
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC

KHUNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

KHÓA HỌC 2015-2019
(CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG)

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015



2

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Tên chương trình: ĐIỀU DƯỠNG
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Điều dưỡng
Mã ngành: 52720501

Hình thức đào tạo: Chính quy

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Mục tiêu chung:

Ðào tạo Cử nhân Ðiều dưỡng có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức

phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng các chuẩn năng lực điều dưỡng

Việt Nam ở trình độ đại học, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và

nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng

đồng.

2. Chuẩn đầu ra:

2.1. Năng lực chăm sóc người bệnh

 Sử dụng kiến thức dựa trên bằng chứng và tư duy thấu đáo để đảm bảo chăm sóc an

toàn và chất lượng cho cá nhân, gia đình, và cộng đồng.

 Xác định các vấn đề chăm sóc ưu tiên của người bệnh và lập các kế hoạch chăm sóc

một cách độc lập.

 Sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề để lập kế hoạch chăm sóc.

 Phát triển các chương trình giáo dục sức khỏe nhằm thúc đẩy khả năng tự quản lý và

chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh.

 Sử dụng các phương pháp, hình thức giao tiếp hiệu quả và thích hợp với người bệnh,

người nhà người bệnh trên cơ sở  tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, tín ngưỡng.

2.2. Quản lý và phát triển năng lực chuyên môn

 Tự đánh giá năng lực làm việc và điều chỉnh cho phù hợp căn cứ trên các thông tin

phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau.

 Tích cực tìm kiếm các cơ hội học tập và cập nhật kiến thức khoa học để cải thiện thực

hành thông qua nghiên cứu và học tập.
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 Phân bổ nguồn nhân lực và trang thiết bị hiệu quả.

 Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc để cung cấp các dịch vụ chăm sóc

hiệu quả cho người bệnh và gia đình người bệnh.

 Khởi xướng, tham gia và đóng góp tích cực cho các nghiên cứu điều dưỡng và phát

triển các quy trình hướng dẫn thực hành lâm sàng.

 Tích cực tạo điều kiện cho các thành viên trong nhóm chăm sóc được phát triển năng

lực chuyên môn.

2.3. Năng lực pháp lý và đạo đức

 Đảm bảo cung cấp cho người bệnh và gia đình người bệnh các dịch vụ chăm sóc toàn

diện và phù hợp với văn hóa.

 Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người bệnh và gia đình người bệnh khi đưa ra các

quyết định chăm sóc.

 Kết hợp chặt chẽ các quy định về chuyên môn, pháp luật, đạo đức và tổ chức vào thực

hành điều dưỡng.

 Góp phần vào sự phát triển liên tục của nghề nghiệp điều dưỡng và những chính sách

của tổ chức để đảm bảo chất lượng kết quả chăm sóc.

2.4. Khả năng phát triển: Có thể tiếp tục học sau khi tốt nghiệp: Thạc sỹ, tiến sỹ, điều dưỡng
chuyên khoa I, II.

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 04 năm
III. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: 140 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục
quốc phòng)

IV. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
Theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết
định số .../2015/QĐ – TĐHYKPNT ngày ... tháng ... năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại
học y khoa Phạm Ngọc Thạch).

VI. THANG ĐIỂM:
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Thang điểm 10 và quy đổi theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(ban hành kèm theo Quyết định số .../2015/QĐ – TĐHYKPNT ngày ... tháng ... năm 2015 của
Hiệu trưởng Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch).
VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

TT Khối lượng học tập
TÍN

CHỈ

1 Kiến thức Giáo dục đại cương (chưa kể các phần nội dung

Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

- Kiến thức đại cương bắt buộc

- Kiến thức đại cương tự chọn

29

27
02

2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó: 102

+ Kiến thức cơ sở ngành

+ Kiến thức chuyên ngành bắc buộc

+ Kiến thức chuyên ngành tự chọn

34

62

06

3 Thực tế tốt nghiệp 04

4 Khoá luận tốt nghiệp 05

Tổng cộng 140

1. Kiến thức giáo dục đại cương:

Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc: 27 tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dung về Giáo dục

thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng – an ninh (7 TC).

