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KẾ HOẠCH 

Tổ chức huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật 

cho các Bệnh viện tuyến năm 2020 
 

 

Căn cứ:  

- Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 46/2016/TT-BQP ngày 01/4/2016 của Bộ Quốc phòng; 

- Quyết định số 1366/QĐ-BV ngày 20/4/2018 của Giám đốc Bệnh viện 

TWQĐ 108 qui định về công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở 

y tế, đơn vị tuyến; 

 - Đề nghị chuyển giao kỹ thuật của các Bệnh viện thuộc tuyến. 

I- Mục đích: 

 - Bồi dưỡng nâng cao kỹ thuật cho đội ngũ chuyên môn các đơn vị tuyến. 

 - Đào tạo, đào tạo liên tục kết hợp chuyển giao một số kỹ thuật cao về chẩn 

đoán, điều trị cho đội ngũ bác sỹ Bệnh viện thuộc tuyến để nâng cao năng lực 

chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ cứu chữa theo tuyến.  

 - Thực hiện một số kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên khi có điều kiện để bảo đảm 

sức khoẻ bộ đội, nhân dân trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thời chiến. 

II- Yêu cầu: 

1. Đối với các khoa, bộ môn trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

 - Các khoa, bộ môn được Bệnh viện phân công chuẩn bị tốt nội dung, cử cán bộ 

có năng lực truyền đạt lý thuyết và kỹ năng thực hành chuyển giao kỹ thuật. 

 - Nội dung, qui trình kỹ thuật chuyển giao phù hợp với phân cấp kỹ thuật 

và trang thiết bị hiện có của Bệnh viện tuyến. 

2. Đối với các đơn vị, Bệnh viện tuyến 

 - Chuẩn bị đầy đủ về cán bộ chuyên môn, trang bị kỹ thuật, bệnh nhân, thời 

gian để thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện chuyển giao kỹ thuật.  

 - Sau thời gian huấn luyện chuyển giao các kỹ thuật các bác sỹ Bệnh viện 

tuyến có khả năng độc lập thực hiện được các kỹ thuật chuyên khoa. 

III- Hình thức, nội dung thực hiện chuyển giao kỹ thuật. 

1. Hình thức chuyển giao kỹ thuật   

- Các Bệnh viện tuyến cử cán bộ, kíp cán bộ chuyên môn về Bệnh viện 

TWQĐ108 học tập kỹ thuật chuyên khoa theo quy hoạch phát triển kỹ thuật của 

mình (đây được coi là phương thức chủ yếu).  

- Mời chuyên gia Bệnh viện TWQĐ108 về chuyển giao kỹ thuật trực tiếp 

tại Bệnh viện khi đã chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết để nhận chuyển giao. 



- Các trường hợp bệnh nhân khó chẩn đoán, điều trị, không có chỉ định vận 

chuyển, Bệnh viện tuyến phối hợp với các chuyên khoa của Bệnh viện TWQĐ108 

xin tăng cường cứu chữa trực tiếp kết hợp với chuyển giao kỹ thuật.  

2. Nội dung, thời gian chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện tuyến 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Trách nhiệm của các đơn vị: 

3.1. Đối với các Bệnh viện tuyến 

 - Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ của Bệnh viện TWQĐ108 hoàn thành 

tốt chương trình chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện tuyến. 

 - Hiệp đồng chặt chẽ với các chuyên khoa, bộ môn của Bệnh viện 

TWQĐ108 về thời gian, nội dung chuyển giao; chuẩn bị đủ lực lượng chuyên 

môn, trang thiết bị y tế theo yêu cầu và tiếp nhận đủ nguồn bệnh nhân chuyên 

khoa để phục vụ công tác giảng dạy, huấn luyện của các chuyên gia Bệnh viện 

TWQĐ108 được liên tục với thời gian không quá 2 tuần. 

 - Xây dựng kế hoạch tiếp nhận chuyển giao, bố trí cán bộ có chuyên môn 

có năng lực tốt tiếp nhận kỹ thuật theo yêu cầu đề ra trong mỗi đợt chuyển giao kỹ 

thuật của cán bộ Bệnh viện TWQĐ108. 

 - Cử cán bộ đến học tập kỹ thuật phải phù hợp với định hướng phát triển 

chuyên môn của bệnh viện mình và thực hiện theo kế hoạch huấn luyện của Bệnh 

viện TWQĐ108.   

