:hoanct82@gmail.com


HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN HỌC NÂNG CAO NGHIỆP VỤ 

TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC  

(Áp dụng từ 01/7/2015) 

 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC: 

1.1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền. 

1.2. Công văn hoặc Quyết định cử đi học (Học viên tự do không phải chuẩn bị mục này). 

1.3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành được cấp gần nhất phù 

hợp với nội dung đăng ký học tập. 

1.4. Đơn xin học (Theo mẫu của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến). 

1.5. Bản cam kết (Dành cho học viên tự do) 

1.6. Giấy khám sức khỏe. 

1.7. 02 ảnh 3x4, 02 ảnh 4x6. 

2. TẠI BỘ PHẬN TIẾP ĐÓN: 

2.1. Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định (mục 1). 

2.2. Điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác những thông tin trong các giấy tờ có liên 

quan theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp đón. 

2.3. Nhận Giấy giới thiệu đi liên hệ học tập. 

3. NHẬP HỌC: 

3.1. Học viên nộp học phí và lệ phí tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến: 

TT Mục thu Số tiền 

1 Học phí 2.000.000đ/HV/tháng 

2 Lệ phí làm thẻ học viên 50.000đ/HV 

(Hóa đơn thu tiền sẽ được trả lại cho học viên  vào tuần đầu tiên của tháng kế tiếp). 

3.2. Học viên nhận: 

- Thẻ học viên. 

- Giấy giới thiệu. 

- Nội quy học viên tham gia học nâng cao nghiệp vụ. 



4. KẾT THÚC HỌC: 

4.1. Liên hệ Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến nhận Bản nhận xét. 

4.2. Xin nhận xét và chữ ký của phụ trách khoa phòng. 

4.3. Nộp lại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. 

4.4. Nhận giấy Chứng nhận và Bản nhận xét sau 01 tuần kể từ ngày nộp Bản 

nhận xét. 

5. MỘT SỐ LƯU Ý: 

5.1. Thời gian học tối thiểu: 03 tháng/ khoa. 

5.2. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến chỉ tiếp nhận học viên trực tiếp đi liên 

hệ học tập. Trong trường hợp người thân đi liên hệ xin vui lòng mang theo 

Chứng minh nhân dân. 

5.3. Kết thúc thời gian học, học viên nộp trả Thẻ học viên cho Trung tâm Đào 

tạo và Chỉ đạo tuyến để cấp giấy chứng nhận. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức – 40 Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

Điện thoại: 04 39 287 882;  Fax: 04 38 248 308. 

Cán bộ phụ trách:   Cs. Đỗ Thu Hiền   ĐT: 0968.621.586. 

  



DANH MỤC CÁC GÓI KỸ THUẬT  

CỦA BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC 

 

I. DANH MỤC KỸ THUẬT: 

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ y tế tuyến dưới, giảm tải 

cho các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã triển khai nhiều hoạt động 

đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ và Chỉ đạo tuyến thông qua các Đề án, 

Dự án cũng như các gói dịch vụ kỹ thuật theo nhu cầu của các đơn vị địa phương.  

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông báo danh mục các gói kỹ thuật đã được đào 

tạo, chuyển giao cho các đơn vị trong thời gian vừa qua để các đơn vị được biết và đăng 

ký nếu có nhu cầu. 

