THÔNG BÁO VỀ LỚP HỌC CẤP CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH
NỘI KHOA HÔ HẤP DO CÁC CHUYÊN GIA PHÁP ĐẢM NHIỆM
Từ năm học 2013-2014, Trường Đại học Y Hải Phòng kết hợp với Đại sứ quán Pháp tổ chức các lớp đào tạo cấp
chứng chỉ Sau đại học cho các bác sỹ Việt Nam. Ngay trong năm học 2013-2014, nhà trường kết hợp với Hội Phổi
Pháp-Việt, Đại học Corse, Đại học Paris Descartes (Pháp) triển khai lớp đào tạo cấp chứng chỉ về Nội Hô hấp
(Diplôme Universitaire de Pneumologie).
Ngoài bằng cấp quốc gia của Pháp do Viện Y học, Đại học Corse (Cộng hòa Pháp) cấp, các học viên tham dự
lớp học sẽ được cấp Chứng chỉ Sau đại học cho môn học tương ứng (nội dung học được Trường Đại học Y Hải
Phòng xem xét và thống nhất trước khi tiến hành để chứng chỉ này tương đương với chứng chỉ Hô hấp của
chương trình đào tạo Sau đại học của nhà trường căn cứ trên kết quả kiểm tra đánh giá về lý thuyết và thực hành).
Đối tượng tham dự lớp học
Các bác sĩ đang theo học Nội trú, Cao học, Nghiên cứu sinh, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II chuyên
ngành Nội khoa, Y tế công cộng tại Trường Đại học Y Hải Phòng.
Các bác sĩ đang làm công tác chuyên môn y tế tại các đơn vị y tế nhà nước và tư nhân trong cả nước.
Để hỗ trợ cho việc tổ chức lớp học (giảng đường, xe đưa đón giảng viên từ sân bay và từ khách sạn, ăn ở của
giảng viên, phiên dịch, dịch và in các tài liệu chuyên ngành…), các học viên tham dự lớp học sẽ phải nộp một
khoản kinh phícho toàn bộ khóa học (gồm 4 đợt học) là hai triệu đồng (2.000.000 VND). Học viên sẽ nộp khoản
kinh phí này cho Ban tổ chức lớp học tại đợt học đầu tiên.
Địa điểm học: Trường/Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng,
Giảng đường, các Đơn nguyên, Khoa lâm sàng, Trung tâm và Labo chuyên khoa tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng và
Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp Hải Phòng.
Lớp học do các chuyên gia Pháp giảng dạy, có hỗ trợ phiên dịch và sự tham dự của các chuyên gia hô hấp đầu ngành
Việt Nam, được tổ chức trong 2 năm của niên khóa 2013-2014, mỗi năm học 2 đợt với dự kiến về thời gian và nội
dung của các đợt học như sau:
o

Đợt I (từ ngày 11/11/2013 đến ngày 16/11/2013)
Hen phế quản người lớn (A.T. Dinh Xuan)
Hen phế quản trẻ em (G. Body)
Ung thư phổi (M. Durand vàA. Herkert)
Mô bệnh học (L. Antunes)
Thăm dò chức năng hô hấp (A.T. Dinh Xuan)
Bệnh lý giấc ngủ (F. Pellet và M. Francis)
Đi buồng xem bệnh nhân

o

Đợt II (sau nghỉ tết Âm lịch Giáp Ngọ)
Dị ứng hô hấp (M. Raffard và G.Body)
Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn (C. Préfaut)
Phục hồi chức năng hô hấp (C. Préfaut)
Suy hô hấp (C. Préfaut)
Thuốc lá (Y. Martinet)
Môi trường và bệnh hô hấp (J. Boczkowski)
Đi buồng xem bệnh nhân

o

Đợt III (cuối tháng 5/2014)
Lao phổi (G. Marchal)
Viêm phổi và HIV (G. Marchal)
Bệnh phổi kẽ (G. Marchal)
Thực hành thăm dò chức năng hô hấp (A.T. Dinh Xuan)
Đi buồng xem bệnh nhân
Test đánh giá

o

Đợt IV (đầu 11/2014, trước Hội nghị Hô hấp và
Phẫu thuật lồng ngực Pháp Việt lần thứ VIII)
Bệnh lý màng phổi (P.Astoul)
Bệnh nghề nghiệp (J.P.Grignet)
Nội soi hô hấp chẩn đoán và can thiệp
(J.P.Homasson)
Đi buồng xem bệnh nhân

Trường Đại học Y Hải Phòng kính đề nghị các cơ quan thông báo và tạo điều kiện cho các bác sĩ có liên quan và
quan tâm có thể tham dự lớp học.
Cá nhân và tập thể tham dự có thể đăng ký với Phòng Tổ chức cán bộ và Hành chính, bệnh viện ĐHY Hải Phòng
(225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, ĐT: (031)3736285); Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hải Phòng (72A,
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, ĐT: 0912029112), hoặc liên lạc với các thành viên BTC lớp học theo địa chỉ:
TS. Phạm Văn Linh (ĐT: 0934326068; Email: pvlinh@hpmu.edu.vn hay linh.phamvan@gmail.com);
ThS. Nguyễn Thị Hiền (ĐT: 0904167551; Email: nthien.haiphongmedicaluniv@yahoo.fr)
Hồ sơ đăng ký bao gồm đơn xin tham dự lớp học (có thông tin cá nhân và mô tả công việc đang đảm nhiệm),
photocopy công chứng văn bằng tốt nghiệp Đại học (nộp khi tham dự lớp học).