3.2. Đối với các phòng, khoa, bộ môn của Bệnh viện TWQĐ108 

 - Các Khoa, bộ môn xây dựng nội dung, chương trình đào tạo CGKT theo 

Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ Y tế và quyết định số 1366/QĐ- BV 

ngày 20/4/2018 của Giám đốc Bệnh viện và triển khai thực hiện; Tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho các học viên về học tập đạt kết quả cao nhất. 

 - Phòng Chỉ đạo tuyến: Phối hợp khảo sát, hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

chuyển giao kỹ thuật, theo dõi triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả cao nhất. 

 - Phòng Sau đại học, Trung tâm đào tạo liên tục: Tiếp nhận học viên các 

đơn vị, bệnh viện tuyến về học tập theo kế hoạch; Theo dõi, quản lý học viên bảo 

đảm thời gian và chất lượng huấn luyện đào tạo. 

 - Phòng Tham mưu Hành chính và phòng Hậu cần Kỹ thuật: Tạo điều kiện 

ăn, ở cho cán bộ nhân viên bệnh viện tuyến về học phù hợp với khả năng hiện có 

của Bệnh viện. 

Nơi nhận:                                                               

- Cục quân y (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Các BV tuyến;                                                

- Các Viện, Khoa, Phòng liên quan;   

- Lưu VT, CĐT; N50b.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trung tướng Mai Hồng Bàng 

 



PHỤ LỤC 

Kế hoạch huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện tuyến năm 2020 

( Ban hành kèm theo kế hoạch số 642/KH-CĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020) 

 

Khi chuẩn bị đủ điều kiện tiến hành kỹ thuật, lập kế hoạch báo cáo với 

Bệnh viện TWQĐ108 và chủ động hiệp đồng với các chuyên ngành liên quan, tổ 

chức đón chuyên gia xuống thực hiện chuyển giao kỹ thuật:  

I. Bệnh viện TWQĐ108 chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến 

BỆNH VIỆN KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO Đơn vị CGKT 

Viện YHHQ Phẫu thuật lấy sỏi tiết niệu qua da Khoa B2 

Bệnh viện 

 QY 7/QK3 

Tán sỏi qua da đường hầm nhỏ Khoa B2 

Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tạm thời Viện TM 

Bệnh viện 

 QY 13 QK5 
Khảo sát và chuyển giao qui trình KT thận 

nhân tạo 

Khoa A15 

 

II. Bệnh viện tuyến cử cán bộ đến học tập kỹ thuật tại Bệnh viện TWQĐ108 

Bệnh viện Kỹ thuật chuyên khoa Đối tượng 
Đơn vị 

đảm nhiệm 

Thời 

gian 

Viện 

YHHQ 

 

Phẫu thuật nội soi khớp 1BS, 1KTV Viện CTCH 3 tháng 

Phẫu thuật cắm  

ghép implan 
1 BS Khoa răng CME 

Chuyên ngành TMH 1 Y sĩ Khoa TMH 6 tháng 

Chuyên ngành Da liễu 1 BS Khoa Da liễu 3 tháng 

Kỹ thuật chụp CHT 1 KTV Khoa C8 CME 

Kỹ thuật đo điện não 1 KTV Khoa C7 3 tháng 

Kỹ thuật đo lưu huyết não 1 KTV Khoa C7 3 tháng 

Phẫu thuật nội soi cơ bản 1 BS Viện TH 3 tháng 

Bệnh viện 

QY 

110/QK1 

Sinh thiết phổi qua thành 

ngực dưới hướng dẫn  

của CT 

1BS,1KTV Khoa C8 3 tháng 

Kỹ thuật lắp máy, đọc  

kết quả Holter huyết áp 
1BS,1KTV Viện TM 3 tháng 

Kỹ thuật chẩn đoán và can 

thiệp mạch máu não,tim, tạng 
1BS, 1KTV Viện TM 6 tháng 

Kỹ thuật chẩn đoán và can 

thiệp mạch máu ngoại vi 
1BS,1KTV Viện TM 6 tháng 

Kỹ Thuật Toce điều trị  

u gan 
1BS,1KTV Viện TH 6 tháng 

Điều trị sùi mào gà, mụn 

cơm, u mềm treo dày sừng 
1BS,1KTV Khoa C15 CME 



da đầu, sẩn cục bằng 

 Laser CO2 

Tiêm Botulinum Toxing 

trong điều trị co cứng 
1BS,1KTV Khoa A7 3 tháng 

Siêu âm thần kinh 1BS,1KTV Khoa C7 3 tháng 

Điện cơ 1BS,1KTV Khoa A7 3 tháng 

Lọc máu CVVHDF (siêu 

lọc kết hợp thẩm tách  

liên tục) 

