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THÔNG BÁO
Từ năm học 2013-2014, Trường Đại học Y Hải Phòng kết hợp với Đại sứ quán Pháp tổ
chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ Sau đại học cho các bác sỹ Việt Nam. Năm học 2013-2014,
nhà trường kết hợp với Hội Phổi Pháp-Việt, Đại học Corse, Đại học Paris Descartes (Pháp) triển
khai lớp đào tạo cấp chứng chỉ về Nội khoa Hô hấp (Diplôme Universitaire de Pneumologie).
Ngoài Bằng cấp quốc gia do Viện Y học, Đại học Corse (Cộng hòa Pháp) cấp, các học
viên tham dự lớp học sẽ được cấp Chứng chỉ sau đại học cho môn học chuyên ngành tương ứng.
Các bác sĩ đang làm công tác chuyên môn y tế tại các đơn vị y tế nhà nước và tư nhân
trong cả nước, các bác sĩ đang theo học Nội trú, Cao học, Nghiên cứu sinh, huyên khoa cấp I,
chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa, Y tế công cộng tại Trường Đại học Y Hải Phòng.
Lớp học do các chuyên gia Pháp giảng dạy, có hỗ trợ phiên dịch và sự tham dự của các chuyên gia
hô hấp đầu ngành Việt Nam, được tổ chức trong 2 năm của niên khóa 2013-2014 với 4 đợt học.
Chương trình học sẽ được triển khai tại Giảng đường-Hội trường Bệnh viện Đại học Y Hải
Phòng, các Đơn nguyên, Khoa lâm sàng, Trung tâm, Labo tại Bệnh viện ĐHY Hải Phòng và Bệnh
viện Hữu nghị Việt-Tiệp Hải Phòng.
Để hỗ trợ cho việc tổ chức lớp học (giảng đường, xe đưa đón giảng viên từ sân bay và từ
khách sạn, ăn ở của giảng viên, phiên dịch, dịch và in các tài liệu chuyên ngành…), các học
viên tham dự lớp học sẽ phải nộp một khoản kinh phí cho toàn bộ khóa học (gồm 4 đợt học) là
hai triệu đồng (2.000.000 VND).
Trường Đại học Y Hải Phòng trân trọng thông báo và kính đề nghị các cơ quan thông tin,
tạo điều kiện cho các bác sĩ có liên quan và quan tâm có thể tham dự lớp học.
Cá nhân và tập thể tham dự có thể đăng ký với BTC lớp học tại Phòng TCCB bệnh viện ĐHY
Hải Phòng (225C Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, ĐT: (031)3736285) hay Bộ môn Nội Trường
Đại học Y Hải Phòng (72A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, ĐT: (031)3731225) trước ngày
30/9/2013 hoặc liên lạc theo các địa chỉ sau: TS. Phạm Văn Linh (Đt: 0934326068; Email:
pvlinh@hpmu.edu.vn hay linh.phamvan@gmail.com); ThS. Nguyễn Thị Hiền (Đt: 0904167551;
Email: nthien.haiphongmedicaluniv@yahoo.fr)
Ban Giám hiệu trân trọng thông báo tới Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bộ môn Nội,
đề nghị Bệnh viện và Bộ môn phối hợp với các đơn vị có liên quan và Phòng Hợp tác quốc tế để
tổ chức tốt lớp đào tạo này.
Xin trân trọng cảm ơn.
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