
ĐẠI HỘI TIM MẠCH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 16
THÔNG BÁO VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018
 
Kính gửi: - Các Hội viên Hội Tim mạch học Việt Nam

- Các Bác sỹ 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, Đại Hội Tim 
Mạch Toàn Quốc Lần Thứ 16 với chủ đề “Tim mạch trong kỉ nguyên mới: Cá thể hóa điều trị các 
bệnh cảnh phức tạp” sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana - TP. Đà Nẵng ngày 
05 - 07/10/2018.

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 có nhu cầu. 

I. Các khóa đào tạo liên tục (CME) miễn phí (không cấp chứng chỉ):

MÃ 
PHIÊN

KHÓA HỌC
 HỌC PHÍ

(VNĐ)
HỘI TRƯỜNG THỜI GIAN

C01 (S01)
Cập nhật về chẩn đoán và 
kiểm soát tăng huyết áp tạo 
tuyến cơ sở 

Miễn phí
Ariyana

Ballroom 3
14:00 - 16:30 

Ngày 5/10/2018

C02
Đào tạo liên tục về tăng huyết 
áp và một số bệnh lý liên quan 
tại tuyến cơ sở

Miễn phí
Phòng

chức năng 5
08:15 – 13:00

Ngày 6/10/2018

C03

Đào tạo liên tục về can thiệp 
chỗ chia nhánh động mạch 
vành và qua đường động 
mạch quay

Miễn phí
Phòng

Hạ Long
12:00 – 15:30 

Ngày 6/10/2108

C04
Đào tạo liên tục về cấp cứu và 
hồi sức tim mạch 

Miễn phí
Phòng

chức năng 5
13:15 – 16:45

Ngày 6/10/2018

C09

Diễn đàn đào tạo về bệnh 
động mạch vành và dự phòng 
biến cố tim mạch ở người có 
bệnh mạch vành

Miễn phí
Ariyana

Ballroom 1B
13:45 – 17:00 

Ngày 7/10/2108
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C10
Đào tạo liên tục về dùng thuốc 
kháng đông hợp lý cho người 
bệnh tim mạch

Miễn phí Phòng Hội An
13:45 – 17:00 

Ngày 7/10/2108

C11
Đào tạo liên tục về siêu âm 
trong lòng mạch vành và phân 
suất dự trữ vành

Miễn phí
Phòng

Hạ Long
13:45 – 17:00 

Ngày 7/10/2108

C12

Đào tạo liên tục về cách mở/
đóng mạch máu và xử trí 
biến chứng của đường vào 
mạch máu

Miễn phí
Phòng

Phong Nha
13:45 – 17:00

Ngày 7/10/2108

II. Các khóa đào tạo liên tục (CME) có thu phí và cấp chứng chỉ:

MÃ 
PHIÊN

KHÓA HỌC
HỌC PHÍ 

(VNĐ)
HỘI TRƯỜNG THỜI GIAN

C05 + C06

Đào tạo liên tục về Siêu âm 
Doppler tim cơ bản (C05)

500.000
Phòng

chức năng 5

08:00 - 12:45
Ngày 7/10/2018

Đào tạo liên tục về Siêu âm 
Doppler tim trong chẩn đoán/ 
xử trí bệnh van tim (van động 
mạch chủ và 2 lá) – C06

13:45 - 17:00
Ngày 7/10/2018

C05 + C07

Đào tạo liên tục về Siêu âm 
Doppler tim cơ bản (C05)

500.000

Phòng
chức năng 5

08:00 - 12:45
Ngày 7/10/2018

Đào tạo liên tục về Siêu âm 
mạch máu trong chẩn đoán 
và điều trị bệnh mạch máu 
thường gặp (C07)

Phòng
chức năng 1 và 6

13:45 - 17:00
Ngày 7/10/2018

C08
Đào tạo liên tục về điện tâm 
đồ ứng dụng trong cấp cứu 
tim mạch

300.000
Phòng

Hạ Long
13:15 - 16:30

Ngày 7/10/2018

Do số lượng chỗ ngồi có hạn, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ Email: congress@vnha.org.vn 
của Hội Tim Mạch để đăng ký với Ban thư ký trước ngày 25/09/2018.

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; 
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.



Cách thức đóng học phí:
1. Đóng trực tiếp tại bàn đăng ký CME tại Đại hội.
2. Hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Hội theo địa chỉ: 

Tên tài khoản: HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
Số tài khoản (VND): 0010000000409
Tại ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 

Sở Giao dịch.
(Vui lòng ghi rõ tên người đăng ký và nội dung chuyển khoản đồng thời có email hoặc gọi 
điện thông báo về việc chuyển tiền để BTC kiểm tra và lưu thông tin).

Ghi chú: BTC không nhận tiền đăng ký bằng hình thức gửi tiền qua bưu điện.
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Người đại diện: PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng/ĐTDĐ: 0913 519 417
Người liên hệ:  Anh Trần Minh Đức/ĐTDĐ: 0982 677 265
VP Hội Tim Mạch: 024.3868.8488
Email: congress@vnha.org.vn      Website: www.vnha.org.vn
 
Xin trân trọng cảm ơn.

HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

      

GS.TS. NGUYỄN LÂN VIỆT


