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ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

Số: 215/TB-BVĐHYD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chiêu sinh các lớp điều dưỡng dụng cụ phẫu thuật 

 

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông báo chiêu sinh các lớp điều dưỡng dụng cụ 

phẫu thuật như sau: 

I. LỚP “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT (MỔ 

MỞ) – CĂN BẢN” 

1. Đối tượng đăng ký: Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học hoặc Y sĩ có bằng 

chuyển đổi điều dưỡng có nguyện vọng công tác tại phòng mổ của các bệnh viện. 

2. Thời gian học: 7h30 – 16h30, thứ Hai đến thứ Sáu 

2.1.  30/03/2020 – 24/04/2020 

2.2.  03/08/2020 – 28/08/2020 

3. Chương trình: (đính kèm) 

4. Số lượng: 10 – 15 học viên / lớp 

5. Học phí: 4.800.000 đồng / học viên (Bốn triệu tám trăm nghìn đồng) 

II. LỚP “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT (MỔ 

MỞ) – NÂNG CAO” 

1. Đối tượng đăng ký: Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học hoặc Y sĩ có bằng 

chuyển đổi điều dưỡng, đang công tác tại phòng mổ của các bệnh viện và có kinh 

nghiệm từ 01 năm trở lên. 

2. Thời gian học: 7h30 – 16h30, thứ Hai đến thứ Sáu 

2.1.  01/06/2020 – 12/06/2020 

2.2.  07/09/2020 – 18/09/2020 

3. Chương trình: (đính kèm) 

4. Số lượng: 10 – 15 học viên / lớp 

5. Học phí: 5.800.000 đồng / học viên (Năm triệu tám trăm nghìn đồng) 

III. LỚP “ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG” 

1. Đối tượng đăng ký: Cử nhân Điều dưỡng, Điều dưỡng trung học hoặc Y sĩ có bằng 

chuyển đổi điều dưỡng, đang công tác tại phòng mổ của các bệnh viện và có kinh 

nghiệm từ 06 tháng trở lên. 

2. Thời gian học: 7h30 – 16h30, thứ Hai đến thứ Sáu 
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ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT 

(Đính kèm thông báo số 215/TB-BVĐHYD, ngày 15/02/2020) 

 

I. LỚP “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT 

(MỔ MỞ) – CĂN BẢN” 

 Lý thuyết (26 tiết): 

1. An toàn trong phẫu thuật 

2. Nguyên tắc và kỹ thuật vô khuẩn 

3. Nhiệm vụ và chức năng của điều dưỡng vòng ngoài 

4. Nhiệm vụ và chức năng của điều dưỡng vòng trong 

5. Các dụng cụ phẫu thuật cơ bản 

6. Kỹ thuật rửa tay vô khuẩn 

7. Kỹ thuật mặc áo choàng 

8. Kỹ thuật mang găng vô khuẩn 

9. Các loại chỉ phẫu thuật 

10. Các phương pháp khâu vết mổ 

11. Vai trò điều dưỡng trong phẫu thuật cắt amiđan 

12. Vai trò điều dưỡng trong phẫu thuật cắt dây chằng ngang cổ tay 

13. Vai trò điều dưỡng trong phẫu thuật cắt bán phần tuyến giáp 

 Thực hành (134 tiết): Học viên được kiến tập và thực hành các kỹ thuật trên dưới sự 

hướng dẫn của Ban Giảng huấn. 

 Ban giảng huấn: gồm Bác sĩ và Điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược TPHCM: 

1. TS BS. Phan Tôn Ngọc Vũ – Trưởng khoa Khoa Gây mê – Hồi sức 

2. CNĐD. Võ Thị Thanh Loan – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê – Hồi sức 

3. CNĐD. Đặng Minh Hương – Khoa Gây mê – Hồi sức 

4. CNĐD. Lê Thị Kim Anh – Khoa Gây mê – Hồi sức 

5. CNĐD. Võ Thị Hồng Hạnh – Khoa Gây mê – Hồi sức 

6. CNĐD. Trần Văn Quyết – Khoa Gây mê – Hồi sức 

7. CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Thảo – Khoa Gây mê – Hồi sức 

 Lưu ý: 

 Lớp học khai giảng lúc 8h00, các ngày thứ Hai: 30/03/2020, 03/08/2020 tại 

Giảng đường lầu 3, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
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 Sau khi kết thúc chương trình và điểm kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, học viên 

sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đã tham dự lớp Vai trò của điều dưỡng dụng cụ 

trong phẫu thuật (mổ mở) – căn bản” 

 

 

II. LỚP “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT (MỔ 

MỞ) – NÂNG CAO” 

 Lý thuyết (20 tiết): 

1. Cấu tạo và chức năng dụng cụ phẫu thuật. 

2. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật tại 

phòng mổ 

3. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật cắt gan. 

4. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật Auchinlos. 

5. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật cắt dạ dày. 

6. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật vá nhĩ. 

7. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật kết hợp xương. 

8. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật cắt thận 

9. Vai trò của điều dưỡng dụng cụ trong chuẩn bị tư thế phẫu thuật cho người 

bệnh. 

 Thực hành (60 tiết): học viên được kiến tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của 

Ban Giảng huấn. 

