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I THÁNG 01/2023 4 1 3   

1 Hồi sinh tim phổi cơ bản x     Phòng Điều dưỡng 

2 Cập nhật ứng dụng, điều trị sắc tố hiệu quả 
trong thẩm mỹ da x     Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

3 Nâng cao chất lượng hồi phục sau phẫu 
thuật x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

4 Điều trị bệnh lý van tim cơ bản x     Khoa Phẫu thuật Tim mạch 
người lớn 

5 Thay van động mạch phổi qua da   x   Khoa Phẫu thuật tim trẻ em 

6 MedTAVAR     x 
Khoa Phẫu thuật Tim mạch 
người lớn 

7 Quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện     x Khoa Dược 

8 Thực hành vật lý trị liệu     x Khoa Phục hồi chức năng 

II THÁNG 02/2023 6 0 7   

1 
Kỹ năng giáo dục sức khỏe dành cho điều 
dưỡng 
Xây dựng tài liệu giáo dục sức khỏe  

x     Phòng Điều dưỡng 

2 Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch ngoại vi 
cho người bệnh sau phẫu thuật 

x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

3 Hồi sinh tim phổi cơ bản x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

4 Vai trò của chẩn đoán tế bào học: Tiềm 
năng, giới hạn và tương lai x     Khoa Giải phẫu bệnh 

5 Cập nhật kiến thức và kỹ năng trong thực 
hành đọc kết quả cộng hưởng từ x     Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

6 Dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 
cho bệnh nhân nội khoa x     Khoa Nội Tim mạch 

7 Nghiệp vụ nhân viên hỗ trợ chăm sóc      x Phòng Điều dưỡng 

8 Căng chỉ cơ bản trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 
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Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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9 
Cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị bệnh 
trĩ bằng máy khâu bấm     x Khoa Hậu môn - Trực tràng 

10 Điều trị đau can thiệp bằng sóng cao tần     x Khoa Ngoại Thần kinh 

11 Phục hồi chức năng tim mạch     x Khoa Phục hồi chức năng 

12 Siêu âm trong lòng mạch (IVUS)     x Khoa Tim mạch can thiệp 

13 Siêu âm tim nâng cao     x Đơn vị Hình ảnh tim mạch 

III THÁNG 03/2023 10 4 12   

1 
Cập nhật các vấn đề thiết yếu trong cấp cứu 
nội khoa x     Khoa Cấp cứu 

2 Bệnh lý tự miễn và sử dụng thuốc ức chế 
miễn dịch  x     Khoa Dược 

3 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư 
phổi không phải tế bào nhỏ, bất kể tình 
trạng PD-L1  

x     Khoa Hóa trị ung thư 

4 Chất gây tắc dạng lỏng trong can thiệp dị 
dạng động tĩnh mạch nội sọ x     Khoa Ngoại Thần kinh 

5 Can thiệp sang thương phức tạp (COMPLEX 
PCI) x     Khoa Tim mạch can thiệp 

6 Cập nhật các tiến bộ trong phẫu thuật tái 
tạo ngực bằng túi nâng ngực Silicone x     Khoa Tuyến vú 

7 Quản lý chất lượng LEAN x     Khoa Xét nghiệm 

8 Tứ chứng Fallot x     Đơn vị Hình ảnh tim mạch 

9 
Dược lâm sàng: Vấn đề sử dụng kháng sinh 
dự phòng x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

10 Đặt ống thông dạ dày trên người bệnh thở 
máy x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

11 Hội nghị Ung thư dạ dày lần thứ 9 của Hội 
Ung thư dạ dày Châu Á – Thái Bình Dương   x   Khoa Ngoại Tiêu hóa 

12 Nâng cao văn hóa an toàn người bệnh tại 
các cơ sở y tế   x   Phòng Quản lý chất lượng 

bệnh viện 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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13 
Cập nhật chẩn đoán và điều trị về thoát vị 
bẹn và thoát vị thành bụng   x   Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

14 Huấn luyện kỹ năng chẩn đoán và điều trị 
đột quỵ cấp   x   Khoa Thần kinh 

15 Tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

16 Cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị bệnh 
trĩ bằng máy khâu bấm      x Khoa Hậu môn - Trực tràng 

17 Hậu môn - Trực tràng cơ bản     x Khoa Hậu môn - Trực tràng 

18 Chăm sóc điều dưỡng trong lọc máu liên 
tục và thay huyết tương 

    x Khoa Hồi sức tích cực 

19 
Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật mổ 
mở căn bản     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

