
Tin tức từ Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng, www.duytan.edu.vn 

1 

Lễ khoác áo Blouse trắng cho sinh viên khoa Y 

 

Sáng ngày 9/5/2020, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ khoác áo Blouse trắng cho sinh viên khoa Y tại số 3 

Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự có PGS. TS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu 

trưởng phụ trách khối Khoa học Sức khỏe, TS. Bác sĩ CKII. Võ Thị Hà Hoa - Trưởng khoa Y của Đại 

học Duy Tân cùng đông đảo giảng viên và sinh viên ngành Bác sĩ Đa khoa và Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt 

đang theo học tại trường. 

  

Trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc của buổi lễ, PGS. TS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc 

Minh - Phó Hiệu trưởng phụ trách khối Khoa học Sức khỏe cho biết: “Lễ khoác áo Blouse trắng cho sinh 

viên là một trong những ngày lễ quan trọng được nhiều trường Y trên thế giới tổ chức đặc biệt dành riêng 

cho các sinh viên chuẩn bị đi thực tập tại các bệnh viện. Áo blouse trắng là màu áo thể hiện sự trong 

sáng và thuần khiết, lòng nhân đạo và vị tha của những người làm nhiệm vụ trực tiếp chăm sóc sức khỏe 

cho bệnh nhân. Do vậy, đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho công việc chăm sóc sức khỏe cho 

người bệnh của các bác sĩ tương lai. Thầy hi vọng rằng, khi khoác lên mình áo blouse trắng, các sinh 

viên Y khoa của Đại học Duy Tân sẽ luôn học tập và làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, đầy trách nhiệm như 

những người bác sĩ thực thụ.” 

  

 

PGS. TS. Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Minh phát biểu khai mạc buổi lễ  
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Khoảnh khắc các sinh viên Y khoa của Đại học Duy Tân lần lượt bước lên bục để được khoác lên mình 

chiếc áo blouse trắng chính là khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc của buổi lễ. Hành trình để trở thành 1 

bác sĩ chân chính, vững tay nghề có thể còn dài nhưng đây là thời điểm quan trọng để mỗi sinh viên Y 

khoa của Đại học Duy Tân ý thức được tầm quan trọng, sự thiêng liêng và trọng trách của nghề nghiệp 

mà mình đã lựa chọn theo đuổi. 

  

 

Các giảng viên khoa Y của Đại học Duy Tân ân cần dặn dò và trao gửi  

những chiếc áo blouse trắng cho sinh viên 

  

Tại Đại học Duy Tân, ngành Y Đa khoa được áp dụng mô hình đào tạo với thời gian là 7 năm, trong đó 

dành 1 năm đầu để sinh viên học tiếng Anh chung và tiếng Anh chuyên ngành y học. 6 năm còn lại, sinh 

viên Y Đa khoa của trường sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về: Nhi tâm thần, Nhiễm lao - 

Bệnh phổi, Chấn thương Chỉnh hình, Ung thư, Ngoại thần kinh, Tai-Mũi-Họng, Nội da liễu, Ngoại nội 

tiết, Y học lâm sàng, Huyết học,…  

  

Bên cạnh chú trọng đào tạo cho người học hệ thống kiến thức chuyên ngành thì rèn luyện tay nghề với 

những kỹ năng thực tế trong công việc được các giảng viên Đại học Duy Tân đặt lên hàng đầu. Do vậy, 

ngay sau Lễ khoác áo Blouse trắng, những sinh viên Y Đa khoa của Đại học Duy Tân sẽ đến các bệnh 

viện để kiến tập, tiếp thu các kiến thức và kinh nghiệm thực tế từ các y bác sĩ trước khi ra trường làm việc 

như một bác sĩ thực thụ.  

  

(Truyền Thông) 
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