1BS,1ĐD Khoa A12 6 tháng 

Lọc máu liên tục với quả 

lọc hấp phụ Cytokine 
1BS,1ĐD Khoa A12 3 tháng 

Đo huyết áp động mạch 

xâm lấn 
1BS,1ĐD Khoa A12 3 tháng 

Tiêu sợi huyết trong nhồi 

máu phổi 
1BS,1ĐD Khoa A5 3 tháng 

Phẫu thuật CSC (cố định 

thân đốt sống+lấy đĩa đệm, 

mở tủy sống giảm áp. 

1BS,1ĐD 
Viện CTCH 

Khoa B1.D 
6 tháng 

Phẫu thuật sọ não 1BS,1ĐD Khoa B6 6 tháng 

Phẫu thuật mạch máu 1BS,1ĐD Viện TM 6 tháng 

Phẫu thuật nội soi khớp vai 1BS,1ĐD Viện CTCH 6 tháng 

Phẫu thuật cắt gan trái 1BS,1ĐD Viện PTTH 6 tháng 

Phẫu thuật thắt tĩnh mạch 

thừng tinh vi phẫu 
1BS,1ĐD Khoa B2 3 tháng 

Kỹ thuật tê đám rối thần 

kinh cánh tay dưới siêu âm 
1BS,1ĐD Khoa B5 3 tháng 

 Kỹ thuật đặt Catheter  

 động mạch 
1BS,1ĐD Khoa B5 3 tháng 

 Kỹ thuật đặt nội khí quản hai 

nòng chẹn phế quản 
1BS,1ĐD Khoa B5 3 tháng 

 Kỹ thuật viên gây mê 1BS,1ĐD Khoa B5 3 tháng 

 Phẫu thuật viêm xương 

chũm, vá màng nhĩ. 
1BS,1ĐD Khoa B9 3 tháng 

Siêu âm đàn hồi mô 1BS Khoa C7 3 tháng 

  Chụp CHT ruột non 1BS,1KTV Khoa C8 CME 

Chụp CHT bạch mạch 1BS,1KTV Khoa C8 CME 

Chụp CHT ổ bụng khảo 

sát mạch các tạng 
1BS,1KTV Khoa C8 CME 

Kỹ thuật PCR 1BS,1KTV Khoa C17 3 tháng 

Viện YH 

PK-KQ 

Kỹ thuật tiêm khớp 1BS Khoa  A17 CME 

Siêu âm tổng quát 1BS Khoa C7 CME 



 Cấp cứu ban đầu 1BS Khoa C13 3 tháng 

Bệnh viện 

105/TCHC 

Gây mê hồi sức  1BS Khoa B5 6 tháng 

Kỹ thuật nội soi mật tụy 

ngược dòng ERCP 
1BS Viện Tiêu hóa 

 