20 Can thiệp nội mạch thần kinh     x Khoa Ngoại Thần kinh 

21 Hồi sức ngoại thần kinh     x Khoa Ngoại Thần kinh 

22 Theo dõi điện sinh lý thần kinh     x Khoa Ngoại Thần kinh 

23 Phục hồi chức năng hô hấp     x Khoa Phục hồi chức năng 

24 Kỹ thuật thay xốp phủ vết thương của liệu 
pháp hút áp lực âm trên người bệnh 

    x Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ 

25 Tim mạch can thiệp cơ bản     x Khoa Tim mạch can thiệp 

26 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

IV THÁNG 04/2023 12 2 12   

1 Quản lý sử dụng kháng sinh x     Khoa Dược 

2 
Cập nhật các phân loại của WHO: Các thay 
đổi chính trong phiên bản mới nhất - tại 
sao? 

x     Khoa Giải phẫu bệnh 

3 Cập nhật điều trị u vùng thân não x     Khoa Ngoại Thần kinh 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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4 
Dị dạng mạch máu bẩm sinh trên bệnh nhi: 
Phân loại và hiệu quả điều trị xơ hóa x     Khoa Ngoại Thần kinh 

5 Chẩn đoán và điều trị cường giáp: Phối hợp 
đa chuyên khoa x     Khoa Nội tiết 

6 Dinh dưỡng tiêu hóa ở trẻ sinh non x     Khoa Sơ sinh 

7 Siêu âm trong lòng mạch và khoan cắt 
mảng xơ vữa cứng (ROVUS) x     Khoa Tim mạch can thiệp 

8 Cung cấp oxy trước khởi mê x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

9 Vai trò HFNC trong gây mê - hồi sức x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

10 
Xu hướng mới về nội soi tiêu hóa, ERCP và 
nội soi siêu âm chẩn đoán và điều trị bệnh 
lý tiêu hóa 

x     Khoa Nội soi 

11 
Sử dụng thuốc chống tiểu cầu trong dự 
phòng đột quỵ x     Khoa Thần kinh 

12 Kháng tiểu cầu trong hội chứng vành cấp x     Khoa Nội Tim mạch 

13 Hội nghị đồng thuận ung thư đại trực tràng   x   Khoa Ngoại Tiêu hóa 

14 Góc khuất và triển vọng thực tế của điều trị 
vảy nến trên lâm sàng   x   Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

15 Điều dưỡng cấp cứu     x Khoa Cấp cứu 

16 Kỹ thuật chăm sóc da cơ bản     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

17 
Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội 
soi ổ bụng     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

18 Phẫu thuật nội soi Gan-Mật-Tụy     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

19 Kỹ thuật hút áp lực âm trong điều trị vết 
thương     x Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ 

20 Bệnh viêm ruột mạn: Module (1) Tiếp cận 
chẩn đoán     x Khoa Tiêu hóa 

21 Bệnh viêm ruột mạn: Module (2)  Chiến lược 
điều trị     x Khoa Tiêu hóa 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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22 
Bệnh viêm ruột mạn: Module (3) Các triển 
vọng mới trong điều trị     x Khoa Tiêu hóa 

23 

Quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí 
đánh giá mức chất lượng phòng xét 
nghiệm y học Quyết định số 2429/QĐ-BYT 
ngày 12/6/2017 

    x Khoa Xét nghiệm 

24 Siêu âm tim phổi trong hồi sức cấp cứu     x Đơn vị Hình ảnh tim mạch 

25 Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

26 Phẫu thuật nội soi cắt thực quản     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

V THÁNG 05/2023 11 5 6   

1 Phối hợp đa ngành trong chăm sóc toàn 
diện cho người bệnh tại bệnh viện x     Phòng Công tác xã hội 

2 Hiểu về tâm lý người bệnh và khách hàng x     Phòng Điều dưỡng 

3 Cập nhật các vấn đề chăm sóc thiết yếu 
trong cấp cứu x     Khoa Cấp cứu 

4 Cập nhật quản lý các bệnh da liễu thường 
gặp 

x     Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

5 Bắt vít qua da làm cứng cột sống lưng x     Khoa Ngoại Thần kinh 

6 Y học hạt nhân trong bệnh lý thận - tiết 
niệu x     Khoa Y học hạt nhân 

7 Kỹ thuật gây tê giảm đau sau mổ và chăm 
sóc người bệnh có gây tê: TAP BLOCK, ESP x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

