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Hiện nay, rất nhiều sinh viên ra trường không xin được việc trong khi đó nhu cầu tuyển dụng
nhân lực Điều dưỡng của các cơ sở Y tế điều trị, chăm sóc sức khoẻ còn rất lớn, cơ hội việc làm
ngành Điều dưỡng rộng mở.

-

Điều Dưỡng được đánh giá cao và giữ vị trí quan trọng của Bệnh Viện?
Trung cấp Điều dưỡng xét tuyển học bạ cấp 2, cấp 3, chuyển đổi 1 năm
Học ngành Điều Dưỡng cơ hội đi làm ở Nhật Bản?

Thực tế cho thấy, ngành Điều dưỡng là một ngành có nhu cầu lao động rất lớn. Lao động ngành
Điều dưỡng không chỉ thiếu ở Việt Nam mà ngay cả đến các nước phát triển như CHLB Đức,
Nhật Bản cũng đang thiếu trầm trọng. Cục lao động ngoài nước Bộ LĐTB&XH đang xúc tiến
đưa Điều dưỡng viên Việt Nam ra nước ngoài để làm việc với mức thu nhập rất cao, mức lương
có thể lên đến 50 triệu đồng/tháng.

Thị trường lao động ngành điều dưỡng ở nước ta đang được phát triển tạo nhiều cơ hội việc làm
cho những người học ngành Điều dưỡng. Chính sách xã hội hoá Y tế và hội nhập quốc tế đã thu
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hút rất nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực Y tế, các bệnh viện công lập được cổ phần hoá, các tổ
chức Y tế tư nhân, phòng khám, các Viện dưỡng lão… được mở đã tạo cơ hội việc làm rất lớn
cho các điều dưỡng viên học Trường Trung cấp Y khoa Pasteur.

Thực hiện chủ trương kết hợp giữa cơ sở đào tạo cán bộ Y tế với các bệnh viện thực hành trong
công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo thông tư số
09/2008/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2008.

Theo mô hình Bệnh viện – Trường Y, sinh viên Điều Dưỡng Y khoa Pasteur sẽ có được thực
hành lâm sàng có chất lượng tại Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tại TP Hà Nội để nâng cao
trình độ thăm khám và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Trường Trung cấp y khoa Pasteur vinh dự được mang tên nhà bác học Louis Pasteur có nhiệm
vụ đào tạo nhân lực Y khoa Điều dưỡng chất lượng cao theo chuẩn Bộ Y tế, để sinh viên có kiến
thức tốt về y lý, sâu về y thuật và y đức nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong các cơ quan
y tế.

Sau khi tốt nghiệp được Trường trung cấp Y khoa Pasteur cấp bằng Điều dưỡng Trung cấp
chính quy thuộc hệ thống văn bằng chuẩn Quốc gia, được học
liên thông lên Đại học Điều Dưỡng
hoặc được tuyển dụng viên chức ngành Y tế theo qui định tuyển dụng công chức, viên chức
của Bộ Y tế.

Thời gian đào tạo chuyển đổi văn bằng 2 ngành Điều dưỡng đa khoa?
Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Trung cấp Y khoa Pasteur thông báo tuyển sinh lớp
chuyển đổi ngành Điều dưỡng đa khoa từ các ngành học khác thời gian đào tạo ngoài giờ hành
chính T7 & CN.
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- Học 10 tháng (Áp dụng cho các đối tượng: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học nhóm
ngành sức khỏe như Dược sỹ, Y sỹ đa khoa, YHCT, Y sỹ YHDP, Hộ sinh trung cấp, Kỹ thuật
viên xét nghiệm, Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Phục hình răng…).
- Học 12 tháng (Áp dụng cho các đối tượng: tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học nhóm
ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Sư phạm, Ngoại ngữ, Luật, Báo chí, Xây dựng, CNTT, Cơ khí…).

Trường Trung Cấp Y Khoa Pasteur Thái Nguyên: Ngõ 233 Đường Quang Trung – Tổ 8
Phường Tân Thịnh – TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn:
0280.6556.333

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur Hà Nội: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Quận
Thanh Xuân – TP.Hà Nội. (Gần Cầu Vượt Ngã Tư Sở. Điện thoại tư vấn:
04.6296.6296 – 09.8259.8259
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