


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

20 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỂN TDC 



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

➢ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề mấu chốt quyết 
định sự phát triển của các BV

➢ Đào tạo và Chỉ đạo tuyến là 2 trong 7 nhiệm vụ quan trọng của
các BV

➢ 19/8/1998: Phòng Chỉ đạo tuyến

➢ 2001: Tổ Thông tin - Giáo dục - Truyền thông (IEC)

➢ 14/2/2005: Trung tâm Đào tạo

➢ 04/8/2008: Trung tâm ĐT và CĐT Bạch Mai (TDC) - Training and
DOHA Center



HÌNH ẢNH TDC QUA CÁC THỜI KỲ



SỨ MỆNH 

➢ Cung cấp các chương trình và dịch vụ đào tạo chất
lượng cao và đa dạng

➢ Tạo một môi trường học và thực hành hiệu quả, sáng
tạo

➢ Đào tạo nhân lực có khả năng làm việc trách nhiệm cao
và phối hợp tốt

➢ Đáp ứng theo đúng nhu cầu của xã hội về nhân lực y tế



TẦM NHÌN 

Trở thành Trung tâm hàng đầu 

về Đào tạo thực hành Y học 

và Chỉ đạo tuyến



CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

1. Phát triển các chương trình và dịch vụ ĐT nhân lực y tế chất lượng

cao và đa dạng, tích cực áp dụng công nghệ ĐT y học tiên tiến trên

thế giới phù hợp với thực tiễn VN

2. Xây dựng môi trường học và thực hành hiện đại, hiệu quả và sáng
tạo

3. Liên kết với các đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế

4. Áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và học hỏi các mô hình thực hành
tốt nhất trên thế giới

5. Phát huy tính sáng tạo, chia sẻ tri thức và nâng cao năng lực của

mỗi cá nhân, phát triển Trung tâm thành tổ chức học hỏi hiệu quả



LĨNH VỰC 

ĐÀO TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN
1. Cấp cứu

2. Chống độc

3. Hồi sức tích cực

4. Thần kinh

5. Tâm thần

6. Tim mạch

7. Nội tiêu hóa

8. Nội hô hấp

9. Nội tiết

10.Nội cơ xương khớp

11.Nội thận tiết niệu

12.Dị ứng - Miễn dịch lâm 
sàng

13.Y học hạt nhân và ung 
bướu

14.Phục hồi chức năng

28. Phụ sản

29. Gây mê hồi sức

30. Răng hàm mặt

31. Tai mũi họng

32. Mắt

33. Dược lâm sàng

34. Dinh dưỡng lâm sàng

35. Điều dưỡng; ĐDtrưởng, KTV

36. Quản lý bệnh viện 

37. CTXH,TT Giáo dục sức khoẻ

38. Công nghệ thông tin

39. Giám định y khoa

40. Kỹ năng mềm 

15. Truyền nhiễm

16. Chống nhiễm khuẩn

17. Chẩn đoán hình ảnh

18. Hóa sinh

19. Huyết học

20. Vi sinh 

21. Giải phẫu bệnh - tế bào 
học

22. Thăm dò chức năng

23. Thận nhân tạo

24. Nội nhi

25. Da liễu

26. Y học cổ truyền

27. Ngoại chung

40 Lĩnh 

vực



TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, 

DỰ ÁN VỀ ĐT - CĐT

➢ Đề án 1816

➢ Đề án Bệnh viện vệ tinh

➢ Đề án 47/930

➢ Dự án Hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc (NUP)

➢ Dự án Hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung bộ

➢ Dự án Hỗ trợ các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ

➢ DA tăng cường chất lượng nguồn nhân lực khám chữa bệnh giai
đoạn 2010 -2015 do JICA tài trợ

➢ Dự án hỗ trợ các BV tỉnh/ vùng do JBIC tài trợ

➢ Các chương trình mục tiêu Quốc gia:

• Phòng chống bệnh tăng huyết áp

• Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mãn tính

➢ ….