TT

MS MH

TÊN MÔN HỌC/

HỌC PHẦN

Tổng

số

TC

Phân bố TC

Ghi

chú

LT TH

1. 110111 Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 1 2 2 0

2. 110211 Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 2 3 3 0

3. 110311 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0

4. 110411 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 0

5. 110511 Ngoại ngữ 1 4 4 0

6. 110611 Ngoại ngữ 2 3 3 0
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7. 110711 Tin học đại cương 2 1 1

8. 110811 Giáo dục thể chất* 3 *

9. 110911 Giáo dục Quốc phòng - An ninh* 7*

10. 111011 Xác suất – Thống kê y học 2 2 0

11. 111111 Hóa học 2 2 0

12. 111211 Sinh học và Di truyền 2 2 0

13. 111311 Vật lý và Lý sinh 2 2 0

Tổng cộng 27 26 1

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 96 TC

2.1. Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc: (34 TC)

TT

M Ã SỐ

MÔN

HỌC

TÊN MÔN HỌC/

HỌC PHẦN

Phân bố TC Ghi

chúTổng

số TC
LT TH

14. 111411 Giải phẫu 3 2 1

15. 111511 Mô phôi 2 1 1

16. 111611 Sinh lý 3 2 1

17. 111711 Hóa sinh 2 2 0

18. 111811 Vi sinh vật 2 2 0

19. 111911 Ký sinh trùng 2 2 0

20. 112011 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 3 2 1

21. 112111 Dược lý 3 3 0

22. 112211 Dinh dưỡng - Tiết chế 3 2 1

23. 112311 Sức khoẻ môi trường 2 2 0

24. 112411 Dịch tễ học 2 2 0

25. 112511 Pháp luật - Tổ chức Y tế 2 2 0

26.
112611

Nghiên cứu khoa học – thực hành dựa vào

bằng chứng
3 2 1

27. 112711 Tâm lý y học – Y đức 2 2 0

Tổng cộng 34 28 6

2.2. Kiến thức chuyên ngành bắt buộc: (62 TC)
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TT

MÃ SỐ
TÊN MÔN HỌC/

HỌC PHẦN

Phân bố tín chỉ Ghi

chúTổng

số

TC

LT TH

28.
112811

Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khoẻ

trong thực hành Điều dưỡng
4 2 2

29. 112911 Điều dưỡng cơ sở 1 4 2 2

30. 113011 Điều dưỡng cơ sở 2 4 1 3

31.
113111

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều

dưỡng
2 1 1

32.
113211

Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Nội

khoa
5 5 0

33.
113312

Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có

bệnh Nội - Nhiễm
5 0 5*

34.
113411

Chăm sóc người bệnh cấp cứu & chăm sóc

tích cực
2 2 0

35.
113512

Thực hành chăm sóc người bệnh cấp cứu &

chăm sóc tích cực
2 0 2*

36.
113611

Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi –

Chăm sóc sức khỏe tâm thần
3 3 0

37.
113712

Thực hành chăm sóc sức khoẻ người cao

tuổi - Chăm sóc sức khỏe tâm thần
2 0 2*

38.
113811

Chăm sóc sức khoẻ người lớn có bệnh Ngoại

khoa
5 5 0

39.
113912

Thực hành chăm sóc sức khoẻ người lớn có

bệnh Ngoại khoa
4 0 4*

40.
114011

Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và

Chăm sóc điều dưỡng
2 2 0

41
114112

Thực hành sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia

đình và Chăm sóc điều dưỡng
2 0 2*

42. 114211 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 2 2 0
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43. 114312 Thực hành chăm sóc sức khoẻ trẻ em 2 0 2*

44.
114411

Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền

nhiễm
2 2 0

45.
114511

Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức

năng - YHCT
2 2 0

46.
114612

Thực hành chăm sóc cho người cần được

phục hồi chức năng - YHCT
2 0 2*

47.
114711

Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và Điều

dưỡng gia đình
2 2 0

48.
114812

Thực hành chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

+ Điều dưỡng gia đình
2 0 2*

49. 114911 Quản lý điều dưỡng 2 2 0

TỔNG CỘNG 62 33 29

3. Học phần tốt nghiệp: (9 TC)

TT

MÃ SỐ
TÊN MÔN HỌC/

HỌC PHẦN

Phân bố tín chỉ Ghi

chúTổng số

TC
LT TH

50.
115011

Khóa luận tốt nghiệp (hoặc môn học

tổng hợp thay thế)
5 5 0

51. 115112 Thực tế tốt nghiệp 4 0 4*

4. Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn (SV chọn một trong hai môn sau)

TT

M Ã SỐ

MÔN

HỌC

TÊN MÔN HỌC/

HỌC PHẦN

Phân bố TC Ghi

chúTổng số

TC
LT TH

1. 110121 Tin học nâng cao 2 1 1

2. 110221 Ngoại ngữ 3 2 2 0
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5. Kiến thức chuyên ngành tự chọn (sv chọn 03 trong 11 môn sau)

