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As aulas são mensais, sempre às 12h30, com uma
hora de duração

Disciplinas são direcionadas a médicos hemoterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, biólogos,
enfermeiros, assistentes sociais e alunos de graduação e pós-graduação

Estão abertas as inscrições para os cursos on-line de
Hemoterapia Aplicada e Medicina Transfusional
oferecidos pelo Hemocentro de Ribeirão Preto. A
inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 21/01.

O curso de Hemoterapia Aplicada, oferecido desde
2007, aborda conteúdos voltados à parte prática da
atividade. Os interessados devem se inscrever pelo
site

(http://web2.hemocentro.fmrp.usp.br/hemoterapiaaplicada/form_aplicada.asp).

O programa de Medicina Transfusional existe desde 2004 e engloba temas básicos e avançados de hemoterapia,
com a finalidade de fornecer conhecimentos específicos e atuais na área. As inscrições podem ser feitas também
pelo site (http://web2.hemocentro.fmrp.usp.br/medicinatransfusional/form_aplicada.asp).

As disciplinas são destinadas a médicos hemoterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, enfermeiros,
assistentes sociais e alunos de graduação e pós-graduação. Não há limite de vagas.

As aulas são mensais, sempre às 12h30, com uma hora de duração. Terão direito a certificado os participantes
com presença em pelo menos oito aulas.

Mais informações aqui (https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/ensino/curso-de-hemoterapia-aplicada/).
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