TỔ CHỨC TRUNG TÂM



QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THEO ISO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO 

TẠO, CHỈ ĐẠO TUYẾN

➢ Tuân thủ Quy trình đào tạo

➢ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO

9001:2015

➢ 5S

➢ Hệ thống nhận diện thương

hiệu



CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ TDC



TRANG THIẾT BỊ, MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TIỀN LÂM SÀNG



THÀNH TỰU, SỰ KIỆN 

NỔI BẬT 20 NĂM 

(1998 – 2018)



ĐÁNH GIÁ CHUNG

➢ Trình độ chuyên môn, quản lý của cán bộ y tế được nâng lên một

cách rõ rệt

➢ Nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu chuyển giao đã được triển khai tốt

tại cơ sở

➢ Trang thiết bị y tế được sử dụng hiệu quả

➢ Mức độ sai lệch trong chẩn đoán được rút ngắn

➢ Nhiều bệnh nhân cấp cứu, nặng được xử trí ngay tại tuyến dưới,

không phải chuyển lên tuyến trên

➢ Tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa tuyến trên và tuyến dưới

trong công tác khám chữa bệnh, chuyển tuyến và cập nhật thông tin

y học mới



KIỆN TOÀN VÀ 

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG

➢ Xây dựng và hoàn thiện mô hình ĐT và CĐT; tư vấn, hỗ trợ và chuyển

giao cho hầu hết các bệnh viện khu vực phía Bắc.

➢ Kiện toàn, tăng cường chất lượng, phát triển văn hóa TDC => Khẳng

định thương hiệu và trở thành TT đào tạo thực hành y học hàng đầu.

➢ Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành y tế cho BVBM

tại Quyết định số 1819/BYT-K2ĐT.

➢ Thành lập Hội đồng giáo dục đào tạo và mạng lưới viên đào tạo và chỉ

đạo tuyến



THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN,

LÃNH ĐẠO CÁC CHUYÊN KHOA - 2011



MÀNG 

LƯỚI 

VIÊN

ĐÀO TẠO 

- CHỈ ĐẠO 

TUYẾN



MÀNG LƯỚI VIÊN ĐÀO TẠO - CHỈ ĐẠO TUYẾN BVBM - 2011



TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 

SAU ĐẠI HỌC HỆ THỰC HÀNH 

TUYỂN SINH 36 MÃ CHUYÊN NGÀNH: 298 học viên đã tốt nghiệp trong 

đó: BSCKI: 199; BSCKII: 51; BSNT: 48



ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 

SAU ĐẠI HỌC HỆ THỰC HÀNH 



ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

➢Xây dựng trên 260 danh mục khóa đào tạo liên tục và hàng trăm kỹ

thuật mới thuộc 40 lĩnh vực chuyên môn

➢Tổ chức thành công 3.724 khóa đào tạo với 176.695 lượt cán bộ y tế các

trình độ

➢Cho hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.



Các khóa đào tạo liên tục 



CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

Chuyển giao gần

10.000 lượt kỹ thuật

cho các tuyến trong đó

đặc biệt 3.004 lượt kỹ

thuật chuyên sâu cho

5.102 học viên thuộc

338 bệnh viện trên cả

nước



HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN

➢ Tổ chức hoạt động đi tuyến: Cử trên 10.000 lượt cán bộ bệnh

viện Bạch Mai đi hỗ trợ tuyến trước

➢ Tổ chức hàng trăm đoàn công tác với trên 500 lượt chuyên

gia của bệnh viện đi hỗ trợ chuyên môn đột xuất, giúp khác

phục sự cố và thảm họa y tế, các tai nạn đặc biệt nghiêm

trọng tại các tỉnh như: Ngộ độc rượu, sập cầu Chu va ở Lai

Châu; Tai nạn xe khách Lào Cai, Thận nhân tạo Hòa Bình;…



Hội chẩn BN nặng tại các BVĐK tỉnh



HỖ TRỢ KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ 

TẠI HÀ GIANG



Hỗ trợ Thận nhân tạo Hòa 

Bình, Sập cầu Chu Va Lai 

Châu, Tai nạn xe khách 

Lào Cai,…



THÀNH LẬP 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MÔ PHỎNG

Hàng chục nghìn học viên đã được thực hành

trên các thiết bị tiền lâm sàng với gần 40.000

lượt học viên đã được sử dụng



TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TỪ XA 

E-LEARNING

➢ 73 bài giảng E-learning đã được xây dựng, qua đó

hàng triệu học viên đã được cập nhật kiến thức

➢ Tổ chức 297 buổi hội chẩn trực tuyến thuộc 18

chuyên ngành qua đó 55.786 lượt cán bộ y tế

tham dự và 600 bệnh án khó được hội chẩn



TRIỂN KHAI

ĐÀO TẠO 

TỪ XA 

E-LEARNING



Tổ chức 92 khóa đào tạo cho 1.000 cán bộ lãnh 

đạo  BV Bạch Mai và các tỉnh

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ, 

KỸ NĂNG MỀM



ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN 

Tổ chức 82 lớp đào tạo Sư phạm

y học và nghiên cứu khoa học

cho 2.250 cán bộ của BV Bạch

Mai và các bệnh viện phía Bắc



Hợp tác ĐT với JICA, JBIC, WHO, 

Worldbank, 

ADB, Cộng đồng Châu Âu; Quỹ 

Tamaseck - Singapore, Quỹ Học 

mãi - Úc, Trường Queensland,  

Washington University,....

