ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TIỀN HỘI NGHỊ (CME)
Tên khóa học:

NÂNG CAO KỸ NĂNG ĐỌC PHIM XQUANG THƯỜNG QUI
VÀ CẮT LỚP VI TÍNH NGỰC

I. THỜI GIAN: 01 ngày
Ngày 29/6/2017:
Ngày 30/6/2017:

Từ 14h00 đến 17h00
Từ 08h00 đến 11h30

II. ĐỊA ĐIỂM
Hội trường Lớn - Bệnh viện Phổi Trung ương.
III. NỘI DUNG
1. Giới thiệu về khóa học:
Trong chuyên ngành lao và bệnh phổi thì các phương pháp thăm khám hình ảnh
ngực có sử dụng tia X luôn đóng vai trò quan trọng. X quang thường qui có nhiệm vụ chẩn
đoán mang tính sàng lọc và định hướng cho các chỉ định tiếp theo. Chụp CLVT luôn đóng
vai trò chủ đạo.
Khóa học Nâng cao kỹ năng đọc X quang thường qui và cắt lớp vi tính ngực
do các Thầy, các chuyên gia trong chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, chuyên sâu trong
lĩnh vực hình ảnh ngực, có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn cũng như công tác
giảng dạy sẽ trực tiếp truyền đạt, trao đổi, cùng các học viên đào sâu, chuẩn hóa những
kiến thức cũ và cập nhật những kiến thức mới. Từ đó các học viên có thể từng bước trau
dồi phương pháp và nâng cao được các kỹ năng xử lí hình ảnh X quang ngực trong quá
trình thực hành lâm sàng sau này.
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2. Mục tiêu khóa học:
- Giúp học viên nắm chắc được các kiến thức giải phẫu thường, phiên giải trên
giải phẫu X quang thường qui và cắt lớp vi tính ngực bình thường.
- Nâng cao kỹ năng nhận định các bất thường trên phim XQ và CT ngực dựa trên
sự phân loại hình ảnh học theo các hội chứng và các bệnh lý thường gặp trong lâm sàng.
3. Đối tượng khóa học:
- Các bác sĩ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, trong đó chú trọng chuyên ngành
lao và bệnh phổi, chuyên khoa hô hấp.
- Các bác sĩ lâm sàng chuyên khoa lao và bệnh phổi, chuyên khoa hô hấp.
- Các bác sĩ nội trú lao và bệnh phổi.
- Các sinh viên Y khoa có quan tâm đến chuyên khoa nói trên.
4. Giảng viên:
- PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị.
- TS. BS Cung Văn Công: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Trung ương.
- BS.CKII Nguyễn Đức Khôi: Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Phổi Trung ương.
5. Phương pháp đào tạo:
- Bài thuyết trình bằng Powerpoint.
- Thảo luận ca bệnh dựa trên đọc phim (Slices, Nega).
III. QUYỀN LỢI HỌC VIÊN KHI THAM DỰ KHÓA HỌC
1. Được cấp giấy chứng nhận tham dự khóa học
2. Được cấp tài liệu của lớp đào tạo
3. Được tham gia mạng lưới cộng tác viên để tiếp tục nhận được thông tin chuyên
môn về lĩnh vực chuyên khoa, các sự kiện khoa học, các khóa đào tạo nâng cao…
sau khóa học này.
IV. NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN:
1. Đăng kí và khẳng định sự tham gia khóa học với ban tổ chức (do đặc điểm lớp
học về chẩn đoán hình ảnh nên có giới hạn về số lượng).
2. Tham gia khóa học liên tục, đầy đủ và đúng giờ (các bài giảng có sự logic).
3. Đóng phí tham gia đầy đủ.
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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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