
 

HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM 

 

VP THƯ KÝ HỘI GMHS VN: TẦNG 3 NHÀ 1O SỐ 1 TRẦN KHÁNH DƯ HÀ NỘI 

TEL: 04.39723760   FAX: 04.39723759  
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THƯ THÔNG BÁO VÀ TRIỆU TẬP HỌC 

 

Kính gửi:  …………………………………………. – KHOA ………………………….. 

  …………………………………………………………………………………. 

 

HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC VIỆT NAM trân trọng kính mời Bs tham dự Khóa học “Gây mê Châu Âu” 

do Đại học Y Hà nội, Hội Gây mê Hồi sức Việt nam phối hợp với Đại học Paris 7 (Pháp) và Tổ chức 

đào tạo của Châu Âu về GMHS cấp bằng Đại học (Diplôme Universitaire) chuyên ngành về Gây mê 

Hồi sức sau khi hoàn thành 6 Module trong vòng 03 năm với các nội dung như sau: 

Stt Module 

01. 

Gây mê theo loại bệnh nhân & phẫu thuật, xử trí tình huống tai nạn trong phòng 

mổ, tổ chức GMHS (Anaesthesia according to the patient, types of surgery & modes of 

organization). 

02. Tim mạch (Cardiovascular) 

03. 
Hồi sức chuyển hóa, cấp cứu chấn thương, đông máu cầm máu (Intensive care, 

emergency medicine, blood & blood transfusion) 

04. Hô hấp (Respiratory & thorax) 

05. Sản Nhi (Mother & child. Adverse reaction) 

06. 
Gây mê về vấn đề giãn cơ, phẫu thuật thần kinh, gây tê tại chỗ-vùng, đau & chống 

đau (Neurology, loco regional anaesthesia & pain therapy). 

 

Theo vòng khóa học thứ III, Module IV:  

“Hồi sức chuyển hóa, cấp cứu chấn thương, đông máu cầm máu (Intensive care, emergency 

medicine, blood & blood transfusion); chủ đề chính là Hồi sức chấn thương, thần kinh. 

do BS Claire Geneve và BS Sebastien Tanaka giảng dạy ,(có người phiên dịch) sẽ được tổ chức: 

- Tại Hội trường lớn Bệnh viện Việt Đức (40 Tràng Thi, Hà nội) 

- Thời gian  8h00 – 17h00 các ngày từ 15/5/2016 - 20/5/2016.  

- Lệ phí học bao gồm tài liệu: 1.500.000 VNĐ. Hội viên chính thức đã đăng ký trên website 

vnanesth.org và nộp tiền Hội phí đóng 1.000.000 VNĐ. 

   Vì sự phát triển của chuyên ngành GMHS cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho các Bác sỹ 

làm việc tại bệnh viện, chúng tôi mong Ban Giám đốc và Khoa Gây mê Hồi sức tạo điều kiện cho Học 

viên được tham dự và hoàn thành khóa học này. 

Hà nội, ngày 05  tháng 05  năm 2016 

                                                                                    Thay mặt Ban tổ chức  

 

 

 

 

                                                                                PGS.TS Nguyễn Quốc Kính 

Vui lòng xác nhận lại sau khi nhận được Thư mời! 

ĐT: 0912631983 

Học viên chưa nộp Bằng tốt nghiệp sao công chứng 

tiếng Pháp, chứng minh thư photo, vui lòng mang 

theo để nộp cho thư ký! 
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