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ƠI MƠ đU
Kính thưa Quý Thầy Cô và Quý đồng nghiệp,
Nhân dịp năm mới 2020 và Xuân Canh Tý, Phòng Khoa học
và Đào tạo xin trân trọng gửi tới toàn thể thành viên của BV
Đại học Y Dược TPHCM cũng như Quý đồng nghiệp gần xa
một năm mới AN KHANG & THỊNH VƯỢNG.
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 25 năm hình thành và phát triển, đây
cũng là giai đoạn phát triển không ngừng của Bệnh viện về công tác
khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Năm 2019, Bệnh viện
đã tổ chức 266 sự kiện khoa học và đào tạo, nhận đào tạo thực hành cho
hơn 4.117 sinh viên và học viên sau đại học. Bên cạnh đó, 223 nhân viên
được gửi đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo chính qui trong
nước và 141 nhân viên được gửi đào tạo tại nước ngoài. Trong lĩnh vực
nghiên cứu khoa học (NCKH), Bệnh viện đã thực hiện 90 đề tài nghiên
cứu khoa học các cấp, công bố 16 bài báo trên các tạp chí quốc tế.
Những số liệu trên cho thấy các hoạt động sôi nổi về đào tạo và NCKH
trong năm 2019, đây là thành quả to lớn có được từ tâm huyết của toàn
thể Quý Thầy Cô và hơn 3.500 nhân viên của Bệnh viện. Đào tạo đã thực
sự trở thành một trong những mũi nhọn của Bệnh viện bên cạnh công
tác khám chữa bệnh.
Nhằm thông tin một cách đầy đủ và chi tiết nhất đến Quý Thầy Cô, Quý
đồng nghiệp những hoạt động sẽ diễn ra trong năm nay cũng như
những chủ trương liên quan, Phòng KH&ĐT trân trọng giới thiệu “CẨM
NANG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2020” để giới thiệu các
thông tin về:
- Nghiên cứu khoa học
- Hợp tác quốc tế
- Sự kiện khoa học – đào tạo
Hy vọng cuốn cẩm nang này mang lại những thông tin hữu ích cho Quý
đồng nghiệp.
Trân trọng.

TS. Nguyễn Hữu Thịnh
Trưởng Phòng Khoa học và Đào tạo
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N

ghiên cứu khoa
học (NCKH) là một
trong ba nhiệm vụ chính
của Bệnh viện, giúp duy
trì và nâng cao chất
lượng đào tạo cũng như
chất lượng khám chữa
bệnh. Hoạt động NCKH
được Ban Giám đốc
Bệnh viện chú trọng phát
triển và đưa vào nhiệm
vụ bắt buộc đối với mỗi nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM.
Bệnh viện đã thực hiện nhiều đề tài NCKH về phương pháp chẩn đoán và
điều trị mới, kỹ thuật mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sinh
học phân tử - di truyền, liệu pháp tế bào và nhiều lĩnh vực khác.
Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bệnh viện đã hợp tác với Viện nghiên cứu
quốc tế, các công ty dược phẩm triển khai thực hiện nhiều nghiên cứu
thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm, đa quốc gia.

Trong năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện 90 đề tài
NCKH (01 đề tài cấp Nhà nước, 08 đề tài cấp Thành phố, 56 đề tài cấp Cơ
sở, 25 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng), 16 bài báo đăng trên các tạp chí
chuyên ngành quốc tế và cung cấp số liệu cho 131 luận văn – luận án.
Phòng KH&ĐT có chức năng:
1. Quản lý các đề tài NCKH do Bệnh viện chủ trì
Đề tài cấp Nhà nước (Bộ KH&CN)
Đề tài cấp Bộ Y tế, Sở KH&CN TPHCM, Tỉnh
Đề tài cấp Cơ sở
Đề tài thử nghiệm lâm sàng
2. Quản lý thu thập số liệu NCKH tại Bệnh viện
Đề tài của các cá nhân, đơn vị ngoài Bệnh viện
Đề tài luận văn - luận án
3. Tư vấn nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế
4. Tổ chức các khóa đào tạo về phương pháp NCKH
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NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

Cơ quan quản lý
Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế
Tiếp nhận hồ sơ
Phòng KH&ĐT hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân, đơn
vị tài trợ có nhu cầu thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại
Bệnh viện.
Biểu mẫu áp dụng: Phụ lục kèm theo thông tư 29/2018/TT-BYT ngày
29/10/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng.
Xét duyệt đề tài
Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh từ chủ
nhiệm đề tài và đơn vị tài trợ, Phòng KH&ĐT tổ chức họp xét duyệt
đề cương nghiên cứu.
Phòng KH&ĐT phối hợp với đơn vị tài trợ nghiên cứu và chủ nhiệm
đề tài hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định để nộp Bộ Y tế xét duyệt.
Triển khai thực hiện
Hỗ trợ đơn vị tài trợ và chủ nhiệm đề tài các thủ tục hành chính và
các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
Kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đề tài tuân thủ đề cương và
tuân thủ theo quy tắc thực hành lâm sàng tốt (GCP).
Xem xét, xử trí và báo cáo biến cố bất lợi/biến cố bất lợi nghiêm
trọng xảy ra trong quá trình thực hiện nghiên cứu.
Đánh giá kết quả nghiên cứu
Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh từ chủ
nhiệm đề tài và đơn vị tài trợ, Phòng KH&ĐT chức họp đánh giá kết
quả nghiên cứu.
Phòng KH&ĐT phối hợp với đơn vị tài trợ nghiên cứu và chủ nhiệm
đề tài hoàn chỉnh các hồ sơ theo quy định để nộp Bộ Y tế xét duyệt.
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ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

Cơ quan quản lý
Đại học Y Dược TPHCM
Đối tượng đăng ký thực hiện
Viên chức của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Tiêu chí xét chọn
Các vấn đề khoa học nằm trong chiến lược phát triển của Bệnh
viện hoặc các vấn đề khoa học cần được nghiên cứu để nắm được
nguyên lý, bản chất, tìm ra giải pháp, kỹ thuật công nghệ nhằm
đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế và chăm sóc, nâng
cao sức khỏe nhân dân.
Hình thức và thời gian đăng ký
Đăng ký đề tài online tại website: detainckh.ump.edu.vn
Thời gian: tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm (theo thông báo của
Đại học Y Dược TPHCM)
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức xét duyệt
Phòng KH&ĐT hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức xét
duyệt đề tài theo quy định của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
và Đại học Y Dược TPHCM.
Triển khai thực hiện
Phòng KH&ĐT hỗ trợ Chủ nhiệm đề tài các thủ tục hành chính, các
vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghiên cứu và thủ tục
nghiệm thu kết quả.
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ĐỀ TÀI NCKH CẤP THÀNH PHỐ
Cơ quan quản lý
Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM
Đối tượng đăng ký thực hiện
Nhân viên cơ hữu hoặc công tác toàn thời gian tại Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM
Tiêu chí xét chọn
Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết
quả tạo ra và có sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao, có mục
tiêu giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ có tầm quan
trọng với tiềm lực phát triển khoa học và công nghệ trong chuyên
ngành, đảm báo tính ứng dụng và khả thi.
Thời gian đăng ký
Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nhận hồ sơ đăng ký đề tài liên
tục trong năm và sẽ công bố kết quả vào tháng 01, tháng 04 và
tháng 07 trong năm.
Hồ sơ đăng ký: tham khảo tại www.dost.hochiminhcity.gov.vn
Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện về Sở Khoa học và Công
nghệ TPHCM (Số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TPHCM).
Hệ thống biểu mẫu
Thuyết minh nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (Mẫu A1_TMNVKHCN)
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì (Mẫu A5_LLTC).
Lý lịch khoa học của cá nhân (Mẫu A6_LLKH)
Triển khai thực hiện
Phòng KH&ĐT hỗ trợ chủ nhiệm đề tài các thủ tục hành chính, các
vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghiên cứu và thủ tục
nghiệm thu kết quả
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ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ, CẤP NHÀ NƯỚC
Cấp quản lý
Cấp Bộ: Bộ Y tế
Cấp Nhà nước: Bộ Khoa học và Công nghệ
Đối tượng đăng ký
Viên chức của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Được thực hiện trong năm
Phòng KH&ĐT tổng hợp đề xuất và nộp về Phòng Nghiên cứu khoa
học - Đại học Y Dược TPHCM để trình Ban Giám hiệu và gửi đề xuất
đến Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nguyên tắc: Có đủ căn cứ về tính cấp thiết và triển vọng đóng góp
của các kết quả tạo ra, có sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao,
có mục tiêu giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ, có tầm
quan trọng đối với tiềm lực phát triển khoa học và công nghệ
trong chuyên ngành, đảm bảo tính ứng dụng khả thi.
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
Các nhiệm vụ được xét chọn đưa vào kế hoạch nghiên cứu sẽ được
Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo trên cổng thông
tin điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, cá
nhân nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn hoặc Bộ Y tế và Bộ Khoa học
và Công nghệ giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ.
Biểu mẫu áp dụng
Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Liên hệ
Phạm Thị Quỳnh Như
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5384