6 tháng 

Kỹ thuật điều trị ung thư 

gan bằng RFA 
1BS Viện Tiêu hóa 3 tháng 

Nội soi phế quản ống mềm 

gây mê 
1BS Khoa A5 3 tháng 

Phẫu thuật nội soi TVĐĐ  1BS Khoa B1D 3 tháng 

Can thiệp mạch não 1BS Viện TM 6 tháng 

Kỹ thuật tiêu sợi huyết 

đường TM điều trị nhồi 

máu não cấp 

1BS TT Đột quị CME 

Kỹ thuật đo thính lực  

nhĩ lượng 
1KTV Khoa B9 3 tháng 

Ứng dụng SPECT/CT 

trong chẩn đoán điều trị 

ung thư 

1BS Khoa A20 CME 

Siêu âm đàn hồi mô 1BS Khoa C7 3 tháng 

Kỹ thuật sử dụng oxy  

cao áp 
1BS, 1KTV TT Đột quị 3 tháng 

Phẫu thuật cột sống 1BS Khoa B1D 3 tháng 

Bệnh viện 

QY7/QK3 

Phẫu thuật vi phẫu 1BS Viện CTCH 3 tháng 

Kỹ thuật thận nhân tạo 2 kíp KT Khoa A15 6 tháng 

Thận nhân tạo 1BS Khoa A15 3 tháng 

Bệnh viện 

QY5/QK3 

Nội soi tiêu hóa cơ bản 1BS Viện TH CME 

Gây mê  1BS Khoa B5 CME 

Siêu âm 1BS Khoa C7 CME 

Phục hồi chức năng 1BS Khoa C6 3 tháng 

Bệnh viện 

QY91/QK1 

KT tiêm tiêu sợi huyết 1BS A21 3 tháng 

PTNS tiêu hóa 1BS Viện PTTH 6 tháng 

KTV dụng cụ 2KTV B5 6 tháng 

HSCC 1BS A12 3 tháng 

 

Một số điểm cần lưu ý:  

- Các Khoa, bộ môn của Bệnh viện TWQĐ108 chuẩn bị đầy đủ nội dung 

trước chuyển giao kỹ thuật theo Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ 

Y tế và quyết định số 1366/QĐ- BV ngày 20/4/2018. Sau khi đi chuyển giao kỹ 

thuật cho bệnh viện tuyến, Trưởng đoàn báo cáo kết quả từng đợt về Phòng Chỉ 

đạo tuyến.  



- Các bệnh viện tuyến hiệp đồng thời gian chuyển giao theo phụ lục Kế 

hoạch, chuẩn bị đủ nguồn bệnh nhân để quá trình chuyển giao lý thuyết, thực 

hành liên tục, phong phú, nhiều mặt bệnh, thời gian ngắn đạt hiệu quả cao. 

- Các Bệnh viện tuyến hiệp đồng với các khoa của Bệnh viện TWQĐ108 để 

được tư vấn hoặc cử người hỗ trợ kỹ thuật cho trường hợp cấp cứu nặng mà 

không có chỉ định vận chuyển. 

- Các học viên được cử về học tại Bệnh viện TWQĐ108 cần có Giấy giới 

thiệu, công văn đề nghị (nêu rõ nội dung học tập và thời gian học tập), trích ngang 

và Photo bằng cấp chuyên môn để giúp theo dõi và chuyển giao kỹ thuật phù hợp 

với trình độ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Kế hoạch huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện Dân y năm 2020 

( Ban hành kèm theo kế hoạch số  642/KH-CĐT ngày  13 tháng 02 năm 2020) 

 

 

 Khi chuẩn bị đủ điều kiện tiến hành kỹ thuật, lập kế hoạch báo cáo với 

Bệnh viện TWQĐ108 và chủ động hiệp đồng với các chuyên ngành liên quan, tổ 

chức đón chuyên gia xuống thực hiện chuyển giao kỹ thuật:  

I. Bệnh viện TWQĐ108 chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến 

BỆNH VIỆN KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO 
BVTWQĐ108 

CGKT 

Bệnh viện 

 đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh 

Phẫu thuật vi phẫu nối chi thể đứt rời giai 

đoạn 2 

( đã ký hợp đồng chuyển giao giai đoạn 1) 

Viện CTCH 

(Quý II/2010) 

Điều trị biến dạng khớp thứ phát sau chấn 

thương; điều trị bàn tay bàn chân khoèo 

Viện CTCH 

(Quý II/2010) 

Dẫn lưu não thất có hệ thống định vị thần 

kinh không gian 3 chiều  
Khoa B6 

Kỹ thuật sử dụng tiêu sợi huyết Altepla 
TT Đột quị 

Khoa B6 

Bệnh viện ĐK 

tỉnh Lạng sơn 

Kỹ thuật sử dụng tiêu sợi huyết Altepla và 

dẫn lưu não thất 

TT Đột quị 

Khoa B6 

Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Thái 

Bình 

Qui trình kỹ thuật lấy huyết khối 

độngmạch não bằng dụng cụ cơ học 

Viện tim mạch- 

Trung tâm đột 

quị 

 

II. Bệnh viện tuyến cử cán bộ đến học tập kỹ thuật tại Bệnh viện TƯQĐ108 

 

Bệnh viện 

 

Kỹ thuật chuyên khoa 

 