TT M Ã SỐ
TÊN MÔN HỌC/

HỌC PHẦN

Phân bố TC Ghi

chúTổng số

TC
LT TH

3. 110321 Chăm sóc sức khoẻ  người lớn
có bệnh Nội khoa nâng cao

2 2 0

4. 110421 Chăm sóc sức khoẻ người lớn
có bệnh Ngoại khoa nâng cao

2 2 0

5. 110521 Chăm sóc sức khỏe người bệnh
truyền nhiễm nâng cao

2 2 0

6. 110621 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
nâng cao

2 2 0

7.
110721

Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia
đình và Chăm sóc điều dưỡng
nâng cao

2 2 0

8. 110821 Chăm sóc người bệnh cấp cứu &
chăm sóc tích cực nâng cao

2 2 0

9. 110921 CSSK chuyên khoa Mắt 2 1 1*

10. 111021 CSSK chuyên khoa Tai Mũi
Họng 2 1 1*

11. 111121 CSSK chuyên khoa Răng Hàm
Mặt 2 1 1*

12. 111221 CSSK chuyên khoa Da Liễu 2 1 1*

13. 111321 CSSK cộng đồng nâng cao 2 2 0

VIII . MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN

1. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
(110111). NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1 2(2.0)

Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

(110211). NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 2 3(3.0)
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Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

(110311).TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2(2.0)

Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

(110411).ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3(3.0)

Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo

(110511).NGOẠI NGỮ 1 4(4.0)

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản

về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng vốn từ cần thiết cho giao tiếp chuyên

ngành y; đồng thời có thể áp dụng để tham khảo một số tài liệu y văn về ngành. Yêu cầu đạt

trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 07 năm của

giáo dục phổ thông.

(110611).NGOẠI NGỮ 2 3(3.0)

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các môn học : Ngoại Ngữ 1

Môn học này được xây dựng dựa trên nền tảng tiếng Anh y khoa cơ bản của ngành điều

dưỡng sinh viên đã có từ năm 1. Kiến thức sinh viên nhận được từ môn học này liên quan đến

tiếng Anh Điều dưỡng đi sâu hơn vào các chuyên ngành. Sinh viên sẽ học tập trung 2 kĩ năng

Đọc hiểu và Viết.

(110221).NGOẠI NGỮ 3 2(2.0)
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các môn học : Ngoại Ngữ 1 & 2

Môn học này được xây dựng dựa trên nền tảng tiếng Anh y khoa cơ bản của ngành điều dưỡng

sinh viên đã có từ hai học phần trước. Kiến thức sinh viên nhận được từ môn học này liên quan đến

tiếng Anh Điều dưỡng đi sâu hơn vào các chuyên ngành. Sinh viên sẽ học tập trung 2 kĩ năng Đọc

hiểu và Viết.

(110711).TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG 2(1.1)
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Nội dung gồm một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính. Soạn thảo văn bản hoàn

chỉnh bằng Word; sử dụng Excel hoặc FoxPro để nhập số liệu và làm các bài toán ứng dụng.

Sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet

(110121). TIN HỌC NÂNG CAO 2(1.1)

Điều kiện tiên quyết: Thống kê Y học

Môn học tập trung chủ yếu vào những ứng dụng của phần mềm SPSS trong quản lý và

phân tích số liệu cơ bản.

(111011).XÁC SUẤT THỐNG KÊ Y HỌC 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về xác suất và thống kê y học: Định nghĩa, định

lý, công thức tính xác suất; Cách chọn mẫu, xác định cỡ mẫu; Xử lý được các số liệu thống

kê; Ứng dụng các TEST thống kê phù hợp vào từng nghiên cứu; Sử dụng phần mềm để xử lý

các thông tin Y học phục vụ công tác thống kê, báo cáo và nghiên cứu khoa học

(111111).HÓA HỌC` 2(2.0)

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về hoá học, hoá hữu cơ, hoá phân tích và các ứng dụng

cũng như ý nghĩa y học của chúng. Giải thích được một số quá trình hóa học xảy ra trong cơ

thể sống.

(111211).SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN 2(2.0)

Nội dung gồm kiến thức về sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh học phát triển; kiến
thức về vai trò của di truyền y học, đặc điểm của các nhóm bệnh di truyền chính.