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐÀO TẠO



Chính phủ Nhật

Bản thông qua tổ

chức JICA đã hợp

tác, hỗ trợ gần

chục dự án về

nâng cao năng lực

khám chữa bệnh,

đào tạo và chỉ đạo

tuyến



Hợp 

tác 

Jica



Xây dựng và phê

duyệt cấp BYT 136

khung chương trình

và tài liệu đào tạo

liên tục thuộc 25

chuyên ngành xuất

bản và chia sẻ rộng

khắp cho các cơ sở

y tế trên cả nước

CHƯƠNG 

TRÌNH,

TÀI LIỆU 

ĐÀO TẠO



GIÁM SÁT, 

ĐÁNH GIÁ ĐÀO TẠO

Triển khai giám sát, đánh giá hiệu quả

sau đào tạo/chuyển giao kỹ thuật với

trên 100.000 lượt học viên tiếp nhận

các kỹ thuật tại Bệnh viện Bạch Mai.



THỎA 

THUẬN 

HỢP TÁC 

VỚI 

TRƯỜNG 

ĐH Y HÀ 

NỘI NGÀY 

10/6/2010

Điểm danh vân tay

Hệ thống camera



CHỨNG CHỈ, BẰNG CẤP ĐÀO TẠO



TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 

TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ VỀ CƠ SỞ

Tăng cường cán bộ y tế cho tỉnh Tuyên Quang (2000-2005)

➢Bệnh viện duy nhất triển 

khai thành công “Chương 

trình tăng cường cán bộ y 

tế về cơ sở của Bộ Y tế giai 

đoạn 2000 - 2005” làm tiền 

đề và bài học kinh nghiệm 

quý báu để triển khai 

thành công Đề án 1816.



➢ Cử trên 1.000 cán bộ chuyên môn

luân phiên về hỗ trợ gần 100 bệnh

viện các tỉnh phía Bắc qua đó:

➢ Khám và điều trị 195.780 lượt

bệnh nhân

➢ Hội chẩn 7.722 bệnh nhân;

➢ Thực hiện 94.046 xét nghiệm,

414.833 thủ thuật chuyên sâu, phẫu

thuật 2.191 ca

➢ Chuyển giao 649 kỹ thuật cơ bản

và chuyên sâu cho 1.316 cán bộ

ĐỀ ÁN 1816



ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH

(Giai đoạn 2009 - 2013) 

Xây dựng và triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai 

đoạn 2009 - 2013 với những thành tựu quan trọng mang tính đột phá và bền 

vững. Nhiều hoạt động mới mang tính chiến lược lần đầu được triển khai tại 

Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện vệ tinh như quản lý chất lượng bệnh viện, 

áp dụng 5S, hệ thống nhận diện thương hiệu bệnh viện, đào tạo từ xa, hệ thống 

kết nối trực tuyến giữa các bệnh viện,…



46

ĐỀ ÁN BỆNH VIỆN VỆ TINH

(Giai đoạn 2013 - 2020) 

Được triển khai quy mô rộng tới 26 bệnh viện thuộc chuyên ngành Tim

mạch, Ung bướu và các chuyên ngành ưu tiến khác: Hồi sức cấp cứu -

Chống độc, Nội tiết, Thần kinh và Huyết học với trọng tâm là Đào tạo và

chuyển giao kỹ thuật



47

DỰ ÁN NORRED

(Giai đoạn 2013 - 2019) 

Tổ chức chuyển giao 643 gói kỹ thuật với hàng nghìn kỹ thuật đã được

chuyển giao thành công cho 4.440 lượt cán bộ y tế thuộc 74 bệnh viện



48

DỰ ÁN NORRED

(Giai đoạn 2013 - 2019) 

➢Tổ chức 119 đoàn công tác với 520 lượt chuyên gia đến trực tiếp các

bệnh viện tổ chức đáng giá, hỗ trợ phát triển kỹ thuật

➢ Hoàn thành nâng cấp, cải tạo tòa nhà TDC với nhiều trang thiết bị, mô

hình hiện đại phục vụ đào tạo



49

HỖ

TRỢ

TOÀN 

DIỆN

QUÂN Y

HẢI  

QUÂN



50

CHƯƠNG 

TRÌNH 

KẾT HỢP 

QUÂN 

DÂN Y

Bệnh viện Dân sự đầu tiên triển khai thành công chương trình kết hợp

Quân dân y phát triển y tế Biển Đảo, hỗ trợ toàn diện Quân Y Hải Quân

với hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ Hải Quân được thụ hưởng trực tiếp

thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư

vấn, khám sức khỏe và truyền thông giáo dục sức khỏe.



