
 

 

KẾ HO

(Kèm Công văn s
 

I. DANH MỤC CÁC KHÓA 

 

Stt Tên khóa học Khóa

Chuyên khoa: Ngoại tiêu hóa 

1 
Phẫu thuật nội soi  
cơ bản 

57

58

59

2 
Phẫu thuật điều trị  
thoát vị bẹn 

10

11

12

3 
Phẫu thuật điều trị  
bệnh trĩ 

20

21

22

4 
Phẫu thuật nội soi cắt  
đại trực tràng - nâng cao 

10

11

5 
Phẫu thuật nội soi cắt  
dạ dày - nâng cao 

05

06

6 
Chẩn đoán và điều trị 
bệnh rò hậu môn 

03

04

7 
Phẫu thuật mở điều trị 
ung thư dạ dày 

01

02

8 
Phẫu thuật mở điều trị 
ung thư đại trực tràng 

01

02
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HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2019

(Kèm Công văn số:1720/VĐ-TTĐT&CĐT, ngày  03/10

ỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 

Khóa Thời gian dự kiến 
Hạn nộp  

hồ sơ 

57 25/02/2019 - 30/05/2019 15/02/2019 

58 24/06/2019 - 26/09/2019 10/06/2019 

59 14/10/2019 - 10/01/2020 04/10/2019 

10 24/04/2019 - 26/04/2019 15/04/2019 

11 24/07/2019 - 26/07/2019 15/07/2019 

12 23/10/2019 - 25/10/2019 15/10/2019 

20 18/03/2019 - 22/03/2019 08/03/2019 

21 17/06/2019 - 21/06/2019 12/06/2019 

22 14/10/2019 - 18/10/2019 04/10/2019 

10 29/05/2019 - 31/05/2019 21/05/2019 

11 07/08/2019 - 09/08/2019 31/07/2019 

5 05/06/2019 - 07/06/2019 29/05/2019 

6 20/11/2019 - 22/11/2019 13/11/2019 

03 13/05/2019 - 17/05/2019 08/05/2019 

04 23/09/2019 - 27/09/2019 19/09/2019 

01 19/08/2019 – 30/08/2019 14/08/2019 

02 04/11/2019 – 15/11/2019 28/10/2019 

01 16/09/2019 – 27/09/2019 11/09/2019 

02 09/12/2019 – 20/12/2019 03/12/2019 

t Đức 

1 

C NĂM 2019 

10/2018) 

 
Đối tượng 

Học phí  
tạm tính BS 

ĐD, 
KTV 

 x   15.000.000 

 x   15.000.000 

 x   15.000.000 

 x   5.000.000 

 x   5.000.000 

 x   5.000.000 

 x   4.000.000 

 x   4.000.000 

 x   4.000.000 

 x   5.000.000 

 x   5.000.000 

 x   6.000.000 

 x   6.000.000 

 x   4.000.000 

 x   4.000.000 

 x  10.000.000 

 x  10.000.000 

 x  10.000.000 

 x  10.000.000 



 

 

Stt Tên khóa học Khóa

Chuyên khoa: Ngoại tiết niệu - nam h

9 
Phẫu thuật nội soi can 
thiệp qua đường niệu đạo 

13

10 Tán sỏi thận qua da 
06

07

11 Nam khoa cơ bản 
12

13

Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình

12 
Phẫu thuật nội soi  
khớp gối  

08

13 
Phẫu thuật hàm mặt, tạo 
hình, thẩm mỹ cơ bản 

10

11

14 
Phục hồi chức năng 
sau chấn thương 

05

06

15 
Phẫu thuật thay  
khớp háng cơ bản 

02

03

16 
Phẫu thuật thay khớp gối 
cơ bản 

01

02

17 
Phẫu thuật Kết hợp 
xương nẹp vít thân  
xương dài 

01

02

18 
Phẫu thuật Kết hợp 
xương đinh nội tủy  
thân xương dài 

01

02

19 
Phẫu thuật lấy thoát vị đĩa 
đệm cột sống thắt lưng 

05

20 
Phẫu thuật nội soi  
điều trị các bệnh lý  
vùng cổ bàn chân 

01
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Khóa Thời gian dự kiến 
Hạn nộp  