8 
Kỹ thuật đặt ống Broche Blocker cô lập phổi 
qua ống nội soi mềm cho phẫu thuật lồng 
ngực  

x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

9 Sử dụng thuốc kháng đông trong dự 
phòng đột quỵ x     Khoa Thần kinh 

10 Hình ảnh học đột quỵ cấp x     Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

11 Phối hợp đa chuyên khoa trong bệnh lý tim 
mạch - chuyển hóa 

x     Khoa Nội Tim mạch 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình



SỰ KIỆN KHOA HỌC & ĐÀO TẠO NĂM 2023

12 Quản lý trang thiết bị y tế   x   Phòng Vật tư thiết bị 

13 Hội nghị: Xu hướng mới trong điều trị bệnh 
tim mạch năm 2023   x   Trung tâm Tim mạch 

14 Kết hợp các biện pháp phẫu thuật trong 
điều trị sa tạng chậu   x   Khoa Niệu học chức năng 

15 Ngày Hen toàn cầu   x   Khoa Thăm dò chức năng hô 
hấp 

16 Tổ chức hoạt động khám chữa bệnh ngoại 
trú   x   Khoa Khám bệnh 

17 Đào tạo thực hành lâm sàng cho Điều 
dưỡng tại Bệnh viện 

    x Phòng Điều dưỡng 

18 Căng chỉ cơ bản trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

19 Cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị bệnh 
trĩ bằng máy khâu bấm     x Khoa Hậu môn - Trực tràng 

20 Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật mổ 
mở nâng cao     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

21 Phục hồi chức năng đột quỵ     x Khoa Phục hồi chức năng 

22 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

VI THÁNG 06/2023 17 6 8   

1 
Các thay đổi của quy trình kỹ thuật (tế bào 
học, giải phẫu bệnh) trong kỷ nguyên y học 
chính xác 

x     Khoa Giải phẫu bệnh 

2 
Quản lý cảm xúc, ứng xử và xử lý tình huống 
trong công tác điều dưỡng x     Phòng Điều dưỡng 

3 Điều trị ung thư vú nhóm tam âm: Cá thể 
hóa điều trị  x     Khoa Hóa trị ung thư 

4 Hồi sức tim phổi nâng cao x     Khoa Hồi sức tích cực 

5 Cập nhật các giải pháp theo dõi liên tục 
bệnh nhân hồi sức ngoại thần kinh x     Khoa Ngoại Thần kinh 

6 Phẫu thuật làm cứng cột sống lưng x     Khoa Ngoại Thần kinh 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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7 
Can thiệp lấy huyết khối cơ học trong đột 
quỵ cấp: Cập nhật khuyến cáo và nguyên 
tắc thực hành 

x     Khoa Ngoại Thần kinh 

8 
Tiếp cận đa chuyên khoa trong điều trị béo 
phì x     Khoa Nội tiết 

9 Phẫu thuật tim bẩm sinh có dùng ống nối 
có van x     Khoa Phẫu thuật tim trẻ em 

10 Xuất huyết tiêu hóa không tăng áp tĩnh 
mạch cửa: Góc nhìn đa chuyên khoa x     Khoa Tiêu hóa 

11 Can thiệp sang thương phân nhánh 
(MEDTEP) x     Khoa Tim mạch can thiệp 

12 Cập nhật chẩn đoán và điều trị bướu tuyến 
cận giáp x     Khoa Tuyến vú 

13 Quản lý chất lượng xét nghiệm bằng quy 
luật Westgard và công cụ Sigma 

x     Khoa Xét nghiệm 

14 
Theo dõi huyết động trong phẫu thuật thần 
kinh có đo điện sinh lý x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

