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Nghề y dễ kiếm việc làm có thu nhập cao là lý do khiến nhiều sinh
viên Trường Trung cấp Dược học chuyển đổi Trung cấp Y sĩ đa
khoa, Y học cổ truyền, Hộ Sinh, Điều Dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm,
Siêu Âm – X Quang.

Ngành y nhu cầu nhân lực cao ngành dược
Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị
trường lao động TPHCM cho biết, theo thông tin dự báo nguồn nhân lực thì từ nay đến năm
2020, chúng ta có khoảng 270.000 chỗ làm việc trong khối ngành sức khỏe (bao gồm y bác sĩ,
điều dưỡng, dược sĩ…), trong đó, có hơn 10.000 chỗ việc làm mới/ năm. Theo ông Tuấn, ngành
y hiện nay vẫn còn thiếu nhân lực so với ngành dược… tuy nhiên vừa thiếu lại vừa thừa, do sinh
viên ra trường không đáp ứng được chất lượng.

Tình trạng thừa nhân lực, chất lượng đào tạo kém là nguyên nhân khiến Bộ GD-ĐT quyết định
tạm dừng việc xem xét mở ngành đào tạo các ngành y tại các trường đa ngành, không thuộc
khối chuyên ngành y dược vào tháng 12-2014.

Học chuyển đổi Nghề Y cơ hội việc làm lớn?
Nghề Y là một nghề đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Người
làm nghề Y nhất thiết phải được các Trường Y Khoa đào tạo bài bản và nghiêm ngặt. Tùy theo
trình độ của cán bộ Y tế mà được phân công làm việc cho phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ,
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chuyên ngành được đào tạo.

Học nghề Y, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm, tự chăm sóc sức khỏe cho bản
thân, gia đình và mang hạnh phúc đến cho mọi người.

Thực tế cho thấy số lượng cán bộ Y tế hiện nay chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực của ngành y.
Các cơ sở Y tế, bệnh viện Trung ương, Bệnh viện địa phương, Bệnh viện tư nhân đang được
nâng cấp mở rộng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Nhu cầu nhân lực Y tế
lớn mang đến cơ hội cho sinh viên ngành y khoa dễ dàng tìm kiếm được việc làm và thể hiện tài
năng, trí tuệ.

Nhiều bạn trẻ đã tốt nghiệp các Trường trung cấp, cao đẳng, đại học vì nhiều lý do khác nhau
trước đây chưa có điều kiện học ngành Y Khoa, nếu có tấm lòng yêu nghề y thì hoàn toàn có
thể bắt đầu với việc học chuyển đổi Trung cấp Y với các chuyên ngành:
-

Y sĩ đa khoa.
Y sĩ Y học cổ truyền.
Điều dưỡng đa khoa.
Kỹ thuật Phục hình răng (Nha khoa).
Kỹ thuật Hình ảnh Y học (Siêu âm, X quang).
Kỹ thuật Xét nghiệm Y học
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
Hộ sinh.
Dược sĩ .

Trường trung cấp Y khoa Pasteur là trường chuyên đào tạo ngành y tế, cung ứng nhân lực cho

2/3

Tuyển sinh lớp học chuyển đổi Ngành Y học thứ 7 chủ nhật
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 04 Tháng 12 2015 16:00 - Cập nhật lần cuối Thứ sáu, 04 Tháng 12 2015 16:15

nhiều cơ sở Y tế Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Hà Nội.Với quy trình đào tạo chuẩn, bắt kịp
thực tiễn
ngành Y tế, đảm bảo chất
lượng
chuẩn đầu
ra theo quy định của Bộ Y tế
. Vì thế mà sinh viên Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur luôn được các cơ sở Y tế tuyển dụng
đánh giá cao về kỹ năng nghề nghiệp
.

Trường Trung cấp Y khoa Pasteur liên tục tuyển sinh các lớp học chuyển đổi Trung cấp Y D
ược
với nhiều ngành học như:
Y sĩ đa khoa, Y sĩ Y học cổ truyền, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh Y
học, Nha khoa, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược học chuyển đổi từ các ngành học khác với thời
chuyển đổi học 1 năm. Khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp Y hệ chính quy, được học liên
thông Đại học Y khoa đúng chuyên ngành đào tạo theo quy định của Bộ Y tế. Sinh viên tốt
nghiệp Trung cấp Y khoa được tuyển dụng công chức, viên chức Y tế của các cơ sở Y tế Nhà
nước hoặc có thể làm việc tại các cơ sở Y tế tư nhân.

Nếu có nhu cầu học văn bằng 2 Trung cấp Y Dược vui lòng liên hệ:

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

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