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Y sĩ đa khoa là người nắm trong tay sức khỏe của cộng đồng. Có rất nhiều lựa chọn công việc
dành cho y sĩ đa khoa sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y Hà Nội.
-

Trung cấp Y Hà Nội xét tuyển học bạ năm 2017
Trung cấp Y Hà Nội năm 2017 có tuyển sinh đối tượng trượt tốt nghiệp THPT?

Học Trung cấp Y sĩ đa khoa ra trường làm những công việc gì?

không bao giờ lo thất nghiệp

Học Y sĩ đa khoa

Theo nghiên cứu của Bộ Lao động Mỹ, Y sĩ đa khoa là ngành học có tỷ lệ thất nghiệp thấp
nhất, chỉ 4%, tương đương với 96% y sĩ đa khoa sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được việc làm đúng
chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó, mức thu nhập của ngành học này cũng được xếp cao
hơn mức thu nhập bình quân của của người dân. Theo dự đoán, tỷ lệ tăng trưởng của ngành Y
trong những năm tới sẽ ở mức 26%, một số nghề nghiệp khác trong lĩnh vực y tế - chăm sóc sức
khỏe có mức tăng trưởng tương đương là ngành Dược và Kỹ thuật viên hình ảnh.

Sự phát triển của xã hội khiến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của con người ngày càng cao để
chống lại bệnh tật, bảo vệ sức khỏe của mình. Bác sĩ Y sĩ đa khoa là người đóng vai trò quan
trọng trong quá trình chống lại bệnh tật đó. Nếu bạn đang băn khoăn trong việc lựa chọn ngành
học phù hợp nhất với học lực, có thể xin việc dễ dàng, thì Trung cấp Y chính là địa chỉ dành
cho bạn. Sau khi được học những kiến thức nền móng, bạn có thể tiếp tụcliên thông Y Dược
để nâng cao giá trị bằng cấp mà không cần qua thi tuyển.

Công việc của Y sĩ đa khoa sau khi ra trường
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Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y, Y sĩ đa khoa có thể thực hiện các công việc khác nhau trong
lĩnh vực y tế như:
-

Hướng dẫn bệnh nhân và nhân dân sử dụng thuốc an toàn và hợp lý.
Tư vấn cho bệnh nhân và nhân dân thực hiện các công tác vệ sinh phòng bệnh.
Truyền thông các vấn đề về sức khỏe cho cộng đồng.
Trợ giúp bác sĩ trong công tác khám và chăm sóc bệnh nhân tại trạm Y tế.
Tham gia sơ cứu trong các trường hợp tai nạn khẩn cấp, hỏa hoạn…
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của bác sĩ trưởng khoa.

Ngoài ra, Y sĩ đa khoa sau khi tốt nghiệp có thể làm rất nhiều các công tác chuyên môn cá
nhân và phối hợp khác, trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng các công
việc chuyên sâu.

Học Trung cấp Y sĩ đa khoa ở đâu chất lượng nhất?
Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur là địa chỉ đào tạo y sĩ đa khoa giỏi chuyên môn, vững vàng
y đức. Đặc biệt, nhà trường xét tuyển học bạ THCS chỉ với yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp lớp 9
trở lên, tạo điều kiện tối đa để mọi đối tượng yêu thích ngành Y nhưng không tự tin vào học lực
của mình đều có thể theo học. Bên cạnh chương trình đào tạo chuyên môn, nhà trường còn hỗ
trợ đào tạo kiến thức văn hóa cho những học viên chưa tốt nghiệp THPT. Sau khi hoàn thành
chương trình học, học viên được nhà trường tạo điều kiện học liên thôngCao đẳng Y Dược Hà
Nội
để nâng cao kiến
thức và giá trị bằng cấp của mình.

Hồ sơ xét tuyển Trung cấp Y Hà Nội năm 2017 bao gồm:
- 01 Bộ phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN
- 02 bản sao công chứng Bằng + Bảng điểm(Áp dụng cho đối tượng học chuyển đổi văn
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bằng 2 Trung cấp Y).
- 02 Bản sao phô tô công chứng Bằng + Học bạ THPT (THCS với đối tượng học hệ 3 năm)
- 01 Bản sao giấy khai sinh.
- 02 ảnh (3×4) + 01 ảnh (2×3) cho vào phong bì dán sẵn tem thư và ghi rõ địa chỉ, số điện
thoại người học.
- 01 Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh và đóng dấu xác nhận của chính quyền địa phương.
- Giấy tờ ưu tiên khác nếu có.

Địa chỉ đăng ký học Trung cấp Y năm 2017:
Thí sinh yêu thích ngành Y, mong muốn trở thành bác sĩ cứu người có thể gửi hồ sơ về địa chỉ:

Trung cấp Y Hà Nội : Số 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại tư
vấn tuyển sinh:
04.6296.6296 – 09.8259.8259.
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