hồ sơ 

nam học 

3 13/05/2019 - 09/08/2019 03/05/2019 

6 11/03/2019 - 10/05/2019 01/03/2019 

7 16/09/2019 - 15/11/2019 09/09/2019 

12 18/03/2019 - 20/06/2019 05/03/2019 

13 23/09/2019 - 20/12/2019 10/09/2019 

ỉnh hình 

08 20/05/2019 - 16/08/2019 10/05/2019 

10 13/05/2019 - 09/08/2019 08/05/2019 

11 09/09/2019 - 06/12/2019 04/09/2019 

05 16/04/2019 - 19/07/2019 06/04/2019 

06 01/10/2019 - 27/12/2019 20/09/2019 

02 12/03/2019 - 14/06/2019 01/03/2019 

03 10/09/2019 – 06/12/2019 30/08/2019 

01 04/03/2019 - 07/06/2019 22/02/2019 

02 23/07/2019 – 25/10/2019 12/07/2019 

01 01/04/2019 - 12/04/2019 22/03/2019 

02 19/08/2019 – 30/08/2019 09/08/2019 

01 06/05/2019 - 17/05/2019 26/04/2019 

02 18/11/2019 - 29/11/2019 08/11/2019 

5 21/05/2019 - 22/08/2019 10/05/2019 

01 10/06/2019 – 09/08/2019 31/05/2019 

t Đức 

2 

 
Đối tượng 

Học phí  
tạm tính BS 

ĐD, 
KTV 

 x   10.000.000 

 x   10.000.000 

 x   10.000.000 

 x   10.000.000 

 x   10.000.000 

 x   12.000.000 

 x   12.000.000 

 x   12.000.000 

 x x 10.000.000 

 x x 10.000.000 

 x   12.000.000 

 x  12.000.000 

 x   12.000.000 

 x  12.000.000 

 x   5.000.000 

 x  5.000.000 

 x   5.000.000 

 x   5.000.000 

 x   12.000.000 

 x  10.000.000 



 

 

Stt Tên khóa học Khóa

21 
Điều trị phẫu thuật  
chấn thương sọ não 

08

Chuyên khoa: Ngoại tim mạch - lồng ngực

22 
Phẫu thuật chấn thương, 
vết thương mạch máu 
ngoại vi 

09

Chuyên khoa: Gây mê hồi sức 

23 
Bác sĩ định hướng chuyên 
khoa Gây mê hồi sức 

08

Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh 

24 Siêu âm tổng quát 
18

19

25 
Kỹ thuật chụp cắt lớp  
vi tính đa dãy 

03

04

26 
Kỹ thuật chụp  
cộng hưởng từ 

02

03

 27 Điện quang can thiệp 02

Chuyên khoa: Xét nghiệm huyết học

28 
Kỹ thuật xét nghiệm  
tinh dịch đồ 

02

Chuyên khoa: Thận lọc máu 

29 Lọc máu cơ bản 
02

03

Chuyên ngành: Giải phẫu bệnh 

30 
Giải phẫu bệnh lý  
trong các đường tiêu hóa 

02

03
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Khóa Thời gian dự kiến 
Hạn nộp  

hồ sơ 

8 02/07/2019 – 04/10/2019 21/06/2019 

ồng ngực 

09 29/07/2019 - 31/10/2019 19/07/2019 

08 09/09/2019 - 24/07/2020 27/08/2019 

 

