
   (+84) 24 7108 9779  -  ext 9015

   simcenter@vinuni.edu.vn

   vinuni.edu.vn/sim/

    Trung tâm Mô phỏng Y khoa Trường Đại học VinUni 

Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam

Thông tin liên hệ:
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TRUNG TÂM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINUNI

MÔ PHỎNG 
Y KHOA



Trung tâm Mô phỏng Y khoa Trường Đại học VinUni (TTMP) 
thuộc Viện Khoa học Sức khỏe, đặt tại tòa nhà F và E của 
Trường Đại học VinUni với diện tích hơn 4.000 m2.

Tầm nhìn: 
Là trung tâm đào tạo mô phỏng y khoa hàng đầu tại 
Việt Nam và khu vực, cung cấp các giải pháp đào tạo 
mô phỏng hiện đại, bắt kịp với sự phát triển của khoa học 
và công nghệ thế giới.

Sứ mệnh: 
Đảm bảo an toàn người bệnh và nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh tại Việt Nam.

Các mốc quan trọng: v

Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại:
TTMP được xây dựng và thiết kế như một bệnh viện mô phỏng 
với cơ sở vật chất, mô hình và trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu 
chuẩn về công nghệ và kỹ thuật của các trung tâm mô phỏng y 
khoa hàng đầu trên thế giới.

Giảng viên và chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp:
 Các giảng viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về 
phương pháp và kỹ năng giảng dạy mô phỏng, được cấp 
chứng chỉ giảng viên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) và 
MSR Israel.
 Các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng 
giáo trình, sách và vật liệu giảng dạy chính thức của AHA và 
MSR Israel.
 Kết thúc khóa học AHA, học viên sẽ được cấp chứng chỉ 
của AHA có giá trị quốc tế trong vòng 2 năm.
 Ngoài ra, nếu có nhu cầu, học viên sẽ được cấp cả chứng 
chỉ đào tạo liên tục (CME/CPD) có giá trị trong toàn quốc.

TTMP khác biệt gì so với các Trung tâm
đào tạo khác tại Việt Nam?

*** Ghi chú đối với các lớp đào tạo AHA: Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cấp 

cứu cho nhân viên y tế và cộng đồng, AHA đã xây dựng tài liệu của tất cả các khóa 

đào tạo Heartsaver, BLS, ACLS và PALS. Tuy nhiên, ngoài các chi phí sách và tài liệu 

phục vụ đào tạo thì AHA không thu bất cứ lợi nhuận gì từ các khóa đào tạo AHA 

này.

CÁC KHÓA
 ĐÀO TẠO

Đào tạo

 kỹ năng giao tiếp 

Đào tạo 
mô phỏng khác 

theo chương trình
 BSNT, BSYK và ĐD 

cho sinh viên 
VinUni

ACLS 

Đào tạo AHA
PALS

Heart-
saver

BLS

Thành lập Trung tâm
Mô phỏng Y khoa 
Vinmec

Hợp tác chiến 
lược với Trung 
tâm Mô phỏng Y 
khoa Israel (MSR)

Trở thành Trung tâm 
đào tạo quốc tế của
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ 
(AHA) tại Việt Nam

Chính thức chuyển từ 
Vinmec về VinUni và 
trở thành Trung tâm 
Mô phỏng Y khoa 
Trường Đại học VinUni

Tháng 5 Tháng 5

Tháng 7 Tháng 12

2017 2018 2019
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Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về 
sơ cấp cứu ban đầu và/hoặc cấp cứu ngừng tuần hoàn 
cho các trường hợp y tế khẩn cấp thường gặp theo 
hướng dẫn chính thức và chuẩn quốc tế của AHA.