 Ban giảng huấn: gồm các Điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược 

TPHCM: 

1. CNĐD. Võ Thị Thanh Loan – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê – Hồi sức 

2. CNĐD. Lê Thị Kim Anh – Khoa Gây mê – Hồi sức 

3. CNĐD. Võ Thị Hồng Hạnh – Khoa Gây mê – Hồi sức 

4. CNĐD. Trần Văn Quyết – Khoa Gây mê – Hồi sức 

5. CNĐD. Trần Thị Hường – Khoa Gây mê – Hồi sức 

6. CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Thảo – Khoa Gây mê – Hồi sức 

 Lưu ý:   

 Lớp học khai giảng lúc 8h00, các ngày thứ Hai, 01/06/2020, 07/09/2020 tại 

Giảng đường lầu 3, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

 Sau khi kết thúc chương trình và điểm kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, học viên 

sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đã tham dự lớp Vai trò của điều dưỡng dụng cụ 

trong phẫu thuật (mổ mở) – nâng cao” 
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III. LỚP “ĐIỀU DƯỠNG DỤNG CỤ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI  

Ổ BỤNG” 

 Lý thuyết (29 tiết): 

1. Giới thiệu dụng cụ trong phẫu thuật nội soi (PTNS).  

2. Cách tháo ráp và sử dụng dụng cụ 

3. Những vấn đề cần đào tạo cho điều dưỡng phòng mổ trong PTNS. 

4. Quy trình xử lý và bảo quản ống soi mềm. 

5. Quy trình  xử lý và bảo quản dụng cụ PTNS. 

6. Nhiệm vụ và chức năng của điều dưỡng trong PTNS cắt túi mật 

7. Dụng cụ trong PTNS cắt ruột thừa. 

8. Dụng cụ trong PTNS cắt đoạn đại trực tràng có sử dụng stappler 

9. PTNS cắt đại tràng (T) hay (P): dụng cụ mổ và nhiệm vụ của điều dưỡng dụng 

cụ 

10. Nhiệm vụ và chức năng điều dưỡng trong PTNS lấy sỏi ống mật chủ 

11. Quy trình xử lý và bảo quản máy Harmonic scalpel và Stappler 

12. Giới thiệu các hệ thống máy được sử dụng trong phẫu thuật nội soi. 

13. Vai trò điều dưỡng trong PTNS lấy sỏi niệu quản 

14. Vai trò điều dưỡng trong PTNS thoát vị bẹn có đặt mảnh ghép. 

 Thực hành (51 tiết): học viên được kiến tập và trực tiếp tham gia trong các ca phẫu 

thuật nội soi: cắt túi mật, cắt ruột thừa, mở ống mật chủ lấy sỏi, cắt đoạn đại trực 

tràng, … dưới sự hướng dẫn của Ban Giảng huấn. 

 Ban giảng huấn: gồm các Điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược 

TPHCM: 

1. CNĐD. Võ Thị Thanh Loan – Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê – Hồi sức 

2. CNĐD. Đặng Minh Hương – Khoa Gây mê – Hồi sức 

3. CNĐD. Lê Thị Kim Anh – Khoa Gây mê – Hồi sức 

4. CNĐD. Trần Văn Quyết – Khoa Gây mê – Hồi sức 

5. CNĐD. Trần Thị Hường – Khoa Gây mê – Hồi sức 

6. CNĐD. Nguyễn Thị Thanh Thảo – Khoa Gây mê – Hồi sức 

 Lưu ý: 

 Lớp học khai giảng lúc 8h00, các ngày thứ Hai: 04/05/2020, 06/07/2020, 

02/11/2020 tại Giảng đường lầu 3, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược 

TPHCM. 

 Sau khi kết thúc chương trình và điểm kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu, học viên 

sẽ được cấp “Giấy chứng nhận đã tham dự lớp Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu 

thuật nội soi ổ bụng”. 
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PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

LỚP  ....................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Thời gian:  ......................................................................................................................................................  

 

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 

 

 

Họ và tên:  ..................................................................................................................................................................................................................   Nam   Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh:  ...................................................................................................  Nơi sinh:  ................................................................................................  

CMND số:  ......................................................   Ngày cấp:  ....................................................  Nơi cấp:  ....................................................................................  

Điện thoại liên lạc:  ...............................................................................................................  Email:  ........................................................................................................  

Địa chỉ cư trú:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................  

Cơ quan công tác:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

Khoa/Phòng: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

Đối tượng:   Điều dưỡng trung học  Cử nhân Điều dưỡng  Khác:  ........................................................  

Quy định đối với học viên: 

 Chấp hành các quy định của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và khoa Gây mê – Hồi sức; 

 Không chụp hình, quay phim, thu âm trong thời gian học tại Bệnh viện Đại học Y Dược; 

 Trong thời gian tham dự khóa tập huấn tại bệnh viện, phải mang thẻ học viên và bảo quản cho đến khi kết 

thúc khóa học; 

 Tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành; 

 Sau khi lớp học đã khai giảng, nếu tôi vì vi phạm kỷ luật, các quy định của Bệnh viện Đại học Y Dược 

TPHCM và / hoặc pháp luật của Nhà nước mà bị buộc thôi học thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và 

không yêu cầu Bệnh viện hoàn trả học phí đã nộp;  

 Nghỉ ≥ 10% tổng số buổi học lý thuyết và thực hành sẽ không được cấp giấy chứng nhận. 

Tôi cam kết chấp hành những quy định đối với học viên và đăng ký tham dự lớp học trên. 

Trân trọng. 

 

 Ngày  .................  tháng  ....................  năm 20 ................  

 Người đăng ký 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ảnh 3x4 cm 


