
       Sở Y Tế TP.HCM                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN                                                          Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc 
 
Số: 1050 /BVBD-ĐVĐT                                             TP. Hồ Chí Minh,  ngày 28  tháng  11  năm 2017 
 
 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
ĐÀO TẠO LIÊN TỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ Y TẾ 

(CHƯƠNG TRÌNH PHẪU THUẬT NỘI SOI NGOẠI TỔNG QUÁT) 

Kính gửi: - Ban Giám đốc 
            - Phòng Kế hoạch Tổng hợp 

      Đơn vị Đào tạo liên tục Phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng Quát bệnh viện Bình Dân xin trân trọng 
thông báo chiêu sinh khóa 6 về nội dung đào tạo phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát: 

1. Chương trình Phẫu thuật nội soi Ngoại Tổng quát cơ bản 

Học phí:  

- Bệnh viện công lập 15.000.000 đồng  /  chương trình 
- Bệnh viện tư nhân 30.000.000 đồng  /  chương trình 

1/ Hồ sơ đăng ký học: 

    - Giấy giới thiệu của cơ quan 
    - Bản sao văn bằng tốt nghiệp bác sĩ (có thị thực năm 2017 hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu 
nếu không có thị thực) 
    - Bản sao văn bằng chuyên khoa Ngoại Tổng quát (CKI, CKII, Thạc sĩ,…)  (có thị thực năm 2017 
hoặc mang theo bản gốc để đối chiếu nếu không có thị thực) 
    - 3 tấm hình 3 x 4 (ghi rõ họ tên phía sau) 

2/ Thời gian học:  12 tuần / chương trình 

Sáng:  Tham gia phẫu thuật tại Khu Phòng mổ bệnh viện Bình Dân 
Chiều:  Học lý thuyết tại lầu 6 khu Kỹ thuật cao bệnh viện Bình Dân hoặc thực tập trên Phòng Lab 
Sau thời gian học 3 tháng, học viên sẽ thi lý thuyết cuối khóa, nếu đạt yêu cần sẽ được cấp Chứng chỉ 
đào tạo liên tục do Sở Y tế TP.HCM cấp, có giá trị toàn quốc và giá trị thực hành Phẫu thuật nội soi 
Ngoại Tổng quát. 

3/ Thời gian nhận hồ sơ:  từ ngày ra thông báo đến ngày 03/01/2018 

4/ Nơi nhận hồ sơ:    Lầu 6, phòng 701 Khu Kỹ thuật cao bệnh viện Bình Dân 

                                 Số 408 – 416 - 428 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP. Hồ Chí Minh 
                                 Điện thoại:  (08) 62908093 – 38394747 (nhờ chuyển 623) 

5/ Ngày khai giảng: 8h sáng thứ 2 ngày 08 tháng 01 năm 2018, tại Lầu 6 Khu Kỹ thuật cao BV Bình 
Dân 

    Trân trọng thông báo 

 

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC 
Bệnh viện, TTYT Quận huyện TPHCM; 
Sở Y tế, bệnh viện các tỉnh phía Nam;                         (Đã ký)                
Lưu VT. 
Đính kèm chương trình giảng dạy                                                                                                                                     

                                                                                                               TS-BS. TRẦN VĨNH HƯNG 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA KHÓA PHẪUTHUẬT NỘI SOI CƠ BẢN 

Lý thuyết: 20 tiết  

Thực hành: tương đương 10 tiết lý thuyết, trong đó 2 trường hợp phụ mổ tương đương với 
1 tiết lý thuyết. 
Mỗi học viên phụ mổ ít nhất 20 trường hợp: ít nhất 10 trường hợp cho mỗi phẫu thuật  

Yêu cầu đầu vào của học viên: Bác sĩ chuyên khoa Ngoại Tổng quát, tối thiểu có bằng 
CK1 Ngoại Tổng quát, hoặc được cơ quan chứng nhận là đã hành nghề Ngoại Tổng quát tối 
thiểu 5 năm. 
 

Số 
TT 

Tên bài Mục tiêu học tập Giảng viên 
Số tiết 

Lý 
thuyết

Thực 
hành 

1 
Lịch sử và sự phát triển của 
phẫu thuật nội soi 

Lịch sử phẫu thuật nội soi GS Lê Quang Nghĩa 2 0 

2 
Gây mê trong phẫu thuật nội 
soi ổ bụng 

Nguyên tắc, tai biến, biến 
chứng, đề phòng và xử trí 
tai biến trong gây mê nội 
soi 

BS CKII Trần Thị Ngọc 
Phượng 

2 0 

3 
Các dụng cụ trong PTNS ổ 
bụng. Sắp xếp phòng mổ.  

Dụng cụ, cách tổ chức 
phòng mổ mổ nội soi 

Ths Nguyễn Phú Hữu 2 0 

4 Bơm hơi khoang phúc mạc 
Sinh lý, các rối loạn, các 
phương pháp, biến chứng 
do bơm hơi 

Ths Nguyễn Tạ Quyết 2 0 

5 
Các kỹ thuật cơ bản trong 
phẫu thuật nội soi 

Cách đặt trocar và  biến 
chứng, cầm camera, sử 
dụng dụng cụ 

Ths Nguyễn Phúc Minh 2 0 

6 
Các phương tiện cầm máu 
trong PTNS 

Biết được các loại và hiệu 
quả của các phương 
pháp cầm máu 

BS CKII Trần Công Quyền 2 0 

7 PTNS cắt ruột thửa 
Kiến thức và kỹ năng cơ 
bản về cắt ruột thừa 

Ths Dương Bá Lập 2 10 

8 
Phẫu thuật nội soi cắt túi 
mật                                          

Giải phẫu phẫu thuật 
vùng tam giác gan mật. 
Kiến thức và kỹ năng, 
biến chứng trong cắt túi 
mật nội soi 

PGS Nguyễn Cao Cương 

 
3 10 

9 

 
NS ổ bụng chẩn đoán 

Chỉ định. Ưu khuyết điểm. 
Các bước thực hiện 

Ts Võ Văn Hùng  2 0 

 Kiểm tra, đánh giá   2 1 1 

 Tổng số tiết học  41 20 21 

 