Đối tượng 
Đơn vị 

đảm nhiệm 

Thời 

gian 

    Bệnh viện  

Đa khoa KV 

Phúc Yên 

Siêu âm tim, mạch máu 3BS Khoa C7 3 tháng 

Điều trị suy van tĩnh mạch 

bằng RF 
1BS,1ĐD Viện TM 3 tháng 

Bệnh viện  

Đa khoa tỉnh  

Yên Bái 

Phẫu thuật tạo hình 

thẩm mỹ 
4BS 

TT PTTH  

sọ mặt 
6 tháng 

Kỹ thuật Implant Nha 

khoa cơ bản 
1BS Khoa Răng CME 

Ứng dụng Laser trong 

điều trị 
3BS Khoa C15 CME 



Vi phẫu thuật mạch 

máu, thần kinh 

1BS Viện CTCH 6 tháng 

Sử dụng thuốc tiêu 

huyết khối rt-PA trong 

điều trị nhồi máu  

não cấp 

1BS,1KTV TT Đột quị CME 

Bệnh viện  

Đa khoa tỉnh  

Bắc Ninh 

Sử dụng thuốc tiêu 

huyết khối rt-PA trong 

điều trị nhồi máu  

não cấp 

2BS,2ĐD TT Đột quị CME 

Bệnh viện ĐK 

huyện Mỹ Đức 
Phục hồi chức năng 1BS, 6ĐD Khoa C6 CME 

 

 

Một số điểm cần lưu ý:  

- Các Khoa, bộ môn của Bệnh viện TWQĐ108 chuẩn bị đầy đủ nội dung 

trước chuyển giao kỹ thuật theo Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ 

Y tế và quyết định số 1366/QĐ- BV ngày 20/4/2018. Sau khi đi chuyển giao kỹ 

thuật cho bệnh viện tuyến, Trưởng đoàn báo cáo kết quả từng đợt về Phòng Chỉ 

đạo tuyến.  

- Các bệnh viện tuyến hiệp đồng thời gian chuyển giao theo phụ lục Kế 

hoạch, chuẩn bị đủ nguồn bệnh nhân để quá trình chuyển giao lý thuyết, thực 

hành liên tục, phong phú, nhiều mặt bệnh, thời gian ngắn đạt hiệu quả cao. 

- Các Bệnh viện tuyến hiệp đồng với các khoa của Bệnh viện TWQĐ108 để 

được tư vấn hoặc cử người hỗ trợ kỹ thuật cho trường hợp cấp cứu nặng mà 

không có chỉ định vận chuyển. 

- Các học viên được cử về học tại Bệnh viện TWQĐ108 cần có Giấy giới 

thiệu, công văn đề nghị (nêu rõ nội dung học tập và thời gian học tập), trích ngang 

và Photo bằng cấp chuyên môn để giúp theo dõi và chuyển giao kỹ thuật phù hợp 

với trình độ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH 

Các đơn vị nhận công văn kế hoạch CGKT năm 2019 

 

STT Đơn vị Địa chỉ 

1.  Thủ trưởng Cục Quân y / TCHC  

2.  Bệnh viện Quân y 13/QK5 Thành phố Qui Nhơn Tỉnh Bình 

Định 

3.  Bệnh viện Quân y 105/ TCHC Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây 

4.  Bệnh viện Quân y 110/QK1  Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc 

Ninh 

5.  Bệnh viện Quân y 5/QK3 120 Trương Hán Siêu Phú Thành 

Ninh Bình 

6.  Bệnh viện Quân y 7/QK3  12 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Trãi 

TP Hải Dương 

7.  Viện Y học PK-KQ 225Trường Chinh Khương Thượng 

Hà Nội 

8.  Viện Y học HQ 13 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng 

Dương Kinh Hải Phòng 

9.  Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh Phố Tuệ Tĩnh - Phường Bạch Đằng 

TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 

10.  Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quyền- P. Võ Cường 

TP. Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh 

11.  Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái Thôn 1 Xã Phúc Lộc TP Yê Bái 

12.  Bệnh viện ĐKKV Phúc Yên 7B, Tổ 14, Xuân Thủy, Phường 

Hùng Vương Phúc Yên Vĩnh Phúc 

13.  Bệnh viện ĐK huyện Mỹ Đức Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, 

Hà nội 

14.  Bệnh viện ĐK tỉnh Lạng Sơn Nhị Thanh, Tam Thanh, Lạng Sơn 

 
 
 
 