nhu.ptq@umc.edu.vn
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CUNG CẤP SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhằm hướng dẫn quy trình, hồ
sơ, thủ tục và phạm vi trách
nhiệm của việc thu thập số liệu
NCKH tại Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM, ngày 21/11/2018
Giám đốc Bệnh viện đã ký
quyết định ban hành Quy định
thu thập số liệu nghiên cứu khoa học.
Hoạt động thu thập số liệu nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM được thực hiện theo các nguyên tắc:
Thực hiện đúng quy định của Bệnh viện và của pháp luật về khoa
học công nghệ.
Bảo đảm chất lượng nghiên cứu dựa trên tính khoa học của quy
trình nghiên cứu, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và sự tuân
thủ đề cương của nghiên cứu viên (NCV) trong suốt quá trình thu
thập số liệu nghiên cứu.
Bảo đảm tính thống nhất trong quản lý và giám sát thực hiện tại
Bệnh viện mà những kết quả đưa ra được chấp nhận theo các mục
tiêu nghiên cứu trong đề cương đã được phê duyệt.
NCV có trách nhiệm:
Bảo vệ đối tượng tham gia nghiên cứu: bảo đảm sự an toàn của
đối tượng tham gia nghiên cứu; bảo đảm quyền của đối tượng,
bao gồm các quyền được thông tin, quyền tự quyết định tham
gia hay không tham gia vào nghiên cứu, quyền rút lui khỏi
nghiên cứu ở bất cứ thời điểm nào, quyền được bảo vệ các bí
mật riêng tư và những quyền khác.
Tuân thủ quy trình nghiên cứu đã được phê duyệt. Mọi thay đổi
so với quy trình (nếu có) thì NCV chỉ được thực hiện sau khi đã
nhận được sự chấp thuận và phê duyệt bằng văn bản của Bệnh
viện.
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Phê duyệt
Tất cả các nghiên cứu muốn triển khai tại Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM đều phải được xem xét về khía cạnh khoa học,
chuyên môn và đạo đức trong nghiên cứu. NCV có thể được yêu
cầu thuyết trình đề cương nghiên cứu để làm rõ hơn về mục đích
nghiên cứu, các dữ liệu thật sự cần thiết cho nghiên cứu hoặc
liệu rằng NCV có nên sử dụng dữ liệu hiện có hay là phải tiếp cận
bệnh nhân mới, nhân viên của Bệnh viện.
Trong một số trường hợp, nghiên cứu có thể phải được thông
qua Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bệnh
viện trước khi cho phép thu thập số liệu trên bệnh nhân và nhân
viên của Bệnh viện.
Những nghiên cứu có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp
hoặc gián tiếp hoạt động và uy tín của Bệnh viện, Phòng KH&ĐT
có toàn quyền từ chối nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện.
Bảo mật thông tin
NCV có trách nhiệm bảo mật thông tin trong suốt quá trình
nghiên cứu. Với các nghiên cứu cần thông tin mà từ đó có thể
định danh được bệnh nhân hay nhân viên Bệnh viện thì NCV có
thể được yêu cầu cung cấp kế hoạch quản lý, bảo mật dữ liệu của
nghiên cứu.
NCV không được chia sẻ dữ liệu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức
khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Bệnh viện.
Việc xuất bản, báo cáo hay chuyển thể thông tin dưới bất kỳ hình
thức nào cần phải loại trừ các thông tin có thể định danh được
bệnh nhân hay nhân viên của Bệnh viện.
Giám sát thực hiện
Ít nhất một nhân viên của Đơn vị phụ trách được cử tham gia
giám sát việc thu thập số liệu nghiên cứu của NCV.
Trong suốt quá trình thu thập số liệu, người giám sát có quyền
yêu cầu xem xét bất kỳ thông tin nào đã thu thập để đảm bảo
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tuân thủ các quy định của Bệnh viện, các chỉ số, nội dung được
duyệt trong đề cương và được phép thu thập.
Nhân viên giám sát có trách nhiệm báo cáo cho Phòng KH&ĐT để
xử lý vi phạm, nếu phát hiện có sự khác biệt giữa các nội dung cho
phép và thực tế triển khai thu thập số liệu của NCV tại Bệnh viện.
Để đảm bảo tính chính xác của báo cáo xuất bản dựa trên các số
liệu thu thập tại Bệnh viện thì Bệnh viện có quyền yêu cầu ít nhất
01 viên chức của Bệnh viện cùng tham gia nghiên cứu và đứng
tên trong các công trình xuất bản của nghiên cứu.
Đề tài luận văn, luận án (Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa cấp II
và Bác sĩ Nội trú) thu thập số liệu nghiên cứu tại Bệnh viện, người
hướng dẫn chính hoặc phụ của đề tài phải là Giảng viên của Đại
học Y Dược TPHCM hoặc viên chức của Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM.
Bản quyền
Tất cả các dữ liệu thứ cấp từ hồ sơ bệnh án giấy, bệnh án điện tử
và dưới các hình thức khác thu thập tại Bệnh viện đều thuộc bản
quyền của Bệnh viện.
NCV khi cần sử dụng số liệu thu thập tại Bệnh viện cho nghiên cứu
hoặc xuất bản cần ghi rõ nguồn thông tin và phải có sự đồng ý
bằng văn bản của Bệnh viện.
Xử lý vi phạm
Tất cả các sai phạm sẽ được báo cáo cho Phòng KH&ĐT. Tùy theo
mức độ vi phạm thì nghiên cứu có thể bị tạm dừng hoặc dừng
hoàn toàn việc thu thập số liệu tại Bệnh viện.
NCV chịu trách nhiệm trước tất cả các hậu quả trực tiếp và gián
tiếp đối với người tham gia nghiên cứu, trước pháp luật Việt Nam
về những hậu quả do các sai phạm của NCV gây ra trong suốt quá
trình triển khai nghiên cứu.
NCV vi phạm các quy định về thu thập số liệu có thể bị từ chối,
không được phép triển khai bất cứ nghiên cứu nào khác tại Bệnh
viện.
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Biểu mẫu áp dụng (Theo quy định số 15/Qđ-BVĐHYD ngày
21/11/2018)
Đơn đề nghị thu thập số liệu nghiên cứu
Phiếu nhận xét hồ sơ xin phép triển khai nghiên cứu
Báo cáo tiến độ
Đơn đề nghị gia hạn thời gian thu thập số liệu
Đơn đề nghị xác nhận danh sách tham gia nghiên cứu
Đơn đề nghị hỗ trợ thu thập thông tin từ hồ sơ bệnh án
Xác nhận danh sách tham gia nghiên cứu của Bệnh viện
Cam kết bảo mật thông tin
Liên hệ
Phạm Thị Quỳnh Như
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5384

nhu.ptq@umc.edu.vn
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6

TƯ VẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & XUẤT BẢN QUỐC TẾ

Trong năm 2019, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã công bố 16 bài
báo trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế (trong danh mục ISI/SCOPUS) do viên chức của Bệnh viện là tác giả.
Phòng KH&ĐT sẽ hỗ trợ các tác giả trong tất cả các giai đoạn của
nghiên cứu:
Phát triển ý tưởng nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu
Viết đề cương nghiên cứu
Triển khai nghiên cứu một cách bài bản
Phân tích số liệu
Cách viết báo cáo kết quả đề tài chuẩn mực
Cách viết và đăng bài báo trên các tạp chí quốc tế
Hỗ trợ chi phí đăng báo quốc tế
Người tư vấn
TS. Thái Thanh Trúc
Phó Trưởng Bộ môn Thống kê Y học & Tin học
Đại học Y Dược TPHCM
Thời gian tư vấn
13:00 – 16:00, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần
Liên hệ đăng ký
Dương Thị Kim Tuyền, Thư ký Phòng Khoa học và Đào tạo
028 3952 5107
tuyen.dtk1@umc.edu.vn
12