Stt Kỹ thuật chuyển giao 

Đối tượng 

BS 
ĐD/ 

KTV 

  Các gói dịch vụ 

1 Phẫu thuật nội soi khớp gối x   

2 Phẫu thuật tim hở và phẫu thuật mạch máu x x 

3 Quản lý, sắp xếp, đóng gói, tiệt trùng dụng cụ phẫu thuật x x 

4 Phẫu thuật u não x   

5 Phẫu thuật nội soi cắt u phì đại tuyến tiền liệt  x   

6 Ghép thận từ người cho sống x x 

7 Ghép gan x x 

  Gói phẫu thuật chấn thương chỉnh hình 

8 Phẫu thuật kết hợp xương cho gãy xương phức tạp x   

9 Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng x   

10 Phẫu thuật kết hợp xương gãy trên lồi cầu xương đùi x   

11 Phẫu thuật nội soi khớp gối x   



Stt Kỹ thuật chuyển giao 

Đối tượng 

BS 
ĐD/ 

KTV 

12 Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng x   

13 Phẫu thuật kết hợp xương cánh tay, cẳng tay x   

14 Phẫu thuật kết hợp xương đùi, cẳng chân x   

15 Phẫu thuật gãy vùng mấu chuyển xương đùi x   

16 Kỹ thuật điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi x   

  Gói phẫu thuật thần kinh 

17 Phẫu thuật u vùng góc tiểu cầu não vi phẫu x   

18 Kỹ thuật mổ máu tụ trong não x   

19 
 Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân sau mổ chấn thương - sọ 

não 
  x 

  Gói chẩn đoán hình ảnh 

20 Kỹ thuật chụp và đọc phim CT scanner x   

21 Kỹ thuật chụp và đọc phim MRI x   

  Gói Phẫu phẫu thuật tiêu hoá - ổ bụng 

22 Điều trị bảo tồn chấn thương tạng đặc x   

23 Phẫu thuật cắt đại trực tràng nội soi x   

24 
Phẫu thuật cắt u trực tràng thấp qua đường bụng - tầng sinh 

môn 
x   

25 Mổ mở cắt đại tràng x   

26 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật x   

27 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày x   

28 Cắt dạ dày bán phần và nạo vét hạch x   

29 Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa x   

30 Nội soi đại tràng ống mềm x   



Stt Kỹ thuật chuyển giao 

Đối tượng 

BS 
ĐD/ 
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31 Kỹ thuật cầm máu trong xuất huyết dạ dày x   

32 Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân sau mổ tiêu hóa - tiết niệu   x 

  Gói Phẫu phẫu thuật tiết niệu 

33 Tán sỏi thận qua da x   

34 Phẫu thuật nội soi cắt u xơ tuyến tiền liệt x   

35 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản x   

  Gói gây mê hồi sức 

36 Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda x   

37 Kỹ thuật gây mê nồng độ đích (TCI) bằng Propofol x   

38 Kỹ thuật giảm đau sau mổ PCA x   

39 Kỹ thuật gây mê hồi sức trong mổ bệnh nhân đa chấn thương x   

  Gói phẫu thuật tim mạch và lồng ngực 

40 
Phẫu thuật nội soi gỡ dính hút rửa màng phổi trong bệnh lý 

mủ màng phổi  
x   

41 Phẫu thuật chấn thương, vết thương mạch máu ngoại vi x   

  Các khóa đào tạo/kỹ thuật khác 

42 Điều dưỡng chăm sóc người bệnh sau mổ sọ não   x 

43 Phòng ngừa và chăm sóc loét do tì đè x x 

44 Chăm sóc bệnh nhân sau mổ có hậu môn nhân tạo x x 

45 Tập huấn thái độ xử trí cấp cứu ngoại khoa ban đầu x x 

Ghi chú:  

1. Các khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thuộc các đề án, dự án sẽ được tổ chức sau khi kế 

hoạch hoạt động năm của đề án, dự án được phê duyệt. 

2. Học viên được chọn đi học theo đề án, dự án phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn học 

viên, có hồ sơ đầy đủ theo quy định. 



II. LIÊN HỆ: 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến  

Bệnh viện HN Việt Đức - 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: 04 39 287 882;  Fax: 04 38 248 308. 

Cán bộ phụ trách: 

1. Các đề án, dự án và các gói dịch vụ: 

Ths. Nguyễn Văn Đừng SĐT: 0912686099 Email: vandungvd82@yahoo.com 

2. Chỉ đạo tuyến: 

Ths. Nguyễn Trọng Tài SĐT: 0904138282 Email: drtaivd@gmail.com 

 


