
                                 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

HỆ CHÍNH QUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁI BÌNH, NĂM 2017  



2 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-YDTB ngày 12/6/2017) 

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức 

và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, 

có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp 

ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể (Program Educational Objective - PEO)  

Về thái độ: 

- Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước 

về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.  

- Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề 

nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp. 

- Tôn trọng quyền của người bệnh. 

- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.  

Về kiến thức: 

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, 

khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các 

nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; 

có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; 

các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

 

Về kỹ năng: 

Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết: 

- Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.  

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy 

trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.  

- Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và 

liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.  
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- Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. 

- Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và 

hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. 

Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.  

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. 

- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các 

biện pháp phối hợp để phòng chống dịch. 

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, 

phối hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh. 

- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh. 

- Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ 

chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế. 

 

II. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Program Learning Outcome ) 

Yêu cầu về kiến thức: 

Trình bày được những quy luật cơ bản về: 

- Cấu tạo, hoạt động, chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường 

và bệnh lý 

- Sự tác động qua lại giữa moi trường sống và sức khỏe con người, các biện pháp 

duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe. 

- Những nguyên tắc cơ bản về chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và phòng bệnh. 

- Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

- Phương pháp luật khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu 

khoa học. 

Yêu cầu về kỹ năng 

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, đề xuật các biện pháp xử lý hợp lý, phối 

hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh. 

- Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng. 

- Xây dựng, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng. 

- Làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tọa cán bộ điều dưỡng và 

nhân viên y tế. 

- Áp dụng y học cổ truyền trong chăm sóc, phòng và chữa bệnh. 

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp 

phối hợp nhằm phòng chống dịch. 

- Tư vân, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. 
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- Phối hợp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, 

nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ, phấn đấu vươn lên 

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ để đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn. 

Về thái độ: 

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng 

phục vụ người bệnh. 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của ngành. 

- Trung thực, khách quan, khiêm tốn, có tinh thần học tập vươn lên. 

- Lăng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khỏe và giải pháp can thiệp 

nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. 

Vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 

- Viện nghiên cứu, Trường đại học Y và các Trung tâm nghiên cứu về y tế. 

- Các Bệnh viên đa khoa, bệnh viên chuyên ngành của Trung ương và địa phương. 

- Các trung tâm y tế 

- Các phòng khám khu vực 

- Các Trạm y tế xã, phường 

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế. 

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

1. Khối lượng kiến thức:  140 tín chỉ (không tính các học phần Giáo dục thể chất 

& Quốc phòng an ninh). 

Thời gian đào tạo:   4 năm 

2. Cấu trúc kiến thức của chương trình 

TT Khối lượng học tập Tín chỉ 

1.  
Kiến thức giáo dục đại cương (không tính các học phần Giáo dục 

thể chất & Quốc phòng an ninh). 

29 

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

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức chuyên ngành  

- Tốt nghiệp  

 

32 

63 

16 

Tổng 140 

 

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương 
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TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng 

số 
tín chỉ 

Phân bố Giờ  
tự 

học 
LT TH 

1.  Giáo dục thể chất 1 
(tương đương 01 tín chỉ TH) 

    

2.  Giáo dục thể chất 2  
(tương đương 01 tín chỉ TH) 

    

3.  Giáo dục thể chất 3  
(tương đương 01 tín chỉ TH) 

    

4.  Quốc phòng an ninh 1 
(tương đương 03 tín chỉ LT) 

    

5.  Quốc phòng an ninh 2 
(tương đương 02 tín chỉ LT) 

    

6.  Quốc phòng an ninh 3 (tương đương 03 tín chỉ:  

02 tín chỉ LT, 01 tín chỉ TH) 
    

7.  Quốc phòng an ninh 4 
(tương đương 01 tín chỉ LT) 

    