18 06/05/2019 - 09/08/2019 29/04/2019

19 05/08/2019 - 01/11/2019 26/07/2019

03 25/03/2019 - 21/06/2019 18/03/2019

04 12/08/2019 – 08/11/2019 05/08/2019

02 08/04/2019 - 05/07/2019 01/04/2019

03 23/09/2019 - 20/12/2019 16/09/2019

02 03/06/2019 – 06/12/2019 27/05/2019

ệm huyết học 

02 01/07/2019 - 31/07/2019 24/06/2019

02 05/03/2019 – 07/06/2019 22/02/2019

03 26/08/2019 – 21/11/2019 16/08/2019

02 26/03/2019 – 27/06/2019 15/03/2019

03 27/08/2019 – 28/11/2019 16/08/2019

t Đức 

3 

 
Đối tượng 

Học phí  
tạm tính BS 

ĐD, 
KTV 

 x  12.000.000 

 x   12.000.000 

 x   20.000.000 

4/2019 x      12.000.000 

/2019 x      12.000.000 

/2019   x 10.000.000 

8/2019 
 

x 10.000.000 

01/04/2019 
 

x 10.000.000 

16/09/2019 
 

x 10.000.000 

27/05/2019 x x 36.000.000 

24/06/2019 x x 5.000.000 

22/02/2019 x x 12.000.000 

16/08/2019 x x 12.000.000 

15/03/2019 x  12.000.000 

16/08/2019 x  12.000.000 



 

 

Stt Tên khóa học Khóa

Điều dưỡng khối phòng mổ 

31 
Kỹ thuật viên dụng cụ  
mổ mở 

15

32 
Kỹ thuật viên dụng cụ  
mổ nội soi  

29

30

33 
Điều dưỡng gây mê  
hồi sức 

06

34 
Điều dưỡng hồi sức  
sau mổ 

11

 
Điều dưỡng khối phòng bệnh 

35 Điều dưỡng ngoại khoa 

32

33

34

36 
Điều dưỡng cấp cứu 
ngoại khoa 

19

20

37 

Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh sau phẫu 
thuật các bệnh lý đại trực 
tràng - tầng sinh môn 

01

02

38 
Điều dưỡng chăm sóc 
người bệnh sau mổ  
sọ não 

04

05

39 Kỹ thuật viên xương bột 
29

30
 

 

Lưu ý:  

- Trung tâm Đào tạo và Chỉ 

chiêu sinh các khóa và s

- Học viên tốt nghiệp sẽ 
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Khóa Thời gian dự kiến 
Hạn nộp  

hồ sơ 

15 07/05/2019 - 10/10/2019 26/04/2019

29 18/03/2019 - 20/06/2019 08/03/2019

30 01/10/2019 - 27/12/2019 20/09/2019

06 25/03/2019 - 27/12/2019 18/03/2019

11 08/07/2019 - 11/10/2019 25/06/2019

32 25/02/2019 - 24/05/2019 12/02/2019 

33 24/06/2019 - 20/09/2019 14/06/2019 

34 14/10/2019 - 10/01/2020 04/10/2019 

19 11/03/2019 - 13/06/2019 27/02/2019 

20 05/08/2019 - 07/11/2019 23/07/2019 

01 13/05/2019 – 14/06/2019 26/04/2019 

02 30/09/2018 – 31/10/2019 20/09/2019 

04 22/04/2019 – 18/07/2019 12/04/2019 

05 23/09/2019 – 19/12/2019 13/09/2019 

29 09/04/2019 - 09/08/2019 29/03/2019 

30 23/09/2019 - 24/01/2020 13/09/2019 

ạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hữu nghị Việt 

chiêu sinh các khóa và sẽ tổ chức Khai giảng khi đủ số lượng học viên.

ọc viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Y tế.

t Đức 

4 

 
Đối tượng 

Học phí  
tạm tính BS 

ĐD, 
KTV 

 

26/04/2019   x 12.000.000 

08/03/2019   x 12.000.000 

20/09/2019   x 12.000.000 

18/03/2019   x 18.000.000 

25/06/2019   x 10.000.000 

   x 12.000.000 

   x 12.000.000 

   x 12.000.000 

   x 12.000.000 

   x 12.000.000 

  x 4.000.000 

  x 4.000.000 

  x 12.000.000 

  x 12.000.000 

   x 12.000.000 

   x 12.000.000 

ệnh viện Hữu nghị Việt Đức liên tục 

ợng học viên. 

ịnh của Bộ Y tế. 