KHÓA HỌC CẤP CỨU 
BAN ĐẦU CỦA AHA
(HEARTSAVER) 

Chứng chỉ: 
 Chứng chỉ thực hành sơ cấp cứu ban đầu 
của AHA có giá trị quốc tế trong vòng 2 năm
 Ngoài ra, nếu có nhu cầu, học viên sẽ được 
cấp cả chứng chỉ đào tạo liên tục (CME/CPD) 
có giá trị trong toàn quốc

Đối tượng học viên:
 Cán bộ y tế tại các cơ sở y tế, trường học, cơ 
quan, …
 Sinh viên các trường y, dược 
 Nhân viên cứu hộ tại khách sạn, resort và các 
khu vui chơi giải trí  
 Nhân viên bảo vệ, nhân viên an ninh
 Huấn luyện viên thể dục/thể hình, tiếp viên 
hàng không
 Giáo viên và cán bộ nhân viên tại các trường 
học 
 Các cá nhân khác có nhu cầu (không cần có 
kiến thức nền về y khoa).



Tài liệu: 
Tham gia khóa học, học viên sẽ được phát sách 
hướng dẫn về cấp cứu ban đầu chính thức của 
AHA
 

Nội dung học:
1. Sơ cấp cứu ban đầu (First Aid):
 Cấp cứu ban đầu các trường hợp y tế khẩn 
cấp: điện giật, đuối nước, sặc dị vật, ngộ độc
 Sơ cứu vết thương trong trường hợp 
chấn thương, động vật cắn, côn trùng đốt
 Xử trí trường hợp bị tổn thương do tác động 
của môi trường như say nắng, say nóng
 Dự phòng bệnh tật, chấn thương và bảo vệ 
cho người cứu hộ.
2. Hồi sinh tim phổi cơ bản tại cộng đồng 
(CPR AED)
 Cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng cao 
cho người lớn, trẻ em và nhũ nhi
 Xử trí nghẹt thở, tắc nghẽn đường hô hấp
3. Cấp cứu ban đầu toàn diện (First Aid CPR 
AED) 
Bao gồm tất cả các nội dung của 2 khóa học trên

Ngôn ngữ sử dụng: 
Bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các video
và sách bằng tiếng Anh. 

Số lượng học viên/lớp: 18 học viên

Đăng ký khóa học:
Đăng ký online qua trang web: 

https: //vinuni.edu.vn/sim/registration/

simcenter@vinuni.edu.vn 
HOẶC Liên hệ qua email: 

Thời lượng đào tạo:  
 Sơ cấp cứu ban đầu: 1 ngày
 Hồi sinh tim phổi cơ bản tại cộng đồng: 1 ngày
 Cấp cứu ban đầu toàn diện: 2 ngày



KHÓA HỌC HỒI SINH 
TIM PHỔI CƠ BẢN 
CỦA AHA (BLS)
Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ 
bản về cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng cao cho 
các đối tượng khác nhau, bao gồm cả người lớn, trẻ 
em và trẻ sơ sinh theo hướng dẫn chính thức năm 
2020 của AHA. Ngoài việc thực hành cấp cứu độc lập, 
học viên còn được hướng dẫn cách thực hiện và 
phối hợp giữa các thành viên khi cấp cứu theo nhóm. 

Chứng chỉ: 
  Chứng chỉ thực hành hồi sinh tim phổi cơ bản 
của AHA có giá trị quốc tế trong vòng 2 năm
  Ngoài ra, nếu có nhu cầu, học viên sẽ được 
cấp cả chứng chỉ đào tạo liên tục (CME/CPD) có 
giá trị trong toàn quốc

Đối tượng học viên:
 Cán bộ y tế tại các cơ sở y tế, trường học, cơ 
quan, …
 Sinh viên các trường y, dược 
 Nhân viên cứu hộ tại khách sạn, resort và các 
khu vui chơi giải trí 
 Nhân viên bảo vệ, nhân viên an ninh, hướng 
dẫn viên du lịch
 Huấn luyện viên thể dục/thể hình, tiếp viên 
hàng không, giáo viên
 Các cá nhân khác có nhu cầu (không cần có 
kiến thức nền về y khoa).
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Thời lượng đào tạo: 1,5 ngày

Tài liệu: Tham gia khóa học, học viên sẽ được 
phát sách hướng dẫn về hồi sinh tim phổi cơ 
bản 2020 chính thức của AHA

Nội dung khóa học:
 Cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng cao 
cho người lớn, trẻ em và trẻ nhũ nhi.
 Sử dụng máy khử rung/máy sốc điện tự 
động (AED) hiệu quả
 Hỗ trợ hô hấp hiệu quả bằng mặt nạ thổi 
ngạt
 Cấp cứu các trường hơp sặc dị vật vào 
đường thở  cho người lớn và trẻ em
 Phối hợp cấp cứu ngừng tuần hoàn theo 
nhóm

Ngôn ngữ sử dụng: 
Bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các 
video, sách và bài kiểm tra lý thuyết bằng 
tiếng Anh.  