(111311).VẬT LÝ VÀ LÝ SINH 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết:  Sinh học và di truyền, Hóa học

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống; sự

vận chuyển chất trong cơ thể; hiện tượng điện sinh học; quang sinh học; âm và siêu âm; phóng

xạ sinh học. Các ứng dụng chính của các yếu tố vật lý lên cơ thể sống phục vụ mục đích bảo

vệ môi trường và cơ thể

2. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

2.1. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

(111411).GIẢI PHẪU 3(2.1)

Nội dung gồm những kiến thức về đặc điểm giải phẫu của các bộ phận, cơ quan trong cơ

thể người; kiến thức về chức năng, hoạt động của các cơ quan và mối liên hệ với dấu hiệu lâm

sàng và áp dụng vào việc học tập các môn học của ngành điều dưỡng.

(111511).MÔ PHÔI 2(1.1)
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Điều kiện tiên quyết:  Sinh học và di truyền.

Nội dung mô tả cấu trúc vi thể của các mô, các bộ phận chủ yếu của  các cơ quan trong

cơ thể người bình thường;  mối liên quan giữa cấu tạo và chức năng của các mô và các cơ quan.

Sự hình thành và phát triển của phôi thai người bình thường và một số dị dạng bẩm sinh thường

gặp và ứng dụng vào việc học tập các môn học của ngành điều dưỡng.

(111611).SINH LÝ 3(2.1)

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, lý sinh, hoá học

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động của các cơ quan, hệ thống các

cơ quan trong cơ thể con người và điều hòa chức năng trong mối liên hệ thống nhất giữa

chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. Vận dụng những kiến thức về sinh lý học để

giải thích một số rối loạn chức năng và ứng dụng vào việc học tập các môn học của ngành

điều dưỡng.

(111711).HÓA SINH 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Hóa học

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về hóa sinh: Các sinh chất chủ yếu

và chuyển hóa của chúng ở tế bào của cơ thể sống; các nguyên tắc, cách xác định và ý nghĩa

một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thông thường. Vận dụng những kiến thức hóa sinh vào

việc học tập các môn học khác của ngành điều dưỡng.

(111811).VI SINH VẬT 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

Nội dung gồm đặc điểm cơ bản về hình dạng, cấu trúc, nuôi cấy, kháng nguyên và miễn

dịch của vi sinh vật y học; mối quan hệ của vi sinh vật với môi trường và cơ thể con người,

khả năng và cơ chế gây bệnh của vi sinh vật; nguyên tắc phòng và chống vi sinh vật gây bệnh;

các phương pháp xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh. Vận dụng những kiến thức vi sinh vật vào

việc học tập các môn học khác của ngành điều dưỡng

(111911).KÝ SINH TRÙNG 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Sinh học và Di truyền

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, hình thể, cấu tạo, đặc

điểm sinh lý, sinh thái và chu kỳ phát triển và đặc điểm dịch tễ học  của một số loại ký sinh

trùng chủ yếu ở Việt Nam; đặc điểm cơ bản về bệnh học, nguyên tắc và biện pháp phòng
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chống ký sinh trùng; mối liên quan giữa ký sinh trùng và sức khỏe cộng đồng.  Vận dụng

những kiến thức về ký sinh trùng vào việc học tập các môn học khác của ngành điều dưỡng

(112011).SINH LÝ BỆNH – MIỄN DỊCH 3(2.1)

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý

Nội dung gồm các quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh, các

quá trình bệnh lý điển hình – quy luật hoạt động của bệnh nói chung; hệ thống các cơ quan và

tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch; các giai đoạn, các yếu tố tham gia vào sự hình thành

đáp ứng miễn dịch của cơ thể; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu

trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; những điểm cơ bản nhất về cơ chế

rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lý quá mẫn, thiểu năng miễn dịch và tự miễn.Vận dụng

kiến thức Sinh lý bệnh-Miễn dịch vào việc học tập các môn điều dưỡng và chăm sóc người

bệnh.

(112111).DƯỢC LÝ 3(3.0)

Điều kiện tiên quyết: Hóa sinh, sinh lý

Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về hoạt động của thuốc trong cơ thể người bao gồm

các nguyên lý dược động học như: hấp thu, phân bố, chuyển hóa, bài tiết, tác dụng mong

muốn và không mong muốn, cơ chế tác dụng và cách sử dụng của một số thuốc thường dùng.

Nhận biết hình dạng, tính chất, tác dụng của một số thuốc cơ bản; Vận dụng được những hiểu

biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.