 

 

II. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

1. Đối với các khóa đào

- Tốt nghiệp bác sỹ 

- Đối với các khóa 

đại trực tràng – nâng cao, Ph

Phẫu thuật nội soi cơ bản. Chấp 

Siêu âm tổng quát, Phẫu thuật 

2. Đối với các khóa đào t

- Có bằng tốt nghiệp 

III.  ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN

1. Thuộc diện ưu tiên theo quy đ

anh hùng lao động, anh hùng lực l

vùng cao, miền núi, hải đ

2. Ưu tiên học viên có quyết 

3. Số lượng học viên lấy theo thứ tự nộp hồ s

IV.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn xin học (theo mẫu của Bệnh viện Hữu nghị Việt 

2. Quyết định hoặc Công v

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của c

có xác nhận của UBND xã, ph

viên chức Nhà nước). 

4. Giấy khám sức khỏe của c

trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức

5. Bằng tốt nghiệp chuyên ngành

6. Bì thư đựng 2 ảnh cỡ 3 x 4cm và 2 ảnh cỡ 4 x 6cm

ngày, tháng, năm sinh, khóa h

 (Tất cả giấy tờ trên đư

hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ tham d

số fax, email để thuận ti

website: benhvienvietduc.org
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ỀU KIỆN XÉT TUYỂN 

đào tạo dành cho đối tượng bác sỹ: 

ốt nghiệp bác sỹ đa khoa. 

ối với các khóa đào tạo phẫu thuật nội soi chuyên sâu (Phẫu thuật nội soi cắt 

nâng cao, Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày – nâng cao...): 

ản. Chấp nhận bằng bác sỹ y học cổ truyền 

ổng quát, Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ. 

đào tạo dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên:

ằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên ngành y.

ƯU TIÊN 

ưu tiên theo quy định của Nhà nước: Thương binh, dân t

ộng, anh hùng lực lượng vũ trang, người đang sinh s

đảo, vùng sâu... 

ọc viên có quyết định cử đi học của cơ quan. 

ợng học viên lấy theo thứ tự nộp hồ sơ đến bằng chỉ tiêu quy 

Ự TUYỂN 

ọc (theo mẫu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). 

ịnh hoặc Công văn cử đi học của cơ quan (nếu có). 

ếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản 

ận của UBND xã, phường nơi học viên đang cư trú (nếu không thuộc cán bộ 

ấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (Giấy KSK có giá trị 

ời hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe).

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

ựng 2 ảnh cỡ 3 x 4cm và 2 ảnh cỡ 4 x 6cm (ảnh 

ngày, tháng, năm sinh, khóa học ở phía sau ảnh). 

trên được đựng trong túi hồ sơ theo mẫu qui đ

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

n tiện khi cần liên lạc. Thông tin chi tiết đ

benhvienvietduc.org hoặc tdhavietduc.edu.vn). 

t Đức 

5 

ạo phẫu thuật nội soi chuyên sâu (Phẫu thuật nội soi cắt 

nâng cao...): có chứng chỉ 

ận bằng bác sỹ y học cổ truyền đối với khóa đào tạo 

ỡng, Kỹ thuật viên: 

ẳng hoặc trung cấp chuyên ngành y. 

ương binh, dân tộc ít người, 

đang sinh sống tại các khu vực 

ến bằng chỉ tiêu quy định. 

 

 

ẩm quyền quản lý cán bộ hoặc phải 

ếu không thuộc cán bộ 

ấp (Giấy KSK có giá trị 

ỏe). 

 

ảnh đẹp, ghi rõ họ tên, 

u qui định, phía ngoài túi 

ng, nhà riêng, cơ quan, 

t đề nghị tra cứu trên 



 

 

V. NƠI NHẬN HỒ SƠ 

Trung tâm Đào tạo và Ch

Tầng 1- Toà nhà B1 

Điện thoại: 024 39287882;

1. CV. Đỗ Thu Hiền;   ĐT: 

-  Phụ trách chuyên khoa Ngoại tiêu hóa:

(2) Phẫu thuật nội soi cắt 

dạ dày - nâng cao, (4) Ch

bệnh trĩ. 

- Phụ trách chuyên khoa Ngoại Tiết niệu 

thiệp qua đường niệu 

2. CN. Nguyễn Thị Bích Đào

- Phụ trách chuyên khoa Chấn th

bản, (2) Phẫu thuật thay khớp háng c

thân xương dài, (4) Ph

Phẫu thuật nội soi khớp gối, (6)

chân, (7) Phục hồi chức n

thẩm mỹ cơ bản, (9) Ph

xương bột. 