Trong 3 năm BV Bạch Mai và CLB Giám đốc các BV phía Bắc đã cử 145

lãnh đạo, cán bộ chủ chốt thuộc 30 BV thực hiện chuyến công tácTrường 

Sa đến 11 đảo, điểm đảo và nhà giàn DK1



52

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, HỖ TRỢ 

TOÀN DIỆN NGÀNH Y TẾ YÊN BÁI



53

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC, HỖ TRỢ 

TOÀN DIỆN NGÀNH Y TẾ YÊN BÁI

Qua 2 năm triển khai đã triển khai thành công 90 khóa đào tạo, chuyển

giao kỹ thuật cho 564 cán bộ, nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu được

chuyển giao thành công góp phần tăng cường chất lượng chuyên môn

cũng như niềm tin của nhân dân đối với ngành Y tế



• Triển khai mô hình điểm về Truyền thông GDSK.

• Tổ chức đào tạo cán bộ truyền thông, Sự kiện

• Tổ chức hàng trăm buổi truyền thông trực tiếp,

giáo dục sức khỏe phòng chống các bệnh thường

gặp, các bệnh gây đột tử, tử vong nhanh cho

khoảng 10.000 cán bộ chiến sĩ Hải quân và nhân

dân trên cả nước

TRUYỀN THÔNG, 

GIÁO DỤC SỨC 

KHỎE



• Xây dựng cuốn cẩm nang truyền thông

GDSK phòng chống bệnh

• Xây dựng và phát triển Website về giáo

dục đào tạo, CĐT, truyền thông.

• Sản xuất các ấn phẩm truyền thông,

GDSK: tờ rơi, poster, băng hình

TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE



GÓC TRUYỀN THÔNG, 

GIÁO DỤC SỨC KHỎE



XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 

1. Một số đơn vị BVBM: 

• Khoa Khám bệnh

• TT YHHN và ung bướu

• TT Hô hấp 

• TT Đào tạo và CĐT

• Trường Trung cấp Y

2.  Đề án BV vệ tinh

3.  BVĐK Lào Cai, Viện Y học Hải Quân



KHEN THƯỞNG 



KHEN THƯỞNG 



Liên tục đổi mới

Chất lượng hàng đầu

Duy trì bền vững

TÔN CHỈ HÀNH ĐỘNG 



1. Thiết lập mạng lưới đào tạo và chỉ đạo tuyến thường xuyên cập

nhật những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết liên quan đến

quản lý đào tạo, phát triển nhân lực, kỹ năng mềm

2. Chương trình ĐTLT, CĐT được đánh giá rất có hiệu quả trong việc

nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế, cải thiện chất

lượng dịch vụ KCB

➢ Cần có sự quan tâm đầu tư đúng mức của lãnh đạo đơn vị, các

cấp có thẩm quyền.

➢ Có đầu mục ngân sách riêng đối với công tác ĐTLT và CĐT.
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3. Quản lý đào tạo cần theo đúng quy trình -> ISO:

➢ Khảo sát, xác định đúng nhu cầu, đúng đối tượng;

➢ Lựa chọn ưu tiên; Xác định đúng mục tiêu;

➢ Lập kế hoạch khả thi và thích hợp;

➢ Chương trình đào tạo cần được xây dựng trên nhu cầu thực tế
của địa phương và cá nhân học viên

➢ Giám sát và đánh giá đào tạo cần tiến hành thường xuyên.

➢ Hoạt động hỗ trợ, đánh giá sau đào tạo là hết sức cần thiết, cần
gắn liền với chương trình đào tạo.
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4. Chuẩn hóa và pháp lý hoá các chương trình, chứng chỉ đào tạo liên

tục đặc thù do các Bệnh viện thực hiện

5. Phát triển đội ngũ giảng viên về chuyên môn và phương pháp, kỹ
năng sư phạm, Nghiên cứu khoa học.

6. Các bệnh viện cử học viên đi đào tạo cần lưu ý:

➢ Lựa chọn cán bộ đi đào tạo cần dựa trên các tiêu chí cụ thể phù
hợp với khóa học và điều kiện thực tế của cơ sở.

➢ Sắp xếp nhân lực bổ sung và hỗ trợ cán bộ đi học.

➢ Tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên áp dụng những kỹ thuật
mới vào thực tế hoạt động chuyên môn tại cơ sở.
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