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HỘI NGHỊ KHOA HỌC TIM MẠCH TOÀN QUỐC 2017
THÔNG BÁO VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
Hà Nội ngày 23 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: - Các Hội viên Hội Tim mạch học Việt Nam
- Các Bác sỹ/Điều dưỡng trên toàn quốc
Theo kế hoạch đã thống nhất của Ban chấp hành Hội Tim mạch học Việt Nam và
nhằm liên tục cập nhật, bổ sung các kiến thức cũng như giao lưu hợp tác trong lĩnh vực Tim
mạch, Hội nghị Tim mạch toàn quốc 2017 với chủ đề “Tiếp cận toàn diện trong chẩn
đoán và điều trị suy tim” sẽ được tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh, TP. Thanh Hóa từ
ngày 06 - 07/10/2017.
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 chỉ theo quy định của Bộ y tế dành cho các bác sĩ và
điều dưỡng viên có nhu cầu.
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Cập nhật về tăng huyết áp và một số bệnh lý
tim mạch thường gặp

Bác sỹ
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C05

Cập nhật về cấp cứu tim mạch dành cho điều
dưỡng
(Khóa đào tạo liên tục dành cho điều dưỡng)

Điều
dưỡng

04

C031

Siêu âm tim cơ bản – Lý thuyết
(Với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư,
bác sỹ từ Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ)

Bác sỹ
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C032

Siêu âm tim cơ bản – Thực hành
(Với sự tham gia giảng dạy của các Giáo sư,
bác sỹ từ Hội Siêu Âm Tim Hoa Kỳ)

Bác sỹ
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1.000.000
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Do số lượng chỗ ngồi có hạn, xin vui lòng gửi email hoặc gọi điện trực tiếp đến văn phòng
Hội Tim Mạch đăng ký với Ban thư ký trước ngày 30/09/2017.
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Khi đăng ký tham dự Khoá học, Quý vị vui lòng nộp một trong những giấy tờ sau (bản
scan, photo) qua email hoặc nộp tại Hội nghị 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;
Bằng Điều dưỡng (Khóa đào tạo liên tục dành cho điều dưỡng);

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.
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Xin trân trọng cảm ơn.
HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
Tổng thư ký

PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
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