- Phụ trách chuyên khoa Ngoại thần kinh 

thương sọ não, (2) Điều d

- Phụ trách chuyên ngành Ngoại Tim mạch 

thương vết thương mạch máu ngoại vi.

3. CN. Nguyễn Thu Nga; 

- Phụ trách chuyên khoa Ngoại tiêu hóa:

thuật mở điều trị ung th

(4) Điều dưỡng chăm sóc ngư

- Phụ trách chuyên khoa 

cắt lớp vi tính đa dãy, (3) K

(5) Kỹ thuật xét nghiệm tinh dịch 

- Phụ trách chuyên khoa Thận lọc máu:

 

- Phụ trách chuyên khoa Giải phẫu bệnh :
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o và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hữu nghị Vi

Toà nhà B1 - Số 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà N

i: 024 39287882; Fax: 024 32 669 896. 

ĐT: 0968621586;   Email: hiendt@tdhavietduc.edu.vn.

ụ trách chuyên khoa Ngoại tiêu hóa: (1) Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn, 

ẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng - nâng cao, (3) Phẫu thuật nội soi cắt 

) Chẩn đoán điều trị bệnh rò hậu môn, (5) Ph

ụ trách chuyên khoa Ngoại Tiết niệu – Nam học: (1) Phẫu thuật nội soi can 

ờng niệu đạo, (2) Tán sỏi thận qua da, (3) Nam khoa c

Bích Đào; ĐT: 0989327616;   Email: daontb@tdhavietduc.edu.vn.

ụ trách chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình: (1) Phẫu thuật thay khớp gối c

ản, (2) Phẫu thuật thay khớp háng cơ bản, (3) Phẫu thuật Kết hợp x

thân xương dài, (4) Phẫu thuật Kết hợp xương đinh nội tủy thân x

ẫu thuật nội soi khớp gối, (6) Phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý vùng cổ bàn 

ồi chức năng sau chấn thương, (8) Phẫu thuật hàm

) Phẫu thuật lấy đĩa đệm cột sống thắt lưng, (10

ụ trách chuyên khoa Ngoại thần kinh – sọ não: (1) Phẫu thuật 

ều dưỡng chăm sóc người bệnh sau mổ sọ não

ụ trách chuyên ngành Ngoại Tim mạch – Lồng ngực: (1) Ph

ạch máu ngoại vi. 

ễn Thu Nga; ĐT: 0364081994;   Email: ngant@tdhavietduc.edu.vn.

ụ trách chuyên khoa Ngoại tiêu hóa: (1) Phẫu thuật nội soi c

ều trị ung thư dạ dày, (3) Phẫu thuật mở điều trị ung th

ăm sóc người bệnh sau mổ đại trực tràng và tầng sinh môn.

ụ trách chuyên khoa Cận lâm sàng: (1) Siêu âm tổng quát,

ãy, (3) Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ, (4) Đi

ỹ thuật xét nghiệm tinh dịch đồ. 

ụ trách chuyên khoa Thận lọc máu: (1) Lọc máu cơ bản 

ụ trách chuyên khoa Giải phẫu bệnh : (1) Giải phẫu bệnh lý trong các 

t Đức 
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Việt Đức 

Hà Nội. 

hiendt@tdhavietduc.edu.vn. 

ều trị thoát vị bẹn,  

ẫu thuật nội soi cắt  

) Phẫu thuật điều trị 

ẫu thuật nội soi can 

ỏi thận qua da, (3) Nam khoa cơ bản. 

daontb@tdhavietduc.edu.vn. 

ẫu thuật thay khớp gối cơ 

ản, (3) Phẫu thuật Kết hợp xương nẹp vít 

ội tủy thân xương dài, (5) 

ều trị các bệnh lý vùng cổ bàn 

ẫu thuật hàm mặt tạo hình 

ưng, (10) Kỹ thuật viên 

ẫu thuật điều trị chấn 

ời bệnh sau mổ sọ não. 