15 Khí máu động mạch x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

16 Thực hành chẩn đoán và điều trị suy giảm 
nhận thức x     Khoa Thần kinh 

17 Phẫu thuật tim ít xâm lấn x     Khoa Phẫu thuật Tim mạch 
người lớn 

18 Hội nghị Bệnh Parkinson và Rối loạn vận 
động    x   Khoa Thần kinh 

19 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý điều dưỡng  
Làm việc nhóm trong điều dưỡng 

  x   Phòng Điều dưỡng 

20 Thay lại khớp háng   x   Khoa Chấn thương chỉnh hình 

21 Hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay toàn cầu   x   Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

22 Hội nghị Gan Mật Tụy và Ghép gan   x   Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

23 Tiếp cận kỹ thuật xét nghiệm mới trong 
chẩn đoán và điều trị   x   Khoa Xét nghiệm 

24 Tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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25 
Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật mổ 
mở căn bản     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

26 Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản     x Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

27 Phẫu thuật nội soi Gan-Mật-Tụy     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

28 Điều trị xâm lấn tối thiểu trong cột sống     x Khoa Ngoại Thần kinh 

29 Định hướng phục hồi chức năng cơ bản     x Khoa Phục hồi chức năng 

30 Phẫu thuật nội soi cắt thực quản     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

31 Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

VII THÁNG 07/2023 9 3 6   

1 Hồi sinh tim phổi cơ bản x     Phòng Điều dưỡng 

2 Chuẩn mực trong giao tiếp của điều dưỡng 
với người bệnh, khách hàng x     Phòng Điều dưỡng 

3 Quản lý Dược bệnh viện x     Khoa Dược 

4 Kết hợp nội soi và vi phẫu điều trị các u sàn 
sọ phức tạp 

x     Khoa Ngoại Thần kinh 

5 Phẫu thuật điều trị vẹo cột sống x     Khoa Ngoại Thần kinh 

6 Các rối loạn trùng lặp trong tiêu hóa cần lưu 
ý x     Khoa Tiêu hóa 

7 Máu và các chế phẩm của máu x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

8 Phẫu thuật cắt gan, các giai đoạn cần giảm 
CVP và những điều cần lưu ý x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

9 Quản lý đột quỵ do xơ vữa động mạch lớn x     Khoa Thần kinh 

10 Hiểu mình, hiểu người để thương nhau   x   Phòng Điều dưỡng 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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11 
Hội nghị thường niên Hội Hen - Dị ứng - 
Miễn dịch lâm sàng   x   

Khoa Thăm dò chức năng hô 
hấp 

12 Cập nhật gây mê hồi sức năm 2023   x   Khoa Gây mê - Hồi sức 

13 Quản lý vật tư y tế tiêu hao: Từ dự trù danh 
mục đến sử dụng     x Phòng Điều dưỡng 

14 Kỹ thuật chăm sóc da cơ bản     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

15 Lọc máu liên tục và thay huyết tương      x Khoa Hồi sức tích cực 

16 Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội 
soi ổ bụng 

    x Khoa Gây mê - Hồi sức 

17 Nâng cao về thoát vị thành bụng     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

18 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

VIII THÁNG 08/2023 27 1 10   

1 
Ứng dụng hồ sơ công tác xã hội bệnh viện 
trong đánh giá và can thiệp tâm lý xã hội 
cho người bệnh 

x     Phòng Công tác xã hội 

2 Tuần lễ đạo tạo y khoa liên tục Bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM năm 2023 x     Phòng Khoa học và Đào tạo 

3 Quản lý thoát mạch trong tiêm truyền x     Phòng Điều dưỡng 

4 Thông báo tin xấu và chăm sóc người bệnh 
hấp hối - tử vong x     Phòng Điều dưỡng 

5 Cập nhật xử trí các bệnh lý cấp cứu nội khoa 
thường gặp x     Khoa Cấp cứu 

6 

Điều trị thoái hóa khớp gối: Cập nhật kiến 
thức mới về tái tạo khớp gối sử dụng tế bào 
gốc, thay khớp gối bán phần, thay khớp gối 
toàn phần, thay lại khớp gối 

x     Khoa Chấn thương chỉnh hình 

7 Cập nhật chẩn đoán và điều trị trĩ x     Khoa Hậu môn - Trực tràng 

8 Cập nhật kiến thức trong chăm sóc bệnh 
nhân tổn thương do tì đè x     Khoa Hồi sức tích cực 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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9 Hồi sức thần kinh x     Khoa Hồi sức tích cực 

