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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC
ĐẠO TẠO CHUYÊN KHOA TỪ 2010 - 2013
Mở 03 khóa Chuyên khoa 1 (2011, 2012. 2013)

Mở 01 khóa chuyên khoa 2 (2013 – 2015)

BVCR
đào tạo
chuyên

Chuyên khoa 1: 192 học viên, 7 chuyên ngành
(Chẩn đoán hình ảnh, Mắt, TMH, Nội tiết, Nội
TQ, Ngoại TQ, Hồi sức cấp cứu)

khoa từ
năm 2010

Chuyên khoa 2: 14 học viên, 6 chuyên ngành
(chẩn đoán hình ảnh, Mắt, TMH, Nội tiết, Nội
TQ, Ngoại TQ)

THUẬN LỢI
- Bộ Y Tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo chỉ đạo và
hỗ trợ kinh phí thực hiện.
- Giám đốc BVCR chỉ đạo và phân công một Phó GĐ (kiêm
Giám đốc TTĐT – CĐT) phụ trách trực tiếp.
- Có sự phối hợp tốt giữa phòng đào tạo và các khoa lâm
sàng trong việc tổ chức giảng dạy.

- Đội ngũ cán bộ giảng viên có kinh nghiệm (đa số là cán bộ
thỉnh giảng của ĐHYD), cơ sở vật chất đầy đủ cho việc thực
hiện giảng dạy.

THUẬN LỢI (tt)
- Bệnh viện tuyến dưới rất tin tưởng và luôn mong muốn
được về BVCR để học tập và thực hành.
- Phần lớn các bộ môn của ĐHYD đều đóng tại BVCR nên

việc nhờ sự hỗ trợ từ trường gặp nhiều thuận lợi.

KHÓ KHĂN
- Số học viên dự thi ít nên khó tổ chức đào tạo.
- Chưa có kinh nghiệm trong việc xét hồ sơ tuyển sinh nên
phải nhờ ĐHYD hỗ trợ.
- Phần lý thuyết các môn cơ sở và chứng chỉ hỗ trợ phải
nhờ ĐHYD đào tạo.
- Chưa thống nhất thời gian tuyển sinh giữa trường và bệnh

viện (trường tuyển sinh trước, BV tuyển sinh sau)

Học

viên của BVCR sẽ không theo kịp chương trình học lý thuyết
của trường.

KHÓ KHĂN (tt)
- Chậm có phôi bằng tốt nghiệp cho học viên đã tốt nghiệp
(khóa tốt nghiệp đầu tiên phải sau 1 năm mới có bằng).
- Bằng tốt nghiệp có 2 chử ký (giám đốc bv và hiệu trưởng

ĐHYD) nên một số bệnh viện chưa quen với phôi bằng mới.
Bệnh viện Chợ Rẫy phải xác nhận theo yêu cầu của bệnh
viện địa phương.

ĐỀ XUẤT
- BVCR ủng hộ tiếp tục đào tạo chuyên khoa sau đại học tại
các bệnh viện, vì đây là một mô hình đào tạo đặc thù của
ngành y.

- Phối hợp chặt chẽ Viện – Trường: Xây dựng mô hình
Trường tuyển sinh, giảng dạy môn cơ sở, chứng chỉ hỗ trợ
và lý thuyết môn chuyên ngành. Bệnh viện đảm nhận đào

tạo thực hành môn chuyên ngành.

Xin chân thành cảm ơn
Quý đại biểu