(1) Phẫu thuật chấn 

ngant@tdhavietduc.edu.vn. 

ội soi cơ bản, (2) Phẫu 

ều trị ung thư đại trực tràng, 

ại trực tràng và tầng sinh môn. 

ổng quát, (2)  Kỹ thuật chụp 

Điện quang can thiệp,  

ải phẫu bệnh lý trong các đường 



 

 

tiêu hóa. 

4. CN. Nguyễn Thị Thu Nga; 

- Phụ trách chuyên ngành Gây mê h

mê hồi sức, (2) Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi, (3) Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở, 

(4) Điều dưỡng gây mê hồi

- Phụ trách chuyên ngành Đi

cấp cứu ngoại khoa. 

5. CN. Trần Nam Thái; 

- Phụ trách đào tạo phối hợp Viện 

- Phụ trách đào tạo chính quy sau 

6. BS. Nguyễn Trung Đa; ĐT: 0973.743.398; Email: 

- Phụ trách đào tạo theo nhu cầu xã hộ

Hoặc chuyển hồ s

chuyển khoản theo hướng dẫn sau:

 Tên đơn vị nhận tiền

 Địa chỉ 

 Mã đơn vị quan h

 Tài khoản  

 Tại   

 Nội dung  

 

Sau khi chuyển tiền 

địa chỉ thông báo. Trung tâm 

sẽ gửi giấy báo nhập học hoặc gọi 

 Kính đề nghị Quý

tạo liên tục trên tới các đơn v

ký tham gia khóa học. 

 

 

 

HƯỚNG DẪ
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ễn Thị Thu Nga; ĐT: 0912889626; Email: ngantt@tdhavietduc.edu.vn

huyên ngành Gây mê hồi sức: (1) Bác sỹ định hướng chuyên khoa Gây 

ồi sức, (2) Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi, (3) Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở, 

ỡng gây mê hồi sức, (5) Điều dưỡng hồi sức sau mổ.

huyên ngành Điều dưỡng: (1) Điều dưỡng ngoại khoa, (2)

 ĐT: 0983878890; Email: thaitn@tdhavietduc.edu.vn.

ạo phối hợp Viện – Trường. 

ạo chính quy sau đại học. 

Đa; ĐT: 0973.743.398; Email: dant@tdhavietduc.edu.vn

ạo theo nhu cầu xã hội. 

ặc chuyển hồ sơ theo đường bưu điện về địa chỉ trên và 

ớng dẫn sau: 

ị nhận tiền  : Bệnh viện Hữu nghị Vi

  : 40 Tràng Thi – Hoàn Ki

quan hệ ngân sách : 1057142 

   : 3713.0 

   : Kho Bạc nhà nước Thành ph

   : Đóng phí tham dự khóa đào

ển tiền đề nghị học viên fax hoặc gửi email hóa 

ịa chỉ thông báo. Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Hữu nghị Việt

ẽ gửi giấy báo nhập học hoặc gọi điện thoại thông báo đến từng học viên 

Quý cơ quan thông báo rộng rãi kế hoạch tổ chức

đơn vị liên quan để các cán bộ có nguyện vọng kịp thời 

ẪN HỌC VIÊN HỌC NÂNG CAO NGHI

t Đức 
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ngantt@tdhavietduc.edu.vn 

ớng chuyên khoa Gây 

ồi sức, (2) Kỹ thuật viên dụng cụ mổ nội soi, (3) Kỹ thuật viên dụng cụ mổ mở, 

. 

ỡng ngoại khoa, (2) Điều dưỡng 

Email: thaitn@tdhavietduc.edu.vn. 

dant@tdhavietduc.edu.vn. 

ịa chỉ trên và đóng học phí bằng 

Việt Đức 

Hoàn Kiếm – Hà Nội 

c Thành phố Hà Nội 

khóa đào tạo.............. 

ề nghị học viên fax hoặc gửi email hóa đơn chuyển tiền về 

ệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

ến từng học viên được chọn. 