10 
Nhiễm khuẩn bệnh viện: Thực hành tuân 
thủ phòng ngừa 4 loại nhiễm khuẩn 
thường gặp 

x     Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

11 
Vệ sinh môi trường: Hiệu quả công tác vệ 
sinh môi trường theo chương trình chuẩn 
quốc tế 

x     Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

12 Tiệt khuẩn nhiệt độ cao: Vận hành và kiểm 
soát chất lượng x     Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

13 Lựa chọn hóa chất an toàn và hiệu quả 
trong tái xử lý dụng cụ y tế x     Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

14 Cập nhật kiến thức Lão khoa và Chăm sóc 
giảm nhẹ x     Khoa Lão-Chăm sóc giảm nhẹ 

15 Vai trò của niệu động học trong các loại 
bệnh lý rối loạn chức năng tiểu thường gặp x     Khoa Niệu học chức năng 

16 Cập nhật những tiến bộ trong phục hồi 
chức năng y học thể thao 

x     Khoa Phục hồi chức năng 

17 
Cập nhật các phương pháp quản lý đường 
thở  x     Khoa Tai Mũi Họng 

18 Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư 
tuyến tiền liệt x     Khoa Tiết niệu 

19 Cập nhật những vấn đề mới trong bệnh 
gan mật 2023 x     Khoa Tiêu hóa 

20 Quản lý chất lượng xét nghiệm và ứng 
dụng trong thực hành lâm sàng x     Khoa Xét nghiệm 

21 Bệnh tim bẩm sinh phức tạp trong bào thai: 
phối hợp liên chuyên khoa x     Đơn vị Hình ảnh tim mạch 

22 
Chăm sóc và những điều cần lưu ý trên 
người bệnh có gây tê tủy sống, giảm đau 
ngoài màng cứng 

x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

23 Hoàn tất đường thở khó x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

24 Tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị chóng mặt x     Khoa Thần kinh 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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25 Kháng đông điều trị thuyên tắc phổi x     Khoa Nội Tim mạch 

26 Xạ trị trong ung thư phổi tiến xa tại chỗ và 
di căn x     Khoa Hô hấp 

27 Hóa trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai 
đoạn tiến xa và quản lý tác dụng phụ x     Khoa Hô hấp 

28 Hội nghị Ung thư thực quản Việt Nam   x   Khoa Ngoại Tiêu hóa 

29 Phục hồi chức năng hô hấp     x Khoa Phục hồi chức năng 

30 Căng chỉ cơ bản trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

31 Quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện     x Khoa Dược 

32 Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật mổ 
mở nâng cao     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

33 Phẫu thuật nội soi Gan-Mật-Tụy     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

34 Tim mạch can thiệp nâng cao     x Khoa Tim mạch can thiệp 

35 Siêu âm trong lòng mạch (IVUS)     x Khoa Tim mạch can thiệp 

36 

Quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí 
đánh giá mức chất lượng phòng xét 
nghiệm y học Quyết định số 2429/QĐ-BYT 
ngày 12/6/2017 

    x Khoa Xét nghiệm 

37 Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

38 Phẫu thuật nội soi cắt thực quản     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

IX THÁNG 09/2023 18 3 7   

1 Hồi sinh tim phổi nâng cao x     Phòng Điều dưỡng 

2 Thấu hiểu và hỗ trợ tâm lý nhân viên  x     Phòng Điều dưỡng 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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3 
Cập nhật kiến thức về tái tạo khớp vai, y học 
thể dục - thể thao, phẫu thuật nội soi tái 
tạo, phẫu thuật thay khớp vai 