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2020
Ban Giám đốc xác định NCKH là một trong những nhiệm vụ trọng
tâm của năm 2020. NCKH trở thành một trong những tiêu chí chính
trong tuyển dụng, đánh giá thi đua khen thưởng, bổ nhiệm của
Bệnh viện.
Những đề tài cấp cơ sở thực hiện tại bệnh viện do viên chức của
Bệnh viện làm chủ nhiệm đề tài sẽ được cấp kinh phí tối đa
250.000.000 VND/đề tài.
Những bài báo do viên chức của Bệnh viện đăng trên tạp chí thuộc
danh sách ISI/Scopus sẽ được Bệnh viện hỗ trợ chi phí xuất bản tối
đa 1.000 USD/bài báo.
Các đề tài NCKH dự kiến đăng ký thực hiện trong năm 2020
02 đề tài cấp Bộ Y tế
03 đề tài cấp Thành phố
07 đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng: Thực hiện tại các khoa
Thần kinh, Hóa trị ung thư, Thăm dò chức năng hô hấp, Tai Mũi
Họng, Nội thận – Thận nhân tạo
79 đề tài cấp Cơ sở
16 bài báo quốc tế
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(028) 3952 5107
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Phòng Khoa học và Đào tạo (Lầu 4 - Khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
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Training & Scientific Research
Department

ÀO TAO

V

ới chức năng là cơ sở giảng dạy thực hành, đào tạo là một trong
những hoạt động nòng cốt của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM,
nhằm tối ưu công
tác đào tạo, Bệnh
viện đa dạng hóa
các loại hình đào tạo
để đáp ứng các yêu
cầu về đào tạo của
nội bộ, của các cơ sở
y tế khác và của học
viên nước ngoài.
Với nguồn nhân lực dồi dào và trình độ chuyên môn cao, các chuyên
khoa lâm sàng và cận lâm sàng ngày càng lớn mạnh, số lượng người
bệnh đến khám và chữa bệnh tăng cao, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
không những là nơi thực hành của nhân viên y tế Việt Nam, mà còn là sự
lựa chọn của rất nhiều sinh viên các nước như Nhật Bản, Úc, Hoa Kỳ, Thái
Lan, Đức, Pháp, Bỉ, Áo, Đan Mạch, Ấn Độ, …
Ngoài ra, hình thức đào tạo theo hợp đồng / đào tạo theo nhiệm vụ chỉ
đạo tuyến / đào tạo chuyển giao kỹ thuật và các khóa đào tạo chuyên
môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống bằng cấp
quốc gia cũng là một nhiệm vụ của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
Đặc biệt, Trung tâm Huấn luyện Phẫu thuật nội soi – Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM hàng năm tổ chức nhiều lớp huấn luyện về phẫu thuật nội
soi dành cho bác sĩ trong nước và trong khu vực như Indonesia, Malaysia,
Thái Lan, Philippines, … Những chuyên ngành đào tạo trọng tâm bao
gồm phẫu thuật nội soi tiêu hóa, gan mật, khớp, lồng ngực, …
Sự phát triển liên tục của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nói chung và
công tác đào tạo nói riêng đã góp phần đáp ứng đáng kể nhu cầu bồi
dưỡng kiến thức, giúp các bệnh viện ứng dụng nhiều phương pháp, kỹ
thuật mới trong khám, chữa bệnh, tăng cường chất lượng điều trị và
chăm sóc người bệnh.
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Định hướng về hoạt động đào tạo trong những năm tới
Về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức Bệnh viện
Bệnh viện đang có
chương trình hỗ trợ
cho nhân viên
trong việc học tập
chuyên
môn
nghiệp vụ và các
khóa đào tạo chính
quy. Trong những
năm tới, Ban Giám
đốc định hướng
mỗi khoa / đơn vị sẽ tự xây dựng kế hoạch đào tạo cho nhân viên, lập dự
toán kinh phí đào tạo. Lãnh đạo khoa / đơn vị sẽ tự quyết định quy mô,
chi phí đào tạo cho nhân viên dựa trên định hướng phát triển chuyên
môn. Phần kinh phí này sẽ được trích từ hoạt động của khoa / đơn vị. Chủ
trương này giúp các khoa / đơn vị chủ động hơn trong việc đào tạo nhân
lực, phát triển chuyên môn của mình.
Ngoài những chương trình đào tạo trong nước, Bệnh viện tiếp tục tăng
cường gửi viên chức đi đào tạo ở nước ngoài. Bên cạnh việc học hỏi nâng
cao trình độ chuyên môn, đây cũng là cơ hội để mở rộng kết nối, hợp tác
quốc tế tiến đến hội nhập.
Về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân sự thuộc các cơ sở y tế khác:
Phòng Khoa học và Đào tạo cùng với Khoa và Đơn vị lập kế hoạch để tổ
chức các lớp đào tạo dưới các hình thức như đào tạo y khoa liên tục
(CME), hội nghị, hội thảo, lớp học, … Những chương trình này có thể tổ
chức tại Bệnh viện hoặc tổ chức tại các địa điểm bên ngoài tùy theo nhu
cầu thực tế để đưa hoạt động đào tạo thực sự trở thành một mũi nhọn,
một đặc trưng của bệnh viện.
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1

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (1)
(Chứng chỉ đào tạo liên tục do Đại học Y Dược TPHCM cấp, theo Thông
tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào
tạo liên tục cho cán bộ y tế)
Chương trình

Thời
lượng
học

Phẫu thuật nội soi lồng ngực

04 tuần

Quản lý và xử lý dụng cụ phẫu
thuật

04 tuần

Hậu môn – Trực tràng cơ bản

06 tuần

Phẫu thuật nội soi ổ bụng

08 tuần

Phẫu thuật nội soi khớp

08 tuần

Phẫu thuật thay khớp

08 tuần

Điều dưỡng cấp cứu

08 tuần

Tĩnh mạch học
Rối loạn nhịp lâm sàng

08 tuần
08 tuần

Siêu âm tim qua thực quản

08 tuần

Điều dưỡng hồi sức

09 tuần

Nội soi chụp hình mật – tụy ngược
dòng
Nội soi dạ dày

12 tuần
12 tuần

Nội soi đại tràng và nội soi điều trị

12 tuần

Phẫu thuật nội soi tiết niệu căn
bản

12 tuần

17

Đối tượng
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
quát và phẫu thuật lồng ngực
mạch máu
Nhân viên y tế làm việc tại Đơn vị
Khử khuẩn tiệt khuẩn tập trung
(CSSD)
Bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng
quát, chuyên khoa Hậu môn Trực tràng
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
quát
Bác sĩ chuyên khoa chấn thương
chỉnh hình
Bác sĩ chuyên khoa chấn thương
chỉnh hình
Điều dưỡng trung cấp, Y sĩ
chuyển đổi điều dưỡng và Cử
nhân điều dưỡng
Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ đã có chứng chỉ siêu âm
tim đang công tác trong lĩnh vực
tim mạch, tim mạch nhi, hồi sức,
gây mê hồi sức, phẫu thuật tim
mạch của các bệnh viện
Điều dưỡng trình độ trung cấp
trở lên
Bác sĩ đa khoa đã thực hành nội
soi dạ dày và đại tràng
Bác sĩ đa khoa
Bác sĩ đa khoa đã có giấy chứng
nhận tham dự lớp nội soi dạ dày
hoặc có kinh nghiệm nội soi tiêu
hóa
Bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề
đang công tác trong lĩnh vực
ngoại khoa hoặc ngoại tiết niệu
của các bệnh viện

Thông tin chiêu sinh
www.bvdaihoc.com.vn
https://ump.edu.vn
Địa điểm học
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM)
Hồ sơ đăng ký
Đơn đăng ký (theo mẫu của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo
nhu cầu xã hội )
Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (trung cấp/cao đẳng/đại học)
có công chứng
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận)
04 tấm hình 3 x 4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng)
Hình thức thanh toán
Đóng phí trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu
cầu xã hội (2 Phù Đổng Thiên Vương, P.11, Q.5, TPHCM)
Chuyển khoản:
Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu
xã hội
Địa chỉ: 2 Phù Đổng Thiên Vương, P.11, Q.5, TPHCM
Số tài khoản: 000470406001232
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, CN Thái Bình, TPHCM
Liên hệ
Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội
2 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q. 5, TPHCM
028 3853 9207

ttdtnlyt@gmail.com
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Đào tạo cho học viên trong nước
Giấy chứng nhận hoàn tất chương trình đào tạo do Bệnh viện Đại học
Y Dược TPHCM cấp
Thời
lượng
học