(112211).DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ 3(2.1)

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý, hoá sinh

Nội dung bao gồm những kiến thức về khoa học dinh dưỡng và khoa học thực phẩm để

đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng ở cộng đồng; các kiến thức đánh giá và giám

sát dinh dưỡng trong theo dõi và phát hiện những vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng; xây dựng

khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng; các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm; Vận

dụng kiến thức về Dinh dưỡng-Tiết chế vào thực tế chăm sóc người bệnh và cộng đồng, đảm

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với văn hoá của người bệnh và cộng đồng.

(112311).SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Các môn cơ sở ngành

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về sức khoẻ, về phương pháp, nội dung, phương

tiện, các kỹ năng nâng cao sức khoẻ; các khái niệm cơ bản về hành vi con người; mối liên
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quan giữa hành vi con người với các vấn đề sức khỏe, vai trò của nâng cao sức khỏe trong

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cá nhân và cộng đồng.

(112411).DỊCH TỂ HỌC 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Xác xuất - thống kê y học

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và nội dung chính của dịch tễ học và

ứng dụng các nguyên tắc này trong chăm sóc sức khỏe; Các chỉ số sức khỏe chủ yếu của cộng

đồng, cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh; Mô tả và phân tích tình trạng sức

khỏe của cộng đồng dân cư; Phân tích đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm thường

gặp trong cộng đồng; Nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; Vận dụng được một số thiết

kế nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc sức khoẻ.

(112511).PHÁP LUẬT – TỔ CHỨC Y TẾ 2(2.0)

Nội dung gồm kiến thức chung nhất về nhà nước và pháp luật; những quy định pháp

luật liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hành nghề Điều dưỡng. Kiến thức về hệ

thống tổ chức, quản lý và hoạt động của ngành Y tế nói chung và của ngành Điều dưỡng Việt

Nam. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lý của người Điều dưỡng và hệ thống tổ chức Điều

dưỡng.

(112611).NCKH – THỰC HÀNH DỰA VÀO BẰNG CHỨNG 3(2.1)

Điều kiện tiên quyết:  Xác suất – thống kê y học.

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và cách thức tiến hành

nghiên cứu khoa học điều dưỡng. Một số phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học điều

dưỡng và chất lượng chăm sóc người bệnh; Nhận xét, đánh giá các báo cáo, tài liệu nghiên

cứu khoa học về điều dưỡng. Phương pháp trình bày một nội dung nghiên cứu khoa học về

điều dưỡng.

(112711).TÂM LÝ Y HỌC – Y ĐỨC 2(2.0)

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về Tâm lý và Tâm lý y học. Các nguyên lý cơ bản của

đạo đức y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy định

chung của Việt Nam và Quốc tế.

2.2 KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

(112811).KNGT VÀ GDSK TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG 4(2.2)

Học phần kỹ năng giao tiếp: Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp

hiệu quả  trong các tình huống giao tiếp khác nhau; hình thành phong cách và kỹ thuật giao

tiếp lấy người bệnh là trung tâm
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Học phần giáo dục sức khỏe: Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp,

nội dung, phương tiện, các kỹ năng giáo dục sức khoẻ, vai trò của người điều dưỡng trong

việc nâng cao sức khoẻ và thể trạng của cá nhân, gia đình và cộng đồng; lựa chọn những

phương pháp, phương tiện và kỹ năng truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng.

(112911). ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 1 4(2.2)

Điều kiện tiên quyết: Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử điều dưỡng; mục đích, nguyên tắc

và các chuẩn thực hành điều dưỡng; đạo đức, định hướng phát triển; các học thuyết về điều

dưỡng; qui trình điều dưỡng; thực hành các kỹ thuật cơ bản  trong chăm sóc người bệnh.

(113011). ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2 4(1.3)

Điều kiện tiên quyết: sinh viên đã hoàn thành các môn học giải phẫu, sinh lý, kiểm soát

nhiễm khuẩn, vi sinh, ký sinh

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật chăm sóc người bệnh cơ bản ở đường

hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, đồng thời nhận biết được những triệu chứng, dấu hiệu bất thường

và xử lý được các dấu hiệu bất thường. Sinh viên thực hiện được việc sơ cấp cứu ban đầu cho

người bị nạn, đảm bảo an toàn khi cho người bệnh dùng thuốc, truyền máu và chăm sóc đúng

cách các loại vết thương cho người bệnh. Áp dụng các kiến thức đã học vào chăm sóc người

bệnh trên lâm sàng.

(113111). KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG THỰC HÀNH ĐD 2(1.1)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản.

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về sự an toàn của người bệnh trong môi trường bệnh

viện; các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện; các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sử

dụng bằng chứng liên quan đến nhiễm khuẩn; vai trò nhiệm vụ của người Điều dưỡng trong

kiểm soát nhiễm khuẩn.