x     Khoa Chấn thương chỉnh hình 

4 
Cập nhật kiến thức trong chăm sóc bệnh 
nhân thở máy x     Khoa Hồi sức tích cực 

5 Vai trò chẩn đoán bệnh học trong kỷ 
nguyên y học chính xác x     Khoa Giải phẫu bệnh 

6 Coiling trong can thiệp túi phình và thông 
nối động tĩnh mạch màng cứng nội sọ x     Khoa Ngoại Thần kinh 

7 Hồi sức trẻ sinh non ở phòng sinh x     Khoa Sơ sinh 

8 Cập nhật các vấn đề tiêu hóa liên quan acid 
dạ dày x     Khoa Tiêu hóa 

9 Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư vú 
di truyền 

x     Khoa Tuyến vú 

10 
Kỹ thuật chẩn đoán tác nhân gây bệnh 
nhiễm trùng x     Khoa Vi sinh 

11 Nhiễm trùng máu, kỹ thuật chẩn đoán và 
bàn luận x     Khoa Vi sinh 

12 Quản lý chất lượng LEAN x     Khoa Xét nghiệm 

13 Cập nhật chẩn đoán và điều trị ung thư biểu 
mô tế bào gan giai đoạn trung gian  x     Khoa Hóa trị ung thư 

14 Dược lâm sàng: Tương hợp tương kỵ tiêm 
truyền x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

15 Gây mê không dùng Morphine x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

16 Kích thích não sâu sau mổ x     Khoa Thần kinh 

17 Điều trị bệnh lý van tim nâng cao x     Khoa Phẫu thuật Tim mạch 
người lớn 

18 Điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ 
EGFR (+) x     Khoa Hô hấp 

19 Chia sẻ về công tác quản lý chất lượng bệnh 
viện: Ngày An toàn người bệnh thế giới   x   Phòng Quản lý chất lượng 

bệnh viện 

20 Hội nghị Dược lâm sàng Bệnh viện Đại học 
Y Dược TPHCM lần III   x   Khoa Dược 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình



21 Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ   x   Khoa Phẫu thuật tim trẻ em 

22 Điều dưỡng cấp cứu     x Khoa Cấp cứu 

23 Tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

24 Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật mổ 
mở căn bản     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

25 Quản lý và xử lý dụng cụ phẫu thuật     x Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

26 Phẫu thuật điều trị bệnh hệ mật     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

27 Tim mạch can thiệp cơ bản     x Khoa Tim mạch can thiệp 

28 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

X THÁNG 10/2023 9 6 9   

1 Kỹ năng lập kế hoạch x     Phòng Điều dưỡng 

2 Quản lý chất lượng bệnh viện x     Phòng Quản lý chất lượng 
bệnh viện 

3 Dược lâm sàng: Vấn đề sử dụng kháng sinh 
dự phòng 

x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

4 Kiểm soát thân nhiệt x     Khoa Gây mê - Hồi sức 

5 Vai trò của chẩn đoán bệnh học phân tử, 
tiềm năng và tương lai  x     Khoa Giải phẫu bệnh 

6 Điều trị chu phẫu tuyến yên x     Khoa Nội tiết 

7 Cập nhật kiến thức về Nội soi siêu âm chẩn 
đoán và điều trị bệnh lý tiêu hoá x     Khoa Nội soi 

8 Siêu âm trong lòng mạch và khoan cắt 
mảng xơ vữa cứng (ROVUS) x     Khoa Tim mạch can thiệp 

9 Các vấn đề tim mạch trong ung thư x     Đơn vị Hình ảnh tim mạch 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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10 
Hội nghị Trung tâm Khoa học Thần kinh 
2023   x   Khoa Thần kinh 

11 Thay khớp nhỏ - bàn tay - ngón tay    x   Khoa Chấn thương chỉnh hình 

12 Cập nhật ERAS năm 2023: Hồi phục sớm 
sau phẫu thuật tại Khoa Gây mê - Hồi sức   x   Khoa Gây mê - Hồi sức 

13 Kỷ niệm Ngày quốc tế Chăm sóc giảm nhẹ   x   Khoa Lão-Chăm sóc giảm nhẹ 

14 Hội nghị Ghép gan   x   Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

15 Kỷ niệm Ngày hội Người cao tuổi   x   Khoa Lão-Chăm sóc giảm nhẹ 

16 

Tiếp cận danh mục thuật ngữ chuyên 
ngành điều dưỡng được chuẩn hóa: Ứng 
dụng trong quy trình và ghi chép điều 
dưỡng 

    x Phòng Điều dưỡng 

17 Kỹ thuật chăm sóc da cơ bản     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

18 Điều dưỡng chuyên ngành hồi sức     x Khoa Hồi sức tích cực 

19 Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật nội 
soi ổ bụng 

    x Khoa Gây mê - Hồi sức 

20 Phẫu thuật điều trị bệnh tụy     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

21 Phẫu thuật nội soi Gan-Mật-Tụy     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

22 Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

23 Phục hồi chức năng đột quỵ     x Khoa Phục hồi chức năng 

24 Kỹ thuật thay xốp phủ vết thương của liệu 
pháp hút áp lực âm trên người bệnh     x Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ 