Chương trình
Kỹ thuật viên nội soi tiêu hóa

12 tuần

Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu
thuật nội soi ổ bụng

02 tuần

Vai trò của điều dưỡng dụng cụ
trong phẫu thuật (mổ mở) – căn
bản
Điều dưỡng hô hấp và thăm dò
chức năng
Quản lý hen và COPD trong cộng
đồng
Phẫu thuật điều trị bệnh trĩ bằng
máy khâu bấm (phẫu thuật
Longo)
Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng
Phẫu thuật nội soi cắt gan
Vật lý trị liệu hô hấp
Huấn luyện sơ cấp cứu

ROVUS cơ bản

Đối tượng
Cử nhân Điều dưỡng, Điều
dưỡng trung cấp
Điều dưỡng dụng cụ đang
công tác tại phòng mổ của các
bệnh viện (thâm niên > 6
tháng)

04 tuần

Cử nhân Điều dưỡng, Điều
dưỡng trung cấp

02 tuần

Điều dưỡng, Kỹ thuật viên

02 tuần

Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ chuyên
khoa Hô hấp và Nội khoa

01 tuần

Bác sĩ có bằng sau đại học,
chuyên khoa ngoại tổng quát

Bác sĩ có bằng sau đại học,
chuyên khoa ngoại tổng quát
Bác sĩ có bằng sau đại học,
03 ngày
chuyên khoa ngoại tổng quát
Bác sĩ có bằng sau đại học,
01 tuần
chuyên khoa ngoại tổng quát
Cử nhân Vật lý trị liệu, Kỹ thuật
08 tuần
viên Vật lý trị liệu
Công ty, cơ quan, … có nhu cầu
1 – 2 ngày
huấn luyện sơ cấp cứu
Bác sĩ Tim mạch can thiệp
Kỹ thuật viên phụ trách máy
2 ngày
IVUS và Rotablation tại phòng
DSA
01 tuần
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Đào tạo cho học viên nước ngoài
Từ năm 2008 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã tiếp nhận
hơn 800 lượt học viên nước ngoài đến thực tập về phẫu thuật nội soi
tiêu hóa, thần kinh, tiêu hóa – gan mật, cấp cứu, phẫu thuật tim mạch
và các chuyên khoa khác …
Thời
lượng
học

Chương trình

Đối tượng

Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
quát
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
Phẫu thuật nội soi căn bản
02 tuần
quát
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
Phẫu thuật nội soi đại trực tràng
03 ngày
quát, ngoại tiêu hóa
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
Phẫu thuật nội soi nâng cao
01 tuần quát, ngoại tiêu hóa, ngoại
gan-mật-tụy
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày
01 tuần
quát, ngoại tiêu hóa
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
Phẫu thuật nội soi cắt gan
01–02 tuần quát, ngoại tiêu hóa, ngoại
gan-mật-tụy
Bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng
Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư
01 tuần quát, ngoại tiêu hóa, ngoại
tụy
gan-mật-tụy
Phẫu thuật nội soi căn bản

04 tuần

Hình thức thanh toán học phí
Đóng phí trực tiếp tại Phòng KH&ĐT (lầu 4, khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (215 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TPHCM)
Chuyển khoản
Tên tài khoản:
Địa chỉ:
Số tài khoản:

Swift code:

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
127000034908
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh 5
279-287 Trần Phú, P. 8, Quận 5, TPHCM
ICBVVNVX920
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Hồ sơ đăng ký
Phiếu đăng ký tham dự lớp học
1 ảnh 3x4 cm (dán vào phiếu đăng ký)
Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn
Liên hệ
Trần Phước An
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5111

an.tp@umc.edu.vn
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TIẾP NHẬN HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐẾN THỰC HÀNH/ THỰC TẬP

Giấy chứng nhận tham dự do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cấp
Với môi trường y khoa năng động và chuyên nghiệp, được hướng dẫn
thực hành trực tiếp từ Giáo sư, Bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn cao,
học viên / sinh viên có cơ hội được tiếp cận nhanh chóng và học hỏi các
quy trình chuyên môn, giúp học viên / sinh viên cập nhật các phương
pháp và kỹ thuật mới đã và đang áp dụng trong khám, điều trị tại Bệnh
viện Đại học Y Dược TPHCM.
Đối tượng
Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, … đang công tác tại các
bệnh viện, trung tâm y tế có nhu cầu nâng cao chuyên môn.
Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng
Quy trình tiếp nhận
Phòng KH&ĐT tiếp nhận hồ sơ
1. Đối tượng là Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, …
Giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản
Đơn đề nghị thực hành tại bệnh viện
1 ảnh 3x4cm dán vào đơn
Bản sao văn bằng chuyên môn (bao gồm các loại văn bằng, chứng
chỉ, chứng nhận liên quan đến nội dung đề nghị thực hành)
Bản sao chứng minh / căn cước công dân
2. Sinh viên
Giấy giới thiệu của trường nơi sinh viên đang học
Đơn đề nghị thực tập tại bệnh viện
1 ảnh 3x4cm dán vào đơn
Bản sao chứng minh / căn cước công dân
Phòng KH&ĐT sẽ thông báo qua điện thoại hoặc email sau 5 – 7
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Học viên / sinh viên đến Phòng KH&ĐT để đóng phí, nhận bảng
tên và được phổ biến quy định của Bệnh viện dành cho học viên /
sinh viên đến thực hành
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Sau khi hoàn tất thời gian thực hành, học viên / sinh viên nộp cho
Phòng KH&ĐT trong vòng 12 tuần:
(1) Bài thu hoạch
(2) Bản nhận xét của khoa / phòng nơi thực hành
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM sẽ cấp giấy chứng nhận “đã
tham dự tập huấn / thực tập” cho học viên / sinh viên (căn cứ bản
nhận xét quá trình học tập của học viên)
*Trong trường hợp học viên không được tiếp nhận, phòng KHĐT sẽ
thông báo với học viên qua email và không hoàn trả hồ sơ.
Phí thực hành
Đối tượng
Bác sĩ, Dược sĩ và các đối tượng
có trình độ từ Đại học trở lên
Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Hộ
sinh và các đối tượng khác có
trình độ từ Cao đẳng trở xuống

Mức thu
< 1 tuần: 1.500.000 đồng hoặc
2 – 4 tuần đầu tiên: 1.000.000 đồng/tuần
Từ tuần thứ 5 trở lên: 750.000 đồng/tuần
< 1 tuần: 1.000.000 đồng hoặc
2 – 4 tuần đầu tiên: 750.000 đồng/tuần
Từ tuần thứ 5 trở lên: 500.000 đồng/tuần

Học viên thu thập số liệu tại
phòng mổ

300.000 đồng/tuần

Sinh viên

250.000 đồng/tuần

Các chuyên khoa / lĩnh vực nhận học viên, sinh viên thực hành
Cấp cứu

Ngoại Thần kinh

Chẩn đoán hình ảnh

Ngoại Tiêu hóa

Chấn thương chỉnh hình

Nội soi

Công nghệ thông tin

Nội tiết

Công tác xã hội

Nội Tim mạch

Dược lâm sàng

Phẫu thuật tim mạch

Gây mê – Hồi sức

Siêu âm tim
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Các chuyên khoa / lĩnh vực nhận học viên, sinh viên thực hành
Hậu môn – Trực tràng

