
Ngày 24 tháng 12 năm 2021, Trường ĐH Y Dược,
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức hội
nghị khoa học “Tăng cường hợp tác Trường – Bệnh
viện trong nghiên cứu y học lâm sàng – cận lâm
sàng”.

Dự và phát biểu trực tuyến, Phó Giám đốc ĐHQGHN
PGS.TS Phạm Bảo Sơn nhấn mạnh: “Một trong
những định hướng trọng tâm của ĐHQGHN trong
chiến lược đưa khoa học công nghệ vào cuộc sống
giải quyết các vấn đề xã hội là tập trung vào lĩnh
vực khoa học sức khỏe. Hướng đến mô hình nghiên
cứu khoa học cơ bản ứng dụng vào thực tiễn và
tiến tới đa dạng hoá các sản phẩm khoa học công
nghệ trong lĩnh vực y dược học”.

Tăng cường hợp tác giữa trường và các bệnh viện
về nghiên cứu khoa học vừa là xu hướng tất yếu,
vừa phát huy thế mạnh và mang lại lợi ích kép cho
đôi bên. Qua đó giúp hoàn thiện chu kỳ nghiên cứu
sáng tạo tri thức, vận dụng tri thức trong điều trị
lâm sàng – cận lâm sàng, phát triển đa dạng các
loại sản phẩm khoa học công nghệ và đào tạo
nhân lực y tế chất lượng cao, vươn tầm thế giới.

Hướng đến cùng nhau kiến
tạo “hệ sinh thái nghiên cứu
bền vững”, kết hợp chặt chẽ

giữa nghiên cứu cơ bản và
nghiên cứu ứng dụng trong
lĩnh vực khoa học sức khỏe,

đặt nền móng cho sự hợp tác
giữa Nhà trường, bệnh viện và

các doanh nghiệp. 
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Phát  huy xu thế đó, sáng ngày 10 tháng 1 năm
2021, Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội
phối hợp với Bệnh viện E, Operation Smile Việt
Nam (Tổ chức Phẫu thuật nụ cười) tổ chức lễ ký
kết hợp tác trong việc phẫu thuật miễn phí cho trẻ
em Việt Nam không may mắn bị dị tật khe hở môi,
hàm ếch, hướng tới mang lại cuộc sống mới cho
các em với nhiều hy vọng tốt đẹp. 

TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện
E cho biết hiện nay bệnh viện E đang phát
triển theo mô hình bệnh viện – trường đại học,
nghĩa là công tác khám chữa bệnh gắn liền
với công tác giảng dạy hướng tới cộng đồng.
Sự hợp tác giữa 3 bên: Trường ĐH Y Dược -
ĐHQGHN, Bệnh viện E và Tổ chức Operation
Smile chắc chắn sẽ đem lại nhiều hơn nữa nụ
cười trẻ em Việt Nam.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng
Trường ĐH Y Dược, ĐHQGHN chia sẻ đây là sự
hợp tác vô cùng ý nghĩa và nhân văn. Đặc biệt
việc kết hợp nguồn lực các bên thực hiện
phẫu thuật giúp giảm số lần mổ, hạn chế rủi
ro phẫu thuật và tiết kiệm chi phí đối với
những trường hợp trẻ bị đa dị tật. Việc hợp tác
này góp phần tạo nền tảng kết nối bền vững
mang lại thay đổi ý nghĩa, tích cực cho cộng
đồng. 


