ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TIỀN HỘI NGHỊ (CME)
Tên khóa học: ĐÀO TẠO VỀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP

I.THỜI GIAN: 01 ngày
Ngày 29/6/2017: Từ 14h00 đến 17h00.
Ngày 30/6/2017: Từ 08h30 đến 11h30.
II. ĐỊA ĐIỂM:
Hội trường Bộ môn Lao và Bệnh Phổi,
Tầng 3, Tòa nhà Chỉ đạo Chương trình (Nhà G), Bệnh viện Phổi Trung ương,
Số 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
III. NỘI DUNG
1. Giới thiệu về khóa học: Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về phục hồi chức
năng hô hấp (PHCNHH), quan điểm, mục tiêu và vai trò PHCNHH của trong điều trị
bệnh lý hô hấp, nhất là các bệnh hô hấp mạn tính.
2. Mục tiêu khóa học:
- Nắm được các kĩ thuật cơ bản trong PHCNHH.
- Thực hành được một số kĩ thuật PHCNHH cơ bản.
- Nắm được kiến thức trong việc khám lượng giá PHCNHH trong bệnh lý hô hấp.
- Ứng dụng điều trị trong một số bệnh hô hấp mạn tính.
3. Phương pháp đào tạo:
- Thực hành các kĩ thuật PHCNHH cơ bản (có dụng cụ và KTV hướng dẫn).
- Lý thuyết và thực hành xen kẽ.
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IV. GIẢNG VIÊN
TS.BS Nguyễn Thị Tường Oanh,
Trưởng khoa Bệnh phổi tắc nghẽn Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Thành phố
Hồ Chí Minh).
ThS.BS Đào Bích Vân,
Nguyên Trưởng khoa Thăm dòvà Phục hồi chức năng Bệnh viện Phổi Trung
ương, Nghiên cứu viên thử nghiệm lâm sàng Trung tâm VICTORY Bệnh viện
Phổi Trung ương.
V. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN
1. Được cung cấp các kiến thức cơ bản theo mục tiêu của khóa học.
2. Được thực hành cùng với Kĩ thuật viên giàu kinh nghiệm.
3. Được các chuyên gia giải đáp các vấn đề thuộc lĩnh vực PHCNHH.
4. Được cấp phát tài liệu học tập bao gồm: Sách về Phục hồi chức năng hô hấp (NXB
Y học), Video khoa giáo về các kĩ thuật cơ bản PHCNHH, Video về Chương trình
điều trị PHCNHH cho người bệnh COPD, Video khoa giáo về điều trị PHCNHH
trong một số bệnh hô hấp mạn tính.
5. Tiếp tục được liên hệ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn lâu dài thuộc lĩnh vực.
6. Được cấp Chứng nhận Đào tạo y khoa liên tục.
V. BAN TỔ CHỨC
1. Nhiệt liệt chào mừng các học viên đến tham dự khóa học.
2. Học viên được tạo điều kiện tối ưu để học tập.
3. Mọi ý kiến đóng góp, liên hệ xin được gửi tới :
 TS. HànTrung Điền,
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương Trưởng nhóm Đào tạo Hội nghị Bệnh phổi 2017
(090.344.0089, dienhan195@gmail.com).
 ThS. Bùi Thị Dương Vân,
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phổi Trung ương
(098.304.1830; buiduongvanbvp@gmail.com).
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