Tai Mũi Họng

Hô hấp

Thăm dò chức năng hô hấp

Hồi sức tích cực

Thần kinh

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Tiết niệu

Lão – Chăm sóc giảm nhẹ

Tiêu hóa

Lồng ngực – Mạch máu

Tim mạch can thiệp

Ngoại Gan – Mật – Tụy

Xét nghiệm

Liên hệ
Trần Phước An
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5111

an.tp@umc.edu.vn
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ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG
ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG
Chúng tôi hiểu rằng mỗi đơn vị có những nhu cầu riêng và cần
những chương trình đào tạo riêng biệt để tối ưu hóa hiệu quả đào
tạo, phục vụ lâu dài các mục tiêu của đơn vị.
Ngoài những chương trình đào tạo đã được giới thiệu, Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM sẽ cung cấp các khóa học theo đơn đặt
hàng của đơn vị. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm
huyết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM có thể đáp ứng các nhu
cầu đào tạo khác nhau trong hầu hết các chuyên khoa cũng như
các kỹ năng nghiệp vụ về quản lý bệnh viện.
Ngày 04/12/2018, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã ban hành
Quy định hoạt động chuyên môn và đào tạo ngoài bệnh viện nhằm
quy định các điều kiện, hồ sơ, thủ tục và phạm vi trách nhiệm của
công tác hoạt động chuyên môn (chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ
chuyên môn) và công tác đào tạo cho các cơ sở y tế bên ngoài
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.
1. Điều kiện đối với người đi đào tạo bên ngoài bệnh viện
Có chứng chỉ Sư phạm y học
Đủ năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy được Trưởng
Đơn vị phụ trách xác nhận và phân công đào tạo, và có sự đồng ý
của Lãnh đạo phòng Khoa học và Đào tạo.
2. Điều kiện đối với Bên tiếp nhận đào tạo
Bên tiếp nhận đào tạo phải ký Hợp đồng đào tạo với Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM trong những trường hợp:
Đào tạo ≥ 03 lần trong 1 năm
Đào tạo ≥ 05 ngày làm việc/lần
Bên tiếp nhận đào tạo đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy
định của pháp luật
Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực
hiện tiếp nhận đào tạo
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3. Các bước thực hiện đào tạo
Bên tiếp nhận đào tạo có văn bản gửi Ban Giám đốc Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM đề xuất nhu cầu đào tạo và mô tả chi tiết về kế
hoạch triển khai đào tạo.
Phòng KH&ĐT phối hợp với Đơn vị phụ trách hỗ trợ của Bệnh viện
khảo sát, thẩm định các điều kiện của Bên tiếp nhận hỗ trợ và
trình Ban Giám đốc ký kết hợp đồng.
Tổ chức thực hiện đào tạo theo hợp đồng và kế hoạch đã được
phê duyệt.
Đơn vị phụ trách hỗ trợ gửi báo cáo số liệu đào tạo về Phòng
KH&ĐT 02 tuần sau khi kết thúc chương trình đào tạo.
Phòng KH&ĐT lập bảng tổng hợp số liệu đào tạo báo cáo Ban
Giám đốc khi kết thúc hợp đồng.
4. Chi phí thực hiện đào tạo
Thực hiện theo hợp đồng đào tạo
5. Quy trình
Bước 1: Phòng KH&ĐT tiếp nhận yêu cầu, mục đích đào tạo của
các đơn vị, từ đó đánh giá và tư vấn các mục tiêu cho phù hợp
với nhu cầu và đặc thù của từng đơn vị.
Bước 2: Phúc đáp cho đối tác bằng văn bản trong vòng 15
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề xuất
Bước 3: Thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu và thước
đo hiệu quả đào tạo nhằm tối ưu hóa hiệu quả và chi phí
Bước 4: Tiến hành ký hợp đồng đào tạo và triển khai đào tạo
Bước 5: Đánh giá kết quả sau đào tạo
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Bước 1:
Tiếp nhận
yêu cầu
của đơn vị

Bước 2:
Phúc đáp
cho đối tác
bằng văn
bản

Bước 3:
Thiết kế
chương
trình đào
tạo

Bước 4:
Tiến hành
ký hợp
đồng đào
tạo

Bước 5:
Đánh giá
kết quả sau
đào tạo

Liên hệ
Bùi Thu Hương
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5166

huong.bt@umc.edu.vn
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ĐÀO TẠO – CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT
ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào
tạo và chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới theo quyết
định số 2636/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt Dự án
Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020, và quyết định số
5168/QĐ-BYT ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt dự án Cử cán bộ
chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện
tuyến cuối về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường, thị trấn nhằm nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh giai đoạn 2018-2020.
Từ năm 2014 đến năm 2019, Bệnh viện đã đào tạo và chuyển giao
một số lĩnh vực chuyên môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh
cho 06 bệnh viện trên địa bàn TPHCM và 21 bệnh viện tuyến tỉnh,
37 kỹ thuật chuyên môn đã được chuyển giao.
27 bệnh viện nhận chuyển giao (Xem chi tiết Phụ lục 2 – trang 72)
37 kỹ thuật đã chuyển giao thuộc các chuyên khoa: Mắt, Chẩn
đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Lồng ngực Mạch máu,
Phẫu thuật tim mạch, Ngoại Thần kinh, Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Gan
Mật Tụy, Hậu môn Trực tràng, Tạo hình Thẩm mỹ, Tai Mũi Họng…
1. Điều kiện đối với Đơn vị phụ trách chuyển giao
Kỹ thuật dự kiến chuyển giao là kỹ thuật thuộc danh mục kỹ thuật
đã được Bộ Y tế phê duyệt cho phép triển khai tại Bệnh viện.
Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực
hiện việc chuyển giao kỹ thuật.
2. Điều kiện đối với người đi chuyển giao kỹ thuật
Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật về khám bệnh,
chữa bệnh.
Có kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật dự kiến chuyển giao được
Trưởng đơn vị phụ trách xác nhận và chịu trách nhiệm phân công
chuyển giao kỹ thuật.
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3. Điều kiện đối với Bên tiếp nhận chuyển giao
Cơ sở tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật đã được cấp giấy phép hoạt
động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về
khám bệnh, chữa bệnh.
Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để thực
hiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật.
4. Điều kiện đối với người tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
chuyên môn phù hợp với kỹ thuật tiếp nhận chuyển giao theo
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
Đáp ứng các yêu cầu đặc thù khác đối với từng kỹ thuật tiếp nhận
chuyển giao.
5. Chương trình chuyển giao kỹ thuật
Nội dung chủ yếu của chương trình chuyển giao kỹ thuật:
Tên kỹ thuật chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật trong chẩn đoán,
điều trị
Mục tiêu chuyển giao kỹ thuật
Tiêu chí chuyển giao kỹ thuật hoàn thành
Đối tượng chuyển giao kỹ thuật, yêu cầu đầu vào đối với người
tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
Chương trình chuyển giao kỹ thuật chi tiết (nội dung đào tạo,
số tiết học)
Tài liệu kỹ thuật và tài liệu tham khảo
Phương thức chuyển giao kỹ thuật, phương pháp giảng dạy
Tiêu chuẩn kíp chuyển giao kỹ thuật
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác phục
vụ hoạt động chuyển giao và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật
Chương trình chuyển giao kỹ thuật được xây dựng phù hợp với
thực trạng năng lực của Bên tiếp nhận chuyển giao, bao gồm:
Đào tạo kíp kỹ thuật của Bên tiếp nhận chuyển giao tại Đơn vị
phụ trách chuyển giao về lý thuyết, thực hành lâm sàng
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Đào tạo thực hành lâm sàng cho kíp kỹ thuật tại Bên tiếp nhận
chuyển giao, đảm bảo kíp kỹ thuật bước đầu độc lập thực hiện
được kỹ thuật đang chuyển giao
Giám sát hỗ trợ kíp kỹ thuật thực hiện kỹ thuật được chuyển
giao, đảm bảo kíp kỹ thuật làm chủ được kỹ thuật đó đồng thời
cơ sở tiếp nhận kỹ thuật đủ điều kiện đề xuất bổ sung danh
mục kỹ thuật của đơn vị
Căn cứ năng lực chuyên môn của kíp kỹ thuật tiếp nhận chuyển
giao và điều kiện thực tế, Đơn vị phụ trách chuyển giao quyết
định việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật đầy đủ hoặc có thể lược
bỏ một số bước trong các bước nêu trên.
6. Tiêu chí đánh giá chuyển giao kỹ thuật hoàn thành
Tiêu chí đánh giá chuyển giao kỹ thuật hoàn thành được xây dựng
nhằm xác định kết quả chuyển giao kỹ thuật, thể hiện việc làm
chủ kỹ thuật của Bên tiếp nhận chuyển giao. Tiêu chí chuyển giao
kỹ thuật hoàn thành là cơ sở để nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
chuyển giao kỹ thuật.
Tiêu chí đánh giá chuyển giao kỹ thuật hoàn thành được xác định
bằng số ca mà kíp tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật độc lập thực
hiện thành công với tỷ lệ tai biến cho phép, đảm bảo đủ điều kiện
để cơ sở tiếp nhận chuyển giao trình cấp có thẩm quyền bổ sung
danh mục kỹ thuật của đơn vị.
Sau khi kết thúc chuyển giao kỹ thuật, đơn vị phụ trách chuyển
giao kỹ thuật có trách nhiệm báo cáo kết quả chuyển giao kỹ
thuật về Phòng Khoa học và Đào tạo.
7. Chi phí thực hiện chuyển giao kỹ thuật
Theo sự thỏa thuận giữa hai bên
8. Các bước thực hiện chuyển giao kỹ thuật
Bên tiếp nhận chuyển giao có văn bản gửi Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM đề xuất nhu cầu chuyển giao kỹ thuật.
Căn cứ theo nội dung đề xuất của Bên tiếp nhận chuyển giao,
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Phòng Khoa học và Đào tạo phối hợp với Đơn vị phụ trách chuyển
giao thẩm định các điều kiện của Bên tiếp nhận chuyển giao và đề
xuất ý kiến trình Ban Giám đốc Bệnh viện phản hồi bằng văn bản
cho Bên tiếp nhận chuyển giao.
Phòng Khoa học và Đào tạo, Đơn vị phụ trách chuyển giao và Bên
tiếp nhận chuyển giao cùng phối hợp xây dựng kế hoạch chuyển
giao kỹ thuật phù hợp với nguồn lực, điều kiện của Bên tiếp nhận
chuyển giao.
Sau khi thống nhất các nội dung trong kế hoạch, Bệnh viện và
Bên tiếp nhận chuyển giao ký Hợp đồng chuyển giao kỹ thuật.
Tổ chức thực hiện chuyển giao kỹ thuật theo hợp đồng và kế
hoạch đã được phê duyệt.
Kết quả chuyển giao kỹ thuật:
Đạt yêu cầu: Xác nhận kết quả, nghiệm thu và thanh lý hợp
đồng
Không đạt yêu cầu: Gia hạn thời gian chuyển giao kỹ thuật,
hoặc nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
9. Biểu mẫu áp dụng
Chương trình đào tạo – chuyển giao kỹ thuật
Hợp đồng và kế hoạch chuyển giao kỹ thuật
Báo cáo kết quả chuyển giao kỹ thuật
Giấy chứng nhận chuyển giao kỹ thuật
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng
Liên hệ
Phạm Thị Quỳnh Như
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5384

