Economic cooperation with a focus on health care industry
Hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe
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type
Chương trình
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Nội dung

Economic cooperation with a focus on healthcare industry
Hợp tác kinh tế trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe
The training programme ‘Economic cooperation with focus on
healthcare industry’ is being implemented in cooperation with German
providers in these sectors.
Ongoing developments in the field of medical technologies and the
growing challenges in the healthcare sector are leading to increased
demand for competent management of healthcare facilities. German
facilities are involved in the programme to contribute with practice in
management to its content alongside with German producers of medical
technology and medical facilities equipment.
Chương trình đào tạo “Hợp tác kinh tế trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe”
được thực hiện trên cơ sở hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ này tại
Đức.
Sự phát triển liên tục trong công nghệ y tế và những thách thức mới
xuất hiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dẫn tới việc gia tăng nhu
cầu về đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở vật chất về chăm sóc y tế và
sức khỏe. Các cơ sở cung ứng dịch vụ này tại Đức tham gia chương
trình nhằm chia sẻ những kỹ năng quản lý của họ trong lĩnh vực này
trong quá trình song hành với các nhà sản xuất, sáng tạo ra công nghệ
và trang thiết bị y tế mới.

Benefits for
participants
Lợi ích cho
người tham dự

Participants in the training programme will gain an insight into various
aspects of medical facility management and will learn how cutting-edge
technologies and advanced medical equipment are used by German
healthcare facilities. The programme also includes on-site visits to
German suppliers of medical technology.
With the motto ‘Fit for Partnership’, the programme specifically
prepares the participants for business contacts and economic
cooperation with German companies.

Học viên tham dự sẽ được trang bị kiến thức đa dạng và phong phú về
các kỹ năng quản lý cơ sở y tế và làm quen với các ứng dụng về trang
thiết bị y tế tiên tiến và hiện đại trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe của
Đức. Chương trình cũng thiết kế các buổi thăm quan thực tế đến các
nhà cung cấp công nghệ y tế tại Đức
Với phương châm “Phù hợp với đối tác”, chương trình đặc biệt chú
trọng đến việc bố trí và giới thiệu bạn hàng nhằm nâng cao hợp tác
kinh tế với các công ty Đức
Target group
Đối tượng tham
gia

The target group comprises:
 heads of state-owned and private medical facilities
 managers, public servants and employees of state administrations
responsible for equipping medical facilities and procuring
technical equipment
 directors (heads) of rehabilitation facilities
 managers (senior level) of companies distributing medical
equipment, materials, technologies and software on the national
market
 heads of companies, clinics and practices which are engaged in
the areas of dental medicine or pharmaceuticals
Nhóm đối tượng bao gồm
 Lãnh đạo các cơ sở chăm sóc y tế của Nhà nước hoặc tư nhân
 Các nhà quản lý, nhân viện trong các đơn vị hành chính công
chịu trách nhiệm trang bị các thiết bị y tế và mua các thiết bị y
tế
 Giám đốc/Lãnh đạo các cơ sở phục hồi chức năng
 Các nhà quản lý (cấp cao) của các công ty phân phối thiết bị y
tế, đồ dùng, công nghệ và phần mềm trên thị trường
 Lãnh đạo các công ty, phòng khám và cơ sở y tế thực hành liên
quan đến thuốc hoặc dược phẩm nha khoa

Các thông tin
chung

- Thời gian học tại Đức:
- Ngôn ngữ:
- Địa điểm học:

24/8 – 18/9/2020
Tiếng Anh (Học và trao đổi bằng tiếng Anh)

Trung tâm TUV Rheinland Academy, TP. Cologne

- Số lượng học viên Việt Nam:

5 – 6 học viên

