
Kính gửi: Quý đồng nghiệp 

Nhằm cung cấp kiến thức chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tim mạch,  Viện 

Tim sẽ tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục TRỰC TIẾP và TRỰC TUYẾN chuyên đề: 

KHẮC PHỤC NHỮNG THÁCH THỨC TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM 

VỚI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM  

Thời gian §  10h00 – 12h00, Thứ Sáu, ngày 22/04/2022 

Đối tượng tham dự 
§  Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch 

§  Bác sĩ Đa khoa và nhân viên y tế có quan tâm 

Chương trình §  Xem chi tiết trong link bên dưới: http://vientimtphcm.vn/luu-tru/3187 

Quy định cấp giấy 

chứng nhận CME 

§  Cung cấp đầy đủ thông tin và bản sao bằng tốt nghiệp theo đường link:     
https://forms.gle/6hXAQiZf5NFgLZW58   

§  Tham dự từ đủ 80% thời lượng của chương trình 

§  Hoàn tất chính xác 70% bài kiểm tra cuối chương trình 

https://forms.gle/Umu3CbmuxfeQaQ2x7  

Phí tham dự 
§  Tham dự: miễn phí 

§  Cấp giấy chứng nhận CME: 300.000 đồng 

Hình thức đóng tiền 

§  Chuyển khoản trước ngày 05/05/2022 theo thông tin: 

+     Tên tài khoản:  Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh  

+     Số tài khoản: 200014851025139. 

+     Tại Ngân hàng  Eximbank. 

+     Nội dung: ghi rõ “CME HOI NGHI_22/4/2022 _ Ho ten _ so dien thoai” 

Vui lòng chụp màn hình chuyển khoản thành công và gửi qua 

email: nckhvt@gmail.com 

Hướng dẫn tham dự 

Bước 2: Cài đặt ứng dụng ZOOM meeting 

§  Thiết bị IOS: https://bit.ly/2FwSM4V 

§  Thiết bị Android: https://bit.ly/3kVW2XS 

Bước 3: Tham dự 

§  Đối với PC/ Laptop truy cập https://zoom.us/ và nhấp “Join Meeting” 

§  Đối với điện thoại/ máy tính bảng: mở ứng dụng trên thiết bị đã cài đặt 

§  ZOOM Meeting ID:        989 3526 5582 

https://forms.gle/6hXAQiZf5NFgLZW58
https://forms.gle/Umu3CbmuxfeQaQ2x7
mailto:nckhvt@gmail.com
https://bit.ly/2FwSM4V
https://bit.ly/3kVW2XS
https://zoom.us/


  

 

 

 

Lưu ý 

§  Sau khi kết thúc phần thảo luận, Quý đồng nghiệp rời khỏi phòng, các câu hỏi 

post-test sẽ được hiển thị (pop-ups). Quý đồng nghiệp vui lòng hoàn thành các 

câu trả lời và nhấn SUBMIT để gửi 

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật, Quý đồng nghiệp vui lòng liên hệ KS. Hoàng Anh qua số 

điện thoại 0909866893 hoặc email: nckhvt@gmail.com 

  

Trân trọng thông báo. 

  

   

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN 

VIỆN TIM TPHCM 

mailto:nckhvt@gmail.com