nhu.ptq@umc.edu.vn

Kế hoạch chuyển giao kỹ thuật năm 2020
Xem chi tiết Phụ lục 2 trang 73
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5

ĐÀO TẠO - BỆNH VIỆN VỆ TINH
ĐÀO TẠO THEO HỢP ĐỒNG
Ngày 11/3/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định số
774/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn
2013-2020.
Đề án nhằm nâng cao năng lực về khám bệnh, chữa bệnh cho các
bệnh viện vệ tinh, thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao
kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp
người dân được khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao tại các
bệnh viện vệ tinh, không phải lên tuyến trên.
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào
tạo và chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới theo quyết
định số 2636/QĐ-BYT ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt Dự án
Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016-2020.
Các đơn vị là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng
Các kỹ thuật chuyển giao
Hồi sức tim mạch, chăm sóc cấp cứu bệnh lý tim mạch
Đặt máy tạo nhịp
Can thiệp mạch vành
Bệnh lý mạch máu, kỹ thuật chụp và can thiệp mạch
Phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối
Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp vai
Phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm
Liên hệ
Phạm Thị Quỳnh Như
Phòng Khoa học và Đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5384

nhu.ptq@umc.edu.vn
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(028) 3952 5107
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Phòng Khoa học và Đào tạo (Lầu 4 - Khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
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Training & Scientific Research
Department

ƠP TÁC QUC T

T

rong xu thế hội nhập và quốc tế hóa, việc mở rộng hợp tác quốc tế
với các đối tác Viện – Trường uy tín trong khu vực và trên thế giới là

một định hướng tất yếu của tất cả cơ sở y tế tại Việt Nam. Đặc biệt đối với
một bệnh viện giảng dạy đầu ngành như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
thì việc tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó chủ yếu về
trao đổi chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nước ngoài càng
được chú trọng và là một trong những chức năng chính của bệnh viện.
Bệnh viện luôn đẩy mạnh việc mở rộng và củng cố mối quan hệ hợp tác với
các đối tác quốc tế. Từ năm 2012 đến nay, bệnh viện đã ký kết biên bản ghi
nhớ hợp tác (MOU) với 37 Viện – Trường – Tổ chức quốc tế và đã gửi 373
lượt viên chức đi đào tạo nước ngoài để tiếp thu các kiến thức, kỹ thuật mới
nhất trong chẩn đoán và điều trị. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thiết
lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại Hàn Quốc, Đài Loan,
Thái Lan, Nhật Bản, Pháp, Ý, Hoa Kỳ…
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Hàn Quốc

Đài Loan

ASAN Medical Center

National Taiwan University Hospital

Hallym University

Cathay General Hospital

Seoul National University Bundang

Taipei Veterans General Hospital

Hospital

Taichung Veterans General Hospital

Milal Heart Foundation

Kaohsiung Veterans General Hospital

Samsung Medical Center

Christian Changhua Hospital

Catholic University of Korea Seoul St.

Taiwan International Healthcare

Mary’s Hospital

Training Center

Korea University Medical Center

Tri - Service General Hospital

Anam Hospital

Thái Lan

Yonsei University Health System

Faculty of Medicine Siriraj Hospital,

Kyung Hee University Hospital

Mahidol University

Gyeonggi Provincial Hospitals:

Nhật Bản

- Ajou University Hospital

Osaka City University

- Sejong Hospital

Nagoya University Hospital

- Bundang Jesaeng Hospital

Okayama University

- Catholic University of Korea St.
Vincent’s Hospital

Pháp

- Bundang CHA Hospital

Aide au Devéloppement de la santé

- Lee Chun Tek Orthopedic Specialty

Ý

Hospital

Fondazione Italiana Fegato, Trieste

Green Cross Labs

Đức

Hoa Kỳ

Bệnh viện Herzzentrum Leipzig

Stanford Health Care
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Bệnh viện luôn tạo điều kiện tốt nhất cho viên chức, không chỉ bác sĩ mà
còn có đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên… tham gia các khóa đào tạo
chuyên sâu tại nước ngoài để nâng cao trình độ cả về chuyên môn lẫn
năng lực quản lý và từng bước hội nhập quốc tế.
Bên cạnh việc gửi nhân viên đi đào tạo nước ngoài, Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM cũng đẩy mạnh việc tiếp nhận học viên nước ngoài đến thực
tập tại bệnh viện. Từ năm 2011 đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận 1.001 lượt
học viên nước ngoài đến thực tập về phẫu thuật nội soi tiêu hóa, thần kinh,
tiêu hóa – gan mật, cấp cứu, phẫu thuật tim mạch và các chuyên khoa sâu
khác.
Dự kiến trong năm 2020, Bệnh viện sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc gửi viên
chức đi đào tạo tại Hàn Quốc và Đài Loan để phát triển những chuyên khoa
mũi nhọn như phẫu thuật ít xâm lấn, can thiệp mạch máu, ghép tạng, ung
bướu…và nâng cao năng lực của đội ngũ điều dưỡng – kỹ thuật viên để
khẳng định vị thế của bệnh viện đại học hàng đầu cả nước.

1

HÀN QUỐC

ASAN MEDICAL CENTER (AMC)
Đối tượng

Chi phí

Thời gian

Các Bác sĩ liên
Có thể được hỗ trợ chi phí
quan đến chương
đào tạo
trình Ghép gan
 Chi phí đào tạo: Tương
đương 1.000 USD/ 4
tuần
Bác sĩ (không liên
quan đến chương  Ký túc xá: tương đương
$12 USD/ đêm
trình Ghép gan)
 Ăn
uống:
Tương
đương $5 USD/ bữa ăn
 Tương đương 100 USD
 Tương đương 500 USD
Điều
dưỡng  Tương đương 1.000
chuyên khoa sâu
USD
 Tương đương 2.000
USD
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Ghi chú
Tối đa 2 bác sĩ/ đợt
và tối đa 4 - 5 bác
sĩ/ năm

3 – 5 ngày
1 tuần
2 tuần
2 – 4 tuần

Học phí đã bao
gồm chi phí ăn
trưa, bảng tên,
giấy chứng nhận
(khi thời gian học
trên 1 tuần)