(113211). CSSK NGƯỜI LỚN CÓ BỆNH NỘI KHOA

5(5.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng, Kiểm

soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các

bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội.

(113312). THỰC HÀNH CSSK NGƯỜI LỚN BỆNH NỘI – NHIỄM 5(0.5)
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Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng, Kiểm

soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các

bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc sức khỏe

người lớn có bệnh nội – nhiễm.

(113411). CS NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU – CHĂM SÓC TÍCH CỰC 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc người bệnh trong tình trạng cấp

cứu, nguy kịch và chăm sóc đặc biệt; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc người bệnh

trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt.

(113512).THỰC HÀNH CS NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU VÀ CS TÍCH CỰC 2(0.2)

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc người bệnh trong tình trạng cấp

cứu, nguy kịch và chăm sóc đặc biệt; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc người bệnh

trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt.

(113611). CSSK NGƯỜI CAO TUỔI – CSSK TÂM THẦN 3(3.0)

Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn đề sức

khỏe của người cao tuổi; Nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò của người điều

dưỡng. Những kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm thần và chăm sóc sức khỏe tâm thần; các

phương pháp trị liệu, chăm sóc cho người mắc các bệnh tâm thần

(113712).THỰC HÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI – CHĂM

SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN 2(0.2)
Điều kiện tiên quyết: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về những thay đổi về tâm sinh lý và các vấn đề sức

khỏe của người cao tuổi; Nhu cầu chăm sóc của người cao tuổi và vai trò của người điều

dưỡng. Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc điều dưỡng cho người cao tuổi – người

có bệnh về sức khỏe tâm thần

(113811). CSSK NGƯỜI LỚN CÓ BỆNH NGOẠI KHOA 5(5.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng, Kiểm

soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng.
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Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các

bệnh ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại; Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc

ngoại khoa.

(113912). THỰC HÀNH CSSK NGƯỜI LỚN CÓ BỆNH NGOẠI KHOA 4(0.4)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Giao tiếp trong thực hành Điều dưỡng, Kiểm

soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các

bệnh ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại; Thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc

ngoại khoa.

(114011). SỨC KHỎE PHỤ NỮ, BÀ MẸ, GIA ĐÌNH VÀ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG

2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội

khoa, Ngoại khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe

người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện các kỹ thuật và quy

trình chăm sóc cơ bản về Sản-Phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình;

(114112). THỰC HÀNH SỨC KHỎE PHỤ NỮ, BÀ MẸ, GIA ĐÌNH VÀ CHĂM SÓC

ĐIỀU DƯỠNG 2(0.2)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội

khoa, Ngoại khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe

người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện các kỹ thuật và quy

trình chăm sóc cơ bản về Sản-Phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình;

(114211). CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội

khoa, Ngoại khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lý, bệnh lý ở trẻ em trong

các giai đoạn phát triển của trẻ; chăm sóc sức khỏe trẻ em.

(114312). THỰC HÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM 2(0.2)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa,

Ngoại khoa.
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Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lý, bệnh lý ở trẻ em trong

các giai đoạn phát triển của trẻ; chăm sóc sức khỏe trẻ em; thực hiện các kỹ thuật và quy trình

chăm sóc nhi khoa.

(114411). CSSK NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội

khoa, Ngoại khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm, chăm sóc điều dưỡng

người mắc bệnh truyền nhiễm.

(114511). CS CHO NGƯỜI BỆNH CẦN ĐƯỢC PHCN - YHCT

2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa,

Ngoại khoa, Kiến thức cơ sở khối ngành và cơ sở ngành

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng; một số phương pháp

vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; vai trò, nhiệm vụ của người Điều dưỡng trong quá trình

chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận Y học cổ truyền: Một số phương pháp chẩn

trị của Y học cổ truyền;

(114612). THỰC HÀNH CHĂM SÓC CHO NGƯỜI BỆNH CẦN ĐƯỢC PHỤC HỒI

CHỨC NĂNG – YHCT 2(0.2)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa,

Ngoại khoa.

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng; Một số phương pháp

vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; thực hiện được một số phương pháp vật lý trị liệu và

phục hồi chức năng. Úng dụng được một số phương pháp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức

khỏe bằng Y học cổ truyền.

(114711). CSSK CỘNG ĐỒNG VÀ ĐD GIA ĐÌNH 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa,

Ngoại khoa.

