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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Bắc Giang, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Tập huấn “Chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ và ngộ độc thuốc tê”                 
 

Kính gửi: 

      - Các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh; 

      - Các Trung tâm Y tế huyện; 

      - Các Cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

           Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 và Thông 

tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế hướng dẫn về việc 

đào tạo liên tục cho cán bộ y tế; 

Căn cứ Công văn số 138/SYT-QLHD ngày 01/02/2020 của Sở Y tế Bắc 

Giang về việc thực hiện cập nhật kiến thức chuyên môn đối với cán bộ y tế;         

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-BVĐKT ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về việc tập huấn chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ & ngộ 

độc thuốc tê. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông báo tổ chức tập huấn lớp “Chẩn 

đoán, xử trí sốc phản vệ và ngộ độc thuốc tê” cho cán bộ y tế, cụ thể như sau: 

 1. Nội dung, tài liệu và chương trình lớp tập huấn 

 - Chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ: Theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT về 

“Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ”. 

 - Chẩn đoán, xử trí ngộ độc thuốc tê: Theo Quyết định 2059/QĐ-BVĐKT 

ngày 25/11/2021 và “Khuyến cáo xử trí phản vệ và phát hiện, xử trí ngộ độc thuốc 

tê” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. ( có chương trình chi tiết đính kèm) 

 - Giảng viên:  

BSCKII Phạm Tùng Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu 



Thạc sỹ Phạm Hồng Phong, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

2. Thời gian, địa điểm  

-  Bắt đầu từ 14h00 Thứ 4, ngày 07 tháng 12 năm 2022.  

 -  Địa điểm: Hội trường giao ban, tầng 15 - Nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang. 

3. Hồ sơ đăng ký gồm: 

 - Công văn đăng ký danh sách cán bộ đi học của cơ quan; 

 - Văn bằng chuyên môn (chứng thực); 

 - CCCD ( chứng thực) 

 - 1 ảnh 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, đựng trong túi đựng ảnh) 

4. Phương thức đăng ký 

 Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang (tầng 13- nhà G) trước ngày 06/12/2022. 

5. Kinh phí tham dự : 200.000VNĐ/1 học viên. 

6. Phương thức thanh toán 

Nộp tiền mặt trực tiếp tại phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang trước ngày 06/12/2022.       

7. Cấp giấy chứng nhận 

 Cán bộ tham dự đầy đủ, đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu khóa tập huấn được 

cấp giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa theo quy định (4 tiết). 

          Đề nghị các đơn vị  cử cán bộ tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian 

quy định (lập danh sách cán bộ tham gia lớp tập huấn để làm căn cứ cấp giấy 

chứng nhận gửi về phòng Chỉ đạo tuyến, bản điện tử gửi qua địa chỉ email: 

chidaotuyenbg@gmail.com hoặc Zalo theo mẫu đính kèm trước ngày 06/12/2022. 

Mọi chi tiết xin liên hệ đ/c Tâm, SĐT: 0986501535).                                                                                                                                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;                                                                                          

- BGĐ (b/c);  

- Lưu: VT, CĐT.                                                           

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Chí Thành 

mailto:chidaotuyenbg@gmail.com


CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

“Chẩn đoán, xử trí Sốc phản vệ và Ngộ độc thuốc tê” 

 

STT Thời gian  Chương trình Thực hiện 

1 13h30 - 14h00 
Chuẩn bị thiết bị giảng dạy 

Điểm danh học viên 

Phòng CNTT 

Phòng CĐT 

2 14h00 - 14h10 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Bệnh viện 

3 14h10 - 15h10 
Bài giảng: Chẩn đoán và xử 

trí Sốc phản vệ 

BSCKII. Phạm Tùng Sơn 

Trưởng khoa Cấp cứu 

4 15h10 - 15h15 Giải đáp thắc mắc, thảo luận Giảng viên và học viên 

5 15h15 - 16h15 
Bài giảng: Chẩn đoán và xử 

trí Ngộ độc thuốc tê 

Ths. Phạm Hồng Phong 

Trưởng khoa Phẫu thuật 

Gây mê hồi sức 

6 16h15 - 16h20 Giải đáp thắc mắc, thảo luận Giảng viên và học viên 

7 16h20 - 16h35 Làm bài đánh giá 
Học viên tham dự  

tập huấn 

8 16h35 Kết thúc tập huấn  

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TẬP HUẤN 

“Chẩn đoán, xử trí Sốc phản vệ và Ngộ độc thuốc tê” 

Đơn vị: …………………………………………………………………… 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Khoa, phòng, 

TT 

Số điện 

thoại 

1      

2      

3      
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