Hồ sơ đăng ký
Đơn đăng ký học (Application Form) (theo mẫu)
Thư giới thiệu của Trưởng khoa ứng viên đang làm việc (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch
Giấy xác nhận thời gian làm việc/ Hợp đồng lao động (phải được
cấp bởi bệnh viện ứng viên đang làm việc) (dịch tiếng Anh công chứng)
Bản sao chứng chỉ hành nghề (dịch tiếng Anh công chứng)
Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn (dịch tiếng Anh
công chứng)
Bản sao hộ chiếu
1 ảnh định dạng JPEG, nền trắng kích thước 3,5cm x 4,5cm
Ghi chú:
ASAN Medical Center chỉ xét bộ hồ sơ đầy đủ các loại giấy tờ trên)
theo thứ tự nộp hồ sơ
Hồ sơ phải được nộp trước ngày dự định bắt đầu học ít nhất là 12
tuần
Sau khi nhận được thông báo chấp thuận từ ASAN Medical Center,
ứng viên có thể nộp đơn xin học bổng hỗ trợ (theo mẫu), đơn xin
lưu trú trong ký túc xá bệnh viện và phải nộp bổ sung
Phiếu khám sức khỏe theo mẫu (Physician's statement): hoàn
tất trong vòng 3 tháng trước ngày ứng viên dự định đến Hàn
Quốc
Phiếu chủng ngừa theo mẫu (Immunization form): hoàn tất
trong vòng 3 tháng trước ngày ứng viên dự định đến Hàn Quốc)
Bản sao bảo hiểm du lịch (sau khi được chấp thuận)
YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM SEVERANCE ACADEMY
Nhận đào tạo bác sĩ chuyên khoa sâu về nội thần kinh, ngoại thần
kinh, can thiệp thần kinh, hồi sức thần kinh…
Có thể được hỗ trợ chi phí đào tạo
SEOUL NATIONAL UNIVERSITY BUNDANG HOSPITAL (SNUBH),
AJOU UNIVERSITY HOSPITAL, SEJONG HOSPITAL, BUNDANG
JESAENG HOSPITAL, CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA ST.
VINCENT’S HOSPITAL, BUNDANG CHA HOSPITAL VÀ LEE CHUN
TEK ORTHOPEDIC SPECIALTY HOSPITAL
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Nhận đào tạo bác sĩ theo chuyên khoa sâu
Có thể miễn chi phí đào tạo, hỗ trợ chỗ ở nếu có kinh phí hỗ trợ từ
chính phủ tỉnh Gyeonggi
SAMSUNG MEDICAL CENTER (SMC)
Nhận đào tạo bác sĩ, điều dưỡng…theo chuyên khoa sâu
Chi phí: 2.500USD – 3.500USD/ người/ 04 tuần (bao gồm phí đào tạo,
chỗ ở, ăn uống…)

2

THÁI LAN
FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY
Có thể sắp xếp khóa đào tạo ngắn hạn cho 1 bác sĩ mỗi năm: Miễn chi
phí đào tạo và chi phí thủ tục
Có thể sắp xếp chương trình fellowship cho 1 bác sĩ mỗi năm: Miễn
chi phí đào tạo và chi phí thủ tục
Chỉ dành riêng cho Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh

3

NHẬT BẢN
NAGOYA UNIVERSITY HOSPITAL
Nhận đào tạo bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên về mảng Nội soi
Có thể hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí lưu trú và chi phí vé máy bay
khứ hồi

4

ĐÀI LOAN
VETERANS GENERAL HOSPITAL (TAIPEI, TAICHUNG, KAOHSIUNG)
Cả 3 bệnh viện thuộc hệ thống Bệnh viện Đa khoa Vinh Dân
(Veterans General Hospital): Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng đều
đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và
sẽ hỗ trợ theo nhiều mức độ tùy vào thời gian, nội dung các
chương trình đào tạo.
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Ứng viên phải gửi sơ yếu lý lịch, mục tiêu học tập và thời gian học
tập dự kiến (bằng tiếng Anh) cho các bệnh viện đối tác. Các bệnh
viện đối tác sẽ xem xét và có mức hỗ trợ cho từng trường hợp cụ
thể.
Sau khi nhận được thông báo chấp thuận từ các bệnh viện đối tác,
ứng viên phải nộp bộ hồ sơ trước ngày dự định bắt đầu học ít nhất
là 12 tuần.
Bộ hồ sơ tiếng Việt công chứng sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa,
bao gồm:
Hình ảnh kỹ thuật số
Bản sao hộ chiếu
Bản sao chứng chỉ hành nghề chuyên môn
Bản sao các chứng chỉ và/ hoặc giấy chứng nhận có liên quan
Thư giới thiệu (nêu rõ ứng viên có hơn 1 năm kinh nghiệm
chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký theo học)
Kế hoạch học tập: bao gồm mục tiêu, thời gian, các môn học, kế
hoạch học tập lâm sàng, tên của các Bác sĩ tại bệnh viện đối tác
muốn theo học (nếu biết)
Hồ sơ của ứng viên sẽ được Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Ministry
of Health and Welfare) xem xét. Sau khi hồ sơ được Bộ Y tế và
Phúc lợi chấp thuận, các bệnh viện đối tác sẽ thông báo cho
ứng viên qua email. Sau đó ứng viên sẽ nộp bổ sung những giấy
tờ sau:
Kết quả chụp X-quang phổi của ứng viên (không có dấu
hiệu nghi ngờ lao phổi) trong vòng 90 ngày trước ngày dự
định bắt đầu học tại Đài Loan. Kết quả được viết bằng tiếng
Anh hoặc tiếng Hoa
Lịch trình chuyến bay của ứng viên
Minh chứng bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm tai nạn (thời hạn
bảo hiểm bao gồm cả thời gian di chuyển và thời gian học
tập tại Đài Loan)
TAIWAN INTERNATIONAL HEALTHCARE TRAINING CENTER (TIHTC)
Là Trung tâm đào tạo trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi (Ministry of
Health and Welfare) Đài Loan, trung tâm nhận đào tạo hầu như tất
cả các đối tượng nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,
kỹ sư, paramedic…) theo các chương trình đào tạo cố định và theo
nhu cầu.
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Các chương trình đào tạo cố định (Project Training):
International Acupuncture and Traditional Medicine (2 tuần)
Emergency Care and Burn Management (2 tuần)
International Healthcare Management Leadership (2 tuần)
Các chương trình đào tạo ngắn hạn (01 – 03 tháng) theo nhu cầu:
Ứng viên phải nộp bộ hồ sơ trước ngày dự định bắt đầu học ít nhất
là 12 tuần. Hồ sơ gồm:
Đơn đăng ký học (Application Form) (file đính kèm)
Statement of purpose: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 500-600
từ, bằng tiếng Anh và trả lời những câu hỏi sau:
Tại sao bạn muốn tham gia vào chương trình đào tạo này?
Hãy nói về một số thách thức y khoa hiện tại của đất nước
bạn
Chương trình đào tạo này sẽ hỗ trợ bạn đóng góp cho nền
y tế nước nhà như thế nào?
Hãy nêu chi tiết các mục tiêu học tập với các chủ đề chuyên
biệt mà bạn muốn học tập
Bạn muốn đạt được những gì sau khi hoàn tất chương
trình đào tạo này?
Hồ sơ bổ sung:
Bản sao hộ chiếu, bao gồm trang thông tin cá nhân thể
hiện rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp
và ngày hết hạn
Một tấm hình khổ passport (3,5cm x 4,5cm) có viết tên ứng
viên (bằng tiếng Anh) ở mặt sau
Sơ yếu lý lịch
Một hoặc nhiều hơn Thư giới thiệu (Letters of Recommendation)
Giấy khám sức khỏe (X-Quang phổi và xét nghiệm Viêm
gan siêu vi B phải được thực hiện trong vòng 03 tháng tính
từ ngày dự định nhập học)
Đối với các chương trình đào tạo theo nhu cầu (Clinical Training):
Bản sao bằng tốt nghiệp của ngành nghề có liên quan đến y
khoa
Bản sao chứng chỉ hành nghề
Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc tối thiểu là một năm
Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận, giải thưởng…có
liên quan đến chuyên ngành mà ứng viên nộp đơn
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Đối với các chương trình đào tạo cố định (Project Training):
Bản sao bằng tốt nghiệp của ngành nghề có liên quan đến y tế
công cộng, bảo hiểm sức khỏe, quản lý y tế hoặc y khoa
Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận, giải thưởng…có
liên quan đến chương trình mà ứng viên nộp đơn
Một đoạn video ngắn tự giới thiệu bản thân (3-5 phút) hoặc
cung cấp các chứng nhận ngoại ngữ (Anh văn hoặc Hoa ngữ)
còn giá trị
Ứng viên có thể chọn học tại 1 trong các bệnh viện đối tác của
TIHTC. Thông thường TIHTC sẽ gửi ứng viên đến học tại các
bệnh viện có thế mạnh về chuyên khoa mà ứng viên đang nộp
đơn
Sau khi được chấp thuận bởi Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, ứng
viên có thể được xem xét miễn giảm chi phí đào tạo và chi phí
lưu trú trong ký túc xá của TIHTC
Các bệnh viện đối tác của TIHTC:
Cathay General Hospital
Changhua Christian Hospital
Far Eastern Memorial Hospital
Lo-Sheng Sanatorium and Hospital, Ministry of Health and
Welfare
Mackay Memorial Hospital
National Taiwan University Hospital
Shin Kong Memorial Wu Ho-Su Hospital
St. Martin De Porres Hospital
Taichung Veterans General Hospital
Taipei Veterans General Hospital
Taipei Tzu Chi Hospital, Buddist Tzu Chi Medical Foundation
Taipei Municipal Wanfang Hospital (Managed by Taipei Medical
University)…
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NHÂN VIÊN ĐI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