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe

cộng đồng; các phương pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vai trò, nhiệm vụ của người

Điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
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Cung cấp kiến thức của điều dưỡng một cách tổng quan về điều dưỡng gia đình. Thông

qua môn học này sẽ giúp cho sinh viên nắm được một lĩnh vực mới trong chăm sóc bệnh nhân

ngoại trú cũng như những một số hoạt động chăm sóc bệnh nhân tại gia đình.

(114812). THỰC HÀNH CSSK CỘNG ĐỒNG VÀ ĐD GIA ĐÌNH 2(0.2)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa,

Ngoại khoa.

Trọng tâm của môn học là sự ứng dụng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong việc lập kế

hoạch chăm sóc cho các cá nhân, gia đình và cộng đồng. thực hiện các kỹ thuật và quy trình

chăm sóc điều dưỡng sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, môn học này còn giúp cho sinh viên có khả năng nhận định và lập kế hoạch

chăm sóc, theo dõi các vấn đề sức khỏe ngoại trú. Từ đó, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng trong

chăm sóc, kỹ năng trong phối hợp, kỹ năng trong quản lý, dự phòng nâng cao sức khỏe cho

người lành và người bệnh.

(114911). QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản.

Nội dung gồm những khái niệm cơ bản về khoa học quản lý nói chung và quản lý y tế;

vận dụng kiến thức về quản lý y tế vào trong các hoạt động quản lý điều dưỡng; thực hiện

chức năng, nhiệm vụ người Điều dưỡng trong hệ thống quản lý Điều dưỡng; phát triển kỹ

năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả. Hiểu

và quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống Y tế và cộng đồng. Phát triển kỹ

năng thiết lập môi trường làm việc an toàn.

(110321). CSSK NGƯỜI LỚN CÓ BỆNH NỘI KHOA NÂNG CAO 2(2.0)
Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu và Sinh lý người

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc

các bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội; quy trình chăm sóc nội khoa nâng cao.

(110421). CSSK NGƯỜI LỚN CÓ BỆNH NGOẠI KHOA NÂNG CAO 2(2.0)
Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu học, Sinh lý, Sinh lý bệnh, Điều dưỡng cơ bản 1, 2,

Kiểm soát nhiễm khuẩn, Chăm sóc sức khỏe người lớn có bệnh nội, ngoại khoa, Dược.

Môn học này được xây dựng dựa trên kiến thức điều dưỡng đã học cho việc chăm sóc,

thực hành chức năng của điều dưỡng phòng mổ . Nhận định và thực hiện các quy trình , thao

tác chăm sóc người bệnh trước, trong,sau mổ ,đòi hỏi điều dưỡng phải dựa trên chứng cứ, tình

trạng lâm sàng và các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh
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Thông qua môn học này, sinh viên sẽ phát triển những kỹ năng cần thiết để nhận định

nhu cầu của người bệnh, đưa ra quyết định lâm sàng phù hợp và hợp tác với các nhân viên y tế

khác.

(110521). CSSK NGƯỜI BỆNH TRUYỀN NHIỄM NÂNG CAO 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Vi sinh, Ký sinh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Điều dưỡng cơ bản

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức về bệnh truyền nhiễm, quy trình chăm sóc, đồng

thời giúp sinh viên biết cách giáo dục sức khoẻ, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho bệnh

nhân, thân nhân bệnh nhân và cộng cồng.

(110621). CSSK TRẺ EM NÂNG CAO 2(2.0)
Điều kiện tiên quyết: Sinh lý, Giải phẫu, Dược, Điều dưỡng cơ bản, Y đức.

Môn học này được xây dựng dựa trên kiến thức của điều dưỡng một cách nâng cao về

nhi khoa. Thông qua môn học này sẽ giúp cho sinh viên có được những kiến thức chuyên sâu

về các bệnh lý thường gặp ở trẻ. Ngoài ra, môn học này còn giúp cho sinh viên có khả năng

nhận định và lập kế hoạch chăm sóc về một số bệnh thường gặp, bệnh cấp tính và một số bệnh

ngoại khoa, bệnh nhiễm ở trẻ. Từ đó, sinh viên sẽ phát triển kỹ năng trong chăm sóc, kỹ năng

trong phối hợp, kỹ năng trong quản lý trẻ bình thường và trẻ bệnh nhằm nâng cao chất lượng

chăm sóc cho bệnh nhân tại các cơ sở khám và chữa bệnh.