Số lượng học viên/lớp: 
tối đa 18 học viên 

Đăng ký khóa học:
Đăng ký online qua trang web: 

https: //vinuni.edu.vn/sim/registration/

simcenter@vinuni.edu.vn 
HOẶC Liên hệ qua email: 
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KHÓA HỌC HỒI SINH
TIM PHỔI NÂNG CAO 
CHO NGƯỜI LỚN 
CỦA AHA (ACLS)

Chứng chỉ:
Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp 
chứng chỉ thực hành hồi sinh tim phổi nâng cao 
cho người lớn của AHA và có giá trị quốc tế 
trong vòng 2 năm.

Đối tượng học viên:
Bác sỹ, điều dưỡng, cấp cứu viên, chuyên viên 
phục hồi chức năng hô hấp, dược sỹ, … là trưởng 
nhóm hoặc thành viên của đội cấp cứu ngừng 
tuần hoàn và các cấp cứu tim mạch khác. 

Thời lượng đào tạo: 
 Đào tạo mới ACLS: 2,5 ngày
 Tái đào tạo ACLS: 1,5 ngày

*** Khóa Tái đào tạo ACLS dành cho các học viên đã từng được 
đào tạo về ACLS của AHA và chứng chỉ hiện vẫn còn hạn.



Tài liệu:  Tham gia khóa học, học viên sẽ được 
phát sách hướng dẫn về hồi sinh tim phổi nâng 
cao cho người lớn phát hành năm 2020 của 
AHA

 

Nội dung khóa học:
 Cấp cứu ngừng tuần hoàn chất lượng 
cao cho người lớn, bao gồm ép tim, sử 
dụng mặt nạ thổi ngạt và máy điện tim.
 Tiếp cận hệ thốngvà xử trí hiệu quả  hội 
chứng vành cấp, đột quỵ cấp, nhịp tim 
nhanh, nhịp tim chậm và ngừng tim theo 
các phác đồ cấp cứu của AHA.
 Quản lý và hồi sức sau cấp cứu ngừng tuần 
hoàn.
 Phối hợp và giao tiếp hiệu quả khi ở vai trò 
là trưởng nhóm hoặc thành viên trong nhóm 
cấp cứu.

Ngôn ngữ sử dụng: 
Bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các 
video, sách và bài kiểm tra lý thuyết bằng 
tiếng Anh.

Số lượng học viên/lớp: 
12 (Tối đa 14 học viên) 

Đăng ký khóa học:
Đăng ký online qua trang web: 

https: //vinuni.edu.vn/sim/registration/

simcenter@vinuni.edu.vn 
HOẶC Liên hệ qua email: 



KHÓA HỌC HỒI SINH
TIM PHỔI NHI 
NÂNG CAO CỦA AHA
(PALS) 

Chứng chỉ: 
Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng 
chỉ thực hành hồi sinh tim phổi nhi nâng cao 
của AHA và có giá trị quốc tế trong vòng 2 năm. 

Đối tượng học viên:
Tất cả các bác sỹ, điều dưỡng, cấp cứu viên, 
dược sỹ, … là trưởng nhóm hoặc thành viên 
tham gia vào các đội cấp cứu ngừng tuần hoàn 
và các cấp cứu tim mạch khác cho bệnh nhi.