8.  Những nguyên lý cơ bản của CN MLN1 2 2  60 

9.  Những nguyên lý cơ bản của CN MLN2 3 3  90 

10.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  60 

11.  Đường lối CM của ĐCSVN 3 3  90 

12.  Ngoại ngữ 1 3 3  90 

13.  Ngoại ngữ 2 2 2  60 

14.  Ngoại ngữ 3 2 2  60 

15.  Ngoại ngữ 4 3 3  90 

16.  Tin học Đại cương 2 1 1 60 

17.  Xác suất thống kê 1 1  30 

18.  Lý sinh 1 1  30 

19.  Hoá học 1 1  30 

20.  Sinh học và Di truyền 2 1 1 60 

21.  Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 2 2  60 

Tổng 29 27 2  

 

2.2. Kiến thức cơ sở ngành 

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

1.  Giải phẫu học I 2 1 1 60 

2.  Giải phẫu học II 2 1 1 60 

3.  Hoá sinh 3 2 1 90 

4.  Vi sinh 2 1 1 60 
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TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

5.  Sinh lý học 3 2 1 90 

6.  Sinh lý bệnh – Miễn dịch 3 2 1 90 

7.  Dược lý 3 2 1 90 

8.  Ký sinh trùng 2 1 1 60 

9.  Giáo dục sức khoẻ 2 1 1 60 

10.  Dịch tễ 2 1 1 60 

11.  Tổ chức Y tế 2 1 1 60 

12.  Sức khoẻ môi trường 2 1 1 60 

13.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 1  30 

14.  Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 3 2 1 90 

Tổng 32 19 13  

2.3. Kiến thức chuyên ngành 

TT TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN 
Tổng số 

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

1.  Kỹ năng giao tiếp  2 1 1 60 

2.  Y học cổ truyền 2 1 1 60 

3.  Điều dưỡng cơ bản 1  4 2 2 120 

4.  Điều dưỡng cơ bản 2 4 2 2 120 

5.  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ĐD 3 2 1 90 

6.  Quản lý điều dưỡng 4 2 2 120 

7.  Điều dưỡng Nội I 4 2 2 120 

8.  Điều dưỡng Nội II 4 2 2 120 

9.  Điều dưỡng Ngoại I 4 2 2 120 

10.  Điều dưỡng Ngoại II 3 1 2 90 

11.  Điều dưỡng Chấn thương 3 1 2 90 

12.  Điều dưỡng Nhi I 4 2 2 120 

13.  Điều dưỡng Nhi II 3 1 2 90 

14.  Điều dưỡng Sản I 4 2 2 120 

15.  Điều dưỡng Sản II 3 1 2 90 

16.  ĐD CK Tâm thần 2 1 1 60 

17.  ĐD CK Thần kinh 2 1 1 60 

18.  ĐD Phục hồi chức năng 2 1 1 60 

19.  ĐD Truyền nhiễm 2 1 1 60 
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20.  ĐD Hồi sức cấp cứu 2 1 1 60 

21.  Thực tế cộng đồng 2  2 60 

Tổng 63 29 34  

2.4. Tốt nghiệp 

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN Tổng số  

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

1.  Thực tập tốt nghiệp 6  6 180 

2.  Học phần thay thế/Khóa luận tốt nghiệp 10 6 4 300 

Tổng 16    

 

IV. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

1. Cơ cấu tổ chức 

 Ngoài cán bộ là giảng viên thỉnh giảng, Trường có 215 cán bộ giảng viên cơ hữu, 

giảng viên hợp đồng tham gia dạy giảng chương trình điều dưỡng trình độ đại học hệ 

chính quy tại 30 đơn vị bao gồm 14 giảng viên là GS, PGS; 29 giảng viên trình độ tiến sĩ 

và chuyên khoa cấp II; 123 giảng viên trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I; 49 giảng viên 

trình độ đại học 

TT Đơn vị GS PGS 
TS, 

CKII 

TS, 

CK1 
ĐH Tổng 

1 Bộ môn Dịch tễ học   2 4 2   8 

2 Bộ môn Điều dưỡng     4 11   15 

3 Bộ môn Dinh dưỡng & ATTP   2 4 1   7 

4 Bộ môn Dược lý     1 5 3 9 

5 Bộ môn Giải phẫu bệnh     1 5   6 

6 Bộ môn Giải phẫu học     1 2 6 9 

7 Bộ môn Giáo dục thể chất     1 3 1 5 

8 Bộ môn Hóa học     1 7   8 

9 Bộ môn Hồi sức cấp cứu   1 
 

2 1 4 

10 Bộ môn Ký sinh trùng     1 1 3 5 

11 Bộ môn Lý luận chính trị      6 1 7 

12 Bộ môn Ngoại ngữ      13 2 15 
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13 Bộ môn Phục hồi chức năng     1 1 3 5 