(110721). CSSK PHỤ NỮ, BÀ MẸ, GIA ĐÌNH VÀ CSĐD NÂNG CAO 2(2.0)
Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội

khoa, Ngoại khoa, CSSK phụ nữ, bà mẹ, gia đình và chăm sóc ĐD

Cung cấp các kiến thức nâng cao và thái độ về chăm sóc bà mẹ, trẻ em và công tác điều

dưỡng hộ sinh.

(110821) CS NGƯỜI BỆNH CẤP CỨU VÀ CS TÍCH CỰC NÂNG CAO 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Sinh lý, Giải phẫu, Dược, Điều dưỡng cơ bản, Y đức.

Môn học này được xây dựng dựa trên kiến thức của điều dưỡng một cách tổng quan về

hồi sức cấp cứu. Thông qua môn học này sẽ nắm vững các kiến thức về hồi sức cấp cứu nậng

cao từ đó giúp cho sinh viên có khả năng nhận định và lập kế hoạch chăm sóc về một số bệnh

hồi sức cấp cứu.

(110921). CSSK CHUYÊN KHOA MẮT 2(1.1)

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Giải phẫu

Môn học này được xây dựng dựa trên chuẩn năng lực đầu ra của cử nhân điều dưỡng

đa khoa và yêu cầu của người điều dưỡng liên quan đến chuyên ngành mắt.
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(111021). CSSK CHUYÊN KHOA TAI-MŨI-HỌNG 2(1.1)
Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành môn học Giải phẫu

Môn học này được xây dựng dựa trên chuẩn năng lực đầu ra của cử nhân điều dưỡng

đa khoa và yêu cầu của người điều dưỡng liên quan đến chuyên ngành Tai Mũi Họng.

(111121) CSSK CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 2(1.1)

Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành các môn học Cơ sở ngành

Học phần Răng Hàm Mặt cung cấp kiến thức về răng và các bệnh lý cơ bản thường

gặp. Dịch tễ học và các nguyên tắc dự phòng, các chương trình nha khoa công cộng và các

biện pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cho cộng đồng.

(111221) CSSK CHUYÊN KHOA DA LIỄU 2(1.1)

Điều kiện tiên quyết: Mô phôi, Vi sinh, Ký sinh, Nội, Ngoại,

Môn học này nhằm cung cấp kiến thức và phát triển khả năng chăm sóc bệnh nhân Da liễu

của học viên điều dưỡng. Sau khi học xong môn học này, học viên có đủ các kiến thức về qui

trình chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân đối với từng bệnh lý da liễu thường gặp.

(111321). CSSK CỘNG ĐỒNG NÂNG CAO 2(2.0)

Điều kiện tiên quyết: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội

khoa, Ngoại khoa, CSSK người bệnh cộng đồng – ĐD gia đình.

Nội dung gồm những kiến thức nâng cao về sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe

cộng đồng; các phương pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vai trò, nhiệm vụ của người

Điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

(115011). KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(MÔN HỌC TỔNG HỢP THAY THẾ) 5(5.0)

Điều kiện tiên quyết: Những sinh viên đạt học lực giỏi trở lên nhưng không quá  ¼ trên

tổng số sinh viên có điểm tích lũy cao nhất của khóa học;

Không còn nợ (điểm F) bất kỳ học phần nào trong khối kiến thức chuyên ngành;

Không được phép nợ quá 2 môn đại cương và/hoặc cơ sở nhóm ngành.

(115112). THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 4(0.4)

Đợt thực tế tốt nghiệp tổ chức vào cuối khóa học, trước khi thi tốt nghiệp giúp cho sinh

viên có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ bản như đánh giá được mô hình tổ chức, công

tác quản lý khoa phòng và bệnh viện, mô tả và phân tích được chức năng nhiệm vụ, vai trò của

điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng bệnh viện, lập và thực hiện

được kế hoạch chăm sóc bệnh nhân cho từng loại bệnh, mô tả và đánh giá được mô hình quản

lý sức khoẻ cộng đồng, mô tả và đánh giá được qui trình vô khuẩn, tiệt khuẩn tại bệnh viện;
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Đợt thực tế tốt nghiệp sẽ củng cố kỹ năng tư duy thấu đáo và kỹ năng giải quyết vấn đề;

kỹ năng quản lý và lãnh đạo, hoạt động nhóm hiệu quả và an toàn; Phát triển kỹ năng duy trì

các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả; Chăm sóc lấy

bệnh nhân và gia đình làm trung tâm trong các môi trường chăm sóc khác nhau; Hiểu và

quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống Y tế và cộng đồng.