Thời lượng đào tạo:  
 Đào tạo mới PALS: 3 ngày
 Tái đào tạo PALS: 2 ngày

*** Khóa Tái đào tạo PALS dành cho các học viên đã từng được 
đào tạo về PALS của AHA và chứng chỉ hiện vẫn còn hạn.
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Tài liệu: Tham gia khóa học, học viên sẽ được 
phát sách hướng dẫn về hồi sinh tim phổi nhi 
nâng cao phát hành năm 2020 của AHA

 

Nội dung học
 Tiếp cận hệ thống trong đánh giá và 
điều trị các tình trạng nguy kịch ở trẻ nhi 
và trẻ nhũ nhi 
 Thực hành các kỹ năng hồi sinh tim phổi 
cơ bản cho trẻ nhi và trẻ nhũ nhi
 Nhận biết và xử trí hiệu quả các trường hợp 
ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, shock và rối loạn 
nhịp theo phác đồ của AHA.
 Phối hợp và giao tiếp hiệu quả khi ở vai trò là 
trưởng nhóm hoặc thành viên trong nhóm 
cấp cứu.

Ngôn ngữ sử dụng: 
Bao gồm cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các video, 
sách và bài kiểm tra lý thuyết bằng tiếng Anh.  

Số lượng học viên/lớp: 
12 (Tối đa 14 học viên) 

Đăng ký khóa học:
Đăng ký online qua trang web: 

https: //vinuni.edu.vn/sim/registration/

simcenter@vinuni.edu.vn 
HOẶC Liên hệ qua email: 



KHOÁ HỌC KỸ NĂNG 
GIAO TIẾP TRONG
MÔI TRƯỜNG Y TẾ (KNGT)

Là khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp sử dụng người bệnh 
chuẩn duy nhất tại Việt Nam với nội dung và tài liệu 
giảng dạy được xây dựng bài bản và tư vấn bởi MSR 
(Israel). Thông qua khóa học, học viên sẽ được trải 
nghiệm các tình huống giao tiếp thực tế khác nhau, 
được giới thiệu và hướng dẫn các mô hình giao tiếp 
hiệu quả đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới hiện 
nay, từ đó giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp với người bệnh 
và người nhà người bệnh, đem lại hiệu quả chăm sóc và 
điều trị tối ưu.

Đối tượng học viên
 Bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc 
khách hàng, nhân viên hành chính, … làm việc 
tại các bệnh viện công, tư và các cơ sở y tế khác.
 Giảng viên và sinh viên trường y, dược
 Các cá nhân khác có nhu cầu

Thời lượng đào tạo:  1 ngày

Ngôn ngữ sử dụng: 
Tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào đối 
tượng học viên
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Nội dung:
 Xử lý các khó khăn trong giao tiếp giữa nhân 
viên y tế và người bệnh, người nhà người bệnh
 Cung cấp kỹ năng và chiến lược giao tiếp 
hiệu quả trong các tình huống giao tiếp khác 
nhau:
  • Giải thích tình trạng của người bệnh 
  • Thông báo và giải thích về kế hoạch chăm sóc 
và điều trị cho người bệnh và người nhà người 
bệnh
  • Thông báo tin xấu
  • Xin lỗi khi chẩn đoán/điều trị sai
  • Đối mặt với người bệnh và người nhà người 
bệnh đang cáu gắt và mất bình tĩnh
 Giới thiệu và áp dụng các mô hình giao tiếp 
trong môi trường y tế được sử dụng rộng rãi 
hiện nay trên thế giới.

Phương pháp:
 Trải nghiệm các tình huống mô phỏng 
thực tế, theo hướng lấy người bệnh làm trung 
tâm.
 Sử dụng người bệnh chuẩn: tương tác trực 
tiếp và nghe phản hồi từ người bệnh sau mỗi 
tình huống.
 Tổng kết phản hồi về tình huống dựa trên 
video ghi hình trực tiếp tại lớp học.
 Thảo luận, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, 
kỹ năng ứng xử từ giảng viên, bạn học và 
đồng nghiệp.

Số lượng học viên/lớp:  10 học viên

Đăng ký khóa học:
Đăng ký online qua trang web: 

https: //vinuni.edu.vn/sim/registration/

simcenter@vinuni.edu.vn 
HOẶC Liên hệ qua email: 