XI THÁNG 11/2023 10 6 7   

1 
Phẫu thuật dùng máy khâu bấm trong 
bệnh lý hậu môn trực tràng x     Khoa Hậu môn - Trực tràng 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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2 
Ung thư dạ dày giai đoạn tiến xa: những 
bước tiến mới x     Khoa Hóa trị ung thư 

3 Stent chuyển dòng trong điều túi phình 
động mạch não x     Khoa Ngoại Thần kinh 

4 Hội nghị đồng thuận ung thư dạ dày   x   Khoa Ngoại Tiêu hóa 

5 Giáo dục tự chăm sóc đái tháo đường x     Khoa Nội tiết 

6 Xu hướng mới về nội soi chẩn đoán và điều 
trị ung thư sớm ống tiêu hóa x     Khoa Nội soi 

7 Botulinum toxin trong các bệnh thần kinh x     Khoa Thần kinh 

8 Xử lý các biến chứng bệnh Crohn x     Khoa Tiêu hóa 

9 Quản lý chất lượng xét nghiệm bằng quy 
luật Westgard và công cụ Sigma x     Khoa Xét nghiệm 

10 Can thiệp sang thương phân nhánh 
(MEDTEP) x     Khoa Tim mạch can thiệp 

11 Hội nghị Khoa học thường niên Bệnh viện 
Đại học Y Dược TPHCM năm 2023   x   Phòng Khoa học và Đào tạo 

12 

Liệu pháp sinh học thế hệ mới Guselkumab 
(ức chế interleukin 23): Kỷ nguyên mới với 
PASI đạt đến 100, cải thiện toàn diện chất 
lượng cuộc sống cho bệnh nhân vảy nến 

  x   Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

13 Hội nghị Khoa học Dược lâm sàng   x   Khoa Dược 

14 Cập nhật kiến thức trong chăm sóc bệnh 
nhân nặng 

  x   Khoa Hồi sức tích cực 

15 Hội nghị Phẫu thuật động kinh châu Á   x   Khoa Ngoại Thần kinh 

16 Ngày COPD toàn cầu   x   Khoa Thăm dò chức năng hô 
hấp 

17 Căng chỉ cơ bản trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

18 Cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị bệnh 
trĩ bằng máy khâu bấm     x Khoa Hậu môn - Trực tràng 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình
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19 
Điều dưỡng dụng cụ trong phẫu thuật mổ 
mở nâng cao     x Khoa Gây mê - Hồi sức 

20 Điều trị thoát vị thành bụng     x Khoa Ngoại Gan-Mật-Tụy 

21 Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

22 Phẫu thuật nội soi cắt đại trực tràng     x Khoa Ngoại Tiêu hóa 

23 Kỹ thuật hút áp lực âm trong điều trị vết 
thương     x Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ 

XII THÁNG 12/2023 3 1 3   

1 
Báo cáo ca lâm sàng: Quản lý các bệnh da 
liễu hiếm gặp x     Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

2 Sử dụng thuốc giảm đau x     Khoa Dược 

3 Chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh qua 
các trường hợp lâm sàng đặc biệt x     Khoa Thần kinh 

4 Hội nghị Khoa học Thần kinh Việt Nam lần 
thứ II   x   Khoa Ngoại Thần kinh 

5 Tiêm chất làm đầy trong thẩm mỹ da     x Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da 

6 Chăm sóc điều dưỡng trong lọc máu liên 
tục và thay huyết tương 

    x Khoa Hồi sức tích cực 

7 

Quản lý chất lượng xét nghiệm theo tiêu chí 
đánh giá mức chất lượng phòng xét 
nghiệm y học Quyết định số 2429/QĐ-BYT 
ngày 12/6/2017 

    x Khoa Xét nghiệm 

 

Tên chương trình 
(CME, lớp học, hội nghị, hội thảo…)STT

CME HN-HT Lớp học
ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH

Loại hình



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

PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
Năng động - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Nhân văn