ổ chức các khóa đào 

ể các cán bộ có nguyện vọng kịp thời đăng 

C NÂNG CAO NGHIỆP VỤ  



 

 

TẠI B

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ H

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của c

2. Công văn hoặc Quyết 

3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành 

với nội dung đăng ký h

4. Đơn xin học (theo m

5. Giấy khám sức khỏe 

hai) tháng kể từ ngày ký kết luận sứ

6. Bì thư đựng 2 ảnh cỡ 3 x 4cm và 2 ảnh cỡ 4 x 6 cm

ngày, tháng, năm sinh

II. LIÊN HỆ VÀ NỘP HỒ S

1. Cán bộ phụ trách:  

CN. Nguyễn Thị Bích 

Số điện thoại: 0989327616 

Email: daontb@tdhavietduc.edu.vn.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: 

Trung tâm Đào tạo và Ch

Tầng 1- Toà nhà B1 

Điện thoại: 024 39287882;

 

III.  HỌC PHÍ 

Học viên nộp học phí

TT 

1 Học phí 

2 Lệ phí làm thẻ học viên

 

 

Một số lưu ý: 
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I BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

 

Ý HỌC: 

ếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc đơn vị có thẩm quyền.

ặc Quyết định cử đi học (Học viên tự do không phải chuẩn bị mục này).

ứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành được cấp gần nhất phù hợp 

đăng ký học tập. 

(theo mẫu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). 

ấy khám sức khỏe (Giấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 (m

ể từ ngày ký kết luận sức khỏe). 

ựng 2 ảnh cỡ 3 x 4cm và 2 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh 

tháng, năm sinh ở phía sau ảnh). 

Ệ VÀ NỘP HỒ SƠ 

ễn Thị Bích Đào - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

ện thoại: 0989327616  

Email: daontb@tdhavietduc.edu.vn. 

ơ:  

o và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Hữu nghị Vi

Toà nhà B1 - Số 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà N

i: 024 39287882;  Fax: 024 32 669 896. 

ọc viên nộp học phí và lệ phí tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ 

Mục thu 

3.000.000đ/HV/tháng

ệ phí làm thẻ học viên 50.000đ/HV

t Đức 
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C 

ị có thẩm quyền. 

ọc viên tự do không phải chuẩn bị mục này). 

ợc cấp gần nhất phù hợp 

 

ấy khám sức khỏe có giá trị trong thời hạn 12 (mười 

ảnh đẹp, ghi rõ họ tên, 

 

ạo tuyến. 

Việt Đức 

Hà Nội. 

ạo và Chỉ đạo tuyến: 

Số tiền 

.000.000đ/HV/tháng 

50.000đ/HV 



 

 

1. Thời gian học: Tùy thuộc vào nhu cầu và 

viên, từng chuyên khoa 

2. Liên tục chiêu sinh và tổ chức học ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục.

3. Trung tâm Đào tạo và Chỉ 

học tập. Trong trư

minh nhân dân. 

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

Chỉ đạo tuyến để cấp giấy chứng nhận.

5. Hóa đơn thu tiền sẽ 
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ời gian học: Tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn của từng học 

ừng chuyên khoa theo học. 

ục chiêu sinh và tổ chức học ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục.

ạo và Chỉ đạo tuyến chỉ tiếp nhận học viên trực tiếp 

ường hợp người thân đi liên hệ xin vui lòng mang theo Chứng 

ời gian học, học viên nộp trả Thẻ học viên cho Trung tâm 

ể cấp giấy chứng nhận. 

ền sẽ được trả lại cho học viên vào tuần đầu tiên của tháng kế tiếp.

  

t Đức 
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ều kiện, tiêu chuẩn của từng học 

ục chiêu sinh và tổ chức học ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục. 

ạo tuyến chỉ tiếp nhận học viên trực tiếp đi liên hệ 

ệ xin vui lòng mang theo Chứng 

ời gian học, học viên nộp trả Thẻ học viên cho Trung tâm Đào tạo và 

ầu tiên của tháng kế tiếp. 