Phòng/Khoa/Đơn vị gửi tờ trình về việc cử nhân viên đi học ở nước
ngoài với đầy đủ nội dung: địa điểm học, thời gian, chi phí (được hỗ
trợ hay tự túc)… về phòng Khoa học và Đào tạo (Lầu 4 - Khu A), Bệnh
viện Đại học Y Dược TPHCM.
Phòng Khoa học và Đào tạo soát xét hồ sơ, lấy ý kiến từ các phòng có
liên quan (phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Điều dưỡng).
Đối với đối tượng là Điều dưỡng, Kỹ thuật viên: Phối hợp với Phòng
Điều dưỡng sơ vấn ứng viên trước: xem xét quá trình làm việc và đào
tạo, kiểm tra trình độ ngoại ngữ của ứng viên (kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng nghe/ đọc/ viết về ngoại ngữ chuyên ngành).
Đánh giá kết quả sơ vấn:
Trường hợp đạt yêu cầu: Mời Hội đồng tuyển chọn cán bộ viên
chức (CBVC) đi đào tạo nước ngoài
Trường hợp không đạt yêu cầu: Khoa/ Phòng/ Đơn vị chọn nhân
sự khác đi đào tạo
Họp Hội đồng tuyển chọn CBVC đi đào tạo nước ngoài xét duyệt và
quyết định mức hỗ trợ của bệnh viện đối với tất cả trường hợp tham
gia các chương trình đào tạo tại nước ngoài từ 10 ngày trở lên (không
tính thứ bảy và chủ nhật).
Trường hợp đạt yêu cầu: Thư ký lập biên bản họp Hội đồng,
phòng Tổ chức Cán bộ lập Quyết định cử đi học
Trường hợp không đạt yêu cầu: Nhân viên tự rèn luyện, trau dồi
nâng cao trình độ; Phòng/Khoa/Đơn vị chọn nhân sự khác đi đào
tạo
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(028) 3952 5107
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Phòng Khoa học và Đào tạo (Lầu 4 - Khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
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Department

Ư KIN KHO HOC

V

ới kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý và điều hành các sự kiện

khoa học, cùng với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, năng động,
sáng tạo và có sự gắn bó lâu dài trong lĩnh vực tổ chức sự kiện khoa
học - một trong những thế mạnh của Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM, góp phần tạo nên sự thành công của các sự kiện khoa học:
Hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế
Tập huấn đào tạo

Hội nghị Gan Mật toàn quốc lần thứ XV

Hội nghị “Tiếp cận kỹ thuật xét
nghiệm mới trong chẩn đoán và
điều trị”

Hội nghị “Xu hướng mới trong
điều trị bệnh tim mạch hiện nay”

Các Hội nghị tiêu biểu và quy mô lớn đã tổ chức trong năm 2019
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Hội nghị Khoa học và Đào tạo thường niên
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM năm 2019

Với phương châm “Chuyên
nghiệp - Hiệu quả - Tận
tâm”, Phòng Khoa học và
Đào tạo luôn nỗ lực để
mang lại những dịch vụ tốt
nhất và những giải pháp tối
ưu.
Bệnh viện đã đầu tư hệ

Hội trường 352 chỗ ngồi

thống 04 phòng họp với sức
chứa từ 50 đến 352 chỗ
ngồi, được trang bị hệ
thống âm thanh chất lượng
cao, hệ thống máy chiếu độ
phân giải FULL HD, độ sáng
8.000 ansilumens, bàn ghế
theo tiêu chuẩn quốc tế,

Hội trường 100 chỗ ngồi

đường truyền cáp quang,
cáp mạng ..., đáp ứng được
tất cả các nhu cầu hội nghị hội thảo, hội thảo trực
tuyến, truyền hình trực tiếp
từ phòng mổ đến hội
trường.
Hội trường 50 chỗ ngồi
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Phòng giảng viên

Hội trường 70 chỗ ngồi

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một dịch vụ trọn gói về tổ chức sự
kiện khoa học
Tư vấn và xin phép các thủ tục tổ chức, truyền thông cho sự
kiện (thiết kế - in ấn, thi công gian hàng, thiết kế website, ...),
quản lý tài trợ, phần mềm hội nghị, tiếp nhận đăng ký
Nhân sự: MC, phiên dịch, quay phim – chụp ảnh ...
Trang thiết bị Hội nghị: hệ thống máy chiếu, tai nghe phiên
dịch, hệ thống đường truyền trực tiếp hình ảnh từ phòng mổ
Hậu cần: vé máy bay, khách sạn, du lịch, ăn uống, quà tặng ...
Để nâng cao chất lượng tổ chức sự kiện một cách chuyên nghiệp,
Bệnh viện đã đưa vào sử dụng ứng dụng – UMC Events trên các
thiết bị iOS, Android để Quý đồng nghiệp có thể theo dõi các sự
kiện được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM một cách
nhanh nhất.
Quét QR code để tải ứng dụng UMC Events
Android

iOS

Chúng tôi cam kết luôn giám sát các tiến trình để đảm bảo sự kiện
diễn ra theo đúng kế hoạch, đồng thời sẽ có những điều chỉnh kịp
thời khi cần thiết để thích ứng với hoàn cảnh thực tế.
Liên hệ
Tổ Sự kiện - Phòng Khoa học và Đào tạo
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
028 3952 5166

khoahocdaotao@umc.edu.vn
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(028) 3952 5107
khoahocdaotao@umc.edu.vn
Phòng Khoa học và Đào tạo (Lầu 4 - Khu A)
Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
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KINH PHÍ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NCKH 2020

N

guồn kinh phí của bệnh viện hỗ trợ các hoạt động đào tạo
và nghiên cứu khoa học năm 2020

Nghiên cứu khoa học
Đào tạo nước ngoài
Đào tạo trong nước
Đào tạo đại học và sau đại học
Đào tạo về chuyên môn
Đào tạo về quản lý
Đào tạo nghiệp vụ quản trị
Đào tạo kỹ năng mềm
Đào tạo khác
Kinh phí dự phòng

Tổng kinh phí

2.000.000.000 đồng
2.300.000.000 đồng
5.600.000.000 đồng
2.000.000.000 đồng
1.000.000.000 đồng
1.300.000.000 đồng
400.000.000 đồng
700.000.000 đồng
200.000.000 đồng
4.000.000.000 đồng
13.900.000.000 đồng
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HU LUC 1: GHIÊN CƯU KHO HOC

A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

1. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

1. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

1. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

1. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

1. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

2. Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước/Thành phố
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

3. Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

3. Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

3. Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

3. Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở

̣
̀
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

3. Đề tài nghiên cứu cấp Cơ sở
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A

ĐỀ TÀI NCKH TRIỂN KHAI NĂM 2019

4. Phối hợp nghiên cứu

B

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ 2019 (ISI/SCOPUS)
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B

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ 2019 (ISI/SCOPUS)
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B

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ 2019 (ISI/SCOPUS)
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B

BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ 2019 (ISI/SCOPUS)

-

-

-

-
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C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020
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C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020
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C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020

67

C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020
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C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020
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C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020
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C

ĐỀ TÀI NCKH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI NĂM 2020

71

HU LUC 2: ÀO TAO - HUYN GIO K THUT

27 bệnh viện nhận chuyển giao kỹ thuật từ năm 2014 - 2019
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D

KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NĂM 2020
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D

KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NĂM 2020
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D

KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT NĂM 2020

75

HU LUC 3: ƠP TÁC QUC T
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E

HỢP TÁC QUỐC TẾ
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E

HỢP TÁC QUỐC TẾ
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E

HỢP TÁC QUỐC TẾ

-

-
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-

-

-
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E

HỢP TÁC QUỐC TẾ

-

-
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E

HỢP TÁC QUỐC TẾ
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E

HỢP TÁC QUỐC TẾ

-
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HU LUC 4: Ư KIN KHO HOC & đÀO TAO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020

89

F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020

95

F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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F

SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO 2020
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PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Điện thoại: (028) 3952 5107 Email: khoahocdaotao@umc.edu.vn
Địa chỉ: Lầu 4 - Khu A - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
215 Hồng Bàng, Phường11, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

