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HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2021
THÔNG BÁO VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2021
Kính gửi: - Các Hội viên Hội Tim mạch học Việt Nam
- Các Bác sỹ trên toàn quốc
Theo kế hoạch đã được thông qua của Ban Chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội nghị
Khoa học Tim mạch Toàn quốc năm 2021 với chủ đề “Tim mạch 4.0: Không khoảng cách, không
giới hạn” dự kiến diễn ra vào ngày 5-7/11/2021 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, TP. Quy
Nhơn. Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp, ngày
01/10/2021 Thường trực Ban chấp hành Hội Tim mạch Việt Nam đã họp, thống nhất và đi đến quyết
định vẫn giữ nguyên ngày tổ chức hội nghị từ 5-7/11/2021 nhưng chuyển hình thức tổ chức từ hình
thức kết hợp (trực tiếp với trực tuyến) sang hình thức trực tuyến toàn bộ.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Tim mạch học Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo
liên tục (CME) có cấp chứng nhận theo quy định của Bộ y tế dành cho các bác sĩ có nhu cầu.
KHÓA HỌC

THỜI GIAN

KÊNH

HỌC PHÍ
(VNĐ)

Quản lý Tăng huyết áp và các yếu tố
nguy cơ tim mạch tại cơ sở

07:30-17:45
Ngày
05/11/2021

Kênh
trực
tuyến 9

500.000 vnđ

Thay đổi trong thực hành tim mạch qua
các khuyến cáo 2020-2021

13:30-17:45
Ngày
05/11/2021

Kênh
trực
tuyến 9

300.000 vnđ

Cấp cứu Tim mạch cơ bản

07:30-17:45
Ngày
06/11/2021

Kênh
trực
tuyến 9

500.000 vnđ

Ứng dụng của siêu âm nhanh tại
giường với thiết bị cầm tay trong hồi
sức và điều trị COVID-19

07:30-11:50
Ngày
07/11/2021

Kênh
trực
tuyến 9

300.000 vnđ

Xin Quý bác sĩ vui lòng gửi đăng ký tham gia CME đến email congress@vnha.org.vn của Hội Tim
Mạch trước ngày 01/11/2021.
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Để Ban tổ chức có thể in thông tin trên chứng chỉ CME cho các học viên được chính xác, xin vui lòng
ghi rõ “Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Đơn vị công tác” và các khoá học tham gia khi đăng ký
Quý vị vui lòng nộp một trong những giấy tờ sau (bản scan, photo) qua email hoặc gửi đến văn
phòng Hội Tim mạch để được cấp Giấy chứng nhận đào tạo liên tục:
-

Chứng chỉ hành nghề;
(hoặc) Giấy xác nhận công tác có chữ ký và đóng dấu của cơ quan;
(hoặc) Bằng Bác sỹ;

Học phí xin chuyển vào tài khoản của Hội Tim mạch như sau:
Tên tài khoản: HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
Số tài khoản (VND): 0010000000409
Tại ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Vietcombank – Sở Giao dịch – 11 Láng Hạ,
Ba Đình, Hà Nội.
Lưu ý khi chuyển khoản, Quí bác sĩ vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản bao gồm họ tên, khóa đào
tạo đăng ký.
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 17
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Xin trân trọng cảm ơn.
HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
Phó Chủ tịch

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
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