 

 

DANH M

KỸ THUẬT CHUY

Bệnh viện Hữu ngh

kỹ thuật chuyển giao thuộ

ký nếu có nhu cầu: 

Stt 

I Khóa đào tạo 

1  Kỹ thuật dẫn lưu khoang màng ph

2  Phục hồi chức năng sau ch

3  Phòng ngừa và ki

4  Chăm sóc vết thương

5  
Điều dưỡng chăm sóc ngư
chấn thương chi 

6  
Điều dưỡng chăm sóc ngư
đại trực tràng – 

7  Nâng cao năng l

II Kỹ thuật chuyển giao

 Chuyên khoa T

8  
Phẫu thuật điều tr
ống hậu môn 

9  Phẫu thuật mở đi

 Chuyên khoa Th

10  
Phẫu thuật dẫn l
trong chấn thương s

11  Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

 Chuyên khoa Ch

12  Phẫu thuật nội soi l

13  Phẫu thuật cố đị

14  Phẫu thuật nội soi chấn th
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DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, 

CHUYỂN GIAO THUỘC CÁC ĐỀ 

NĂM 2019 

u nghị Việt Đức trân trọng thông báo danh m

ộc các Đề án, Dự án năm 2019 để các đơn v

Kỹ thuật chuyển giao 

n lưu khoang màng phổi 

c năng sau chấn thương 

a và kiểm soát nhiễm khuẩn trong ngoại khoa 

t thương 

ng chăm sóc người bệnh trước và sau mổ  
n thương chi - cột sống 

ăm sóc người bệnh sau phẫu thuật các bệnh lý 
 tầng sinh môn 

Nâng cao năng lực nhận định xử trí cấp cứu hô hấp và tuần hoàn

ỹ thuật chuyển giao 

Chuyên khoa Tiêu hóa 

u trị vết thương-chấn thương trực tràng,  

điều trị chấn thương đại trực tràng 

Thần kinh – Sọ não 

ẫu thuật dẫn lưu não thất ổ bụng điều trị não úng thủy  
ương sọ não 

ật nội soi u tuyến yên 

Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình - Cột sống 

i soi lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng 

ịnh trong chấn thương cột sống ngực 

ẫu thuật nội soi chấn thương khớp gối 

t Đức 
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O,  

 ÁN, DỰ ÁN  

hông báo danh mục các khóa đào tạo, 

các đơn vị được biết và đăng 

Đối tượng 

BS 
ĐD/ 
KTV 

x  

x x 

 x x 

 x 

 x 

ời bệnh sau phẫu thuật các bệnh lý  
 x 

ịnh xử trí cấp cứu hô hấp và tuần hoàn  x 

  

  

x  

x  

  

 
x  

x  

  

 x  

x  

x  



 

 

Stt 

15  Phẫu thuật thay kh

 Chuyên khoa Tim m

16  Phẫu thuật chấn thương, v

17  Phẫu thuật điều tr

 Chuyên khoa Ti

18  Tán sỏi thận qua da

 Chuyên khoa Gây mê 

19  Gây mê hồi sức b

20  Gây mê trong ph

 Chuyên khoa C

21  
Kỹ thuật chụp mạch và can thiệp mạch trong cấp cứu chấn 
thương 

 Chuyên khoa N

22  Kỹ thuật nội soi đư

23  
Kỹ thuật cắt polyp các lo
trực tràng) 

24  Nội soi đại tràng ống mềm
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Kỹ thuật chuyển giao 

thay khớp háng cơ bản 

Tim mạch – Lồng ngực 

n thương, vết thương mạch máu ngoại vi 

u trị lõm ngực bẩm sinh 

Tiết niệu 

n qua da 

Gây mê  - Hồi sức 

c bệnh nhân đa chấn thương 

Gây mê trong phẫu thuật nội soi 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

ỹ thuật chụp mạch và can thiệp mạch trong cấp cứu chấn 

Nội soi can thiệp 

i soi đường mật trong gan bằng ống soi mềm 

t polyp các loại (thực quản, dạ dày, đại tràng, 

ại tràng ống mềm 

 

t Đức 

11 

Đối tượng 

BS 
ĐD/ 
KTV 

x  

  

x  

x  

  

x  

  

x  

x  

  

ỹ thuật chụp mạch và can thiệp mạch trong cấp cứu chấn 
x  

  

 x  

i tràng,  
x  

x  