14 Bộ môn Sinh hoá      1   1 

15 Bộ môn Sinh hóa      5   5 

16 Bộ môn Sinh học     3 6 1 10 

17 Bộ môn Sinh lý bệnh     1 6   7 

18 Bộ môn Sinh lý học   1 1 2   4 

19 Bộ môn Sức khỏe môi trường 1 3 
 

3 3 10 

20 Bộ môn Tâm lý và đạo đức y tế     1 4 1 6 

21 Bộ môn Tâm thần   1 
 

4   5 

22 Bộ môn Thần kinh   1  2 1 4 

23 Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế 1 1  4 2 8 

24 Bộ môn Toán tin      7 3 10 

25 Bộ môn Truyền nhiễm      2 5 7 

26 Bộ môn Vi sinh      4 1 5 

27 Bộ môn Y học cổ truyền     3 4 8 15 

28 Bộ môn Y vật lý     
 

5   5 

29 Tổ Thống kê tin học Y học     1 2   3 

30 Trung tâm Đào tạo kỹ năng y khoa     
 

3 4 7 

Tổng cộng 2 12 29 123 49 215 

 

(Phụ lục 1: Danh sách cán bộ tham gia giảng dạy ngành điều dưỡng trình độ đại học) 

2. Cơ sở vật chất 

2.1.  Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

2.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

- Tổng diện tích đất của Trường: 86.146 m
2
 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, NCKH của Trường: 28652 

m
2
. 

- Số chỗ ở ký túc xá SV: 1.200 sinh viên (400 chỗ dành cho lưu học sinh) 
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2.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Các trang thiết bị chính 

1 Phòng thực hành Đào tạo kỹ năng Y khoa Mô hình 

2 Phòng thực hành giải phẫu - hình thái học Mô hình, xác, ... 

3 Phòng thực hành Huyết học 
Kính hiển vi, máy ly tâm, tủ hấp, sấy, 

... 

4 
Phòng thực hành Vi sinh, Ký sinh trùng, 

sinh hóa, mô phôi, sinh lý, sinh hóa 

Kính hiển vi, máy ly tâm, tủ hấp, sấy, 

... 

5 Phòng thực hành Dược - Vườn thuốc nam  

6 Phòng thực hành phẫu thuật Dụng cụ y khoa 

7 Phòng học ngoại ngữ Máy tính, thiết bị nghe nhìn 

8 Phòng thực hành khoa YTCC Máy đo thông số,... 

9 Labo Trung tâm DV KHKT Y Dược  

10 Phòng thực hành giải phẫu bệnh Mô hình, xác, tiêu bản, ... 

11 Phòng thực hành tin học Máy tính, thiết bị nghe nhìn 

12 
Phòng thực hành, thí nghiệm Hóa học, sinh 

học, Y vật lý 
Kính hiển vi, máy đo thông số, ... 

 

2.1.3. Thống kê phòng học 

Số phòng học tại Trường 

TT Loại phòng Số lượng 

1 Số hội trường, phòng học lớn hơn 200 chỗ 3 

2 Số phòng học từ 100 - 200 chỗ 19 

3 Số phòng học từ 50 - 100 chỗ 57 

4 Số phòng học dưới 50 chỗ 15 

5 Số phòng học đa phương tiện 2 

Tổng số phòng học 96 
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2.1.4. Thống kê về học liệu (Sách, tạp chí, ebook, CSDL điện tử) trong thư viện 

 

TT Nhóm ngành đào tạo Số lượng 

1 Nhóm ngành I  

2 Nhóm ngành II  

3 Nhóm ngành III  

4 Nhóm ngành IV  

5 Nhóm ngành V  

6 Nhóm ngành VI 
Khoảng 4874 đầu sách; 80.000 cuốn sách, tạp chí; 

250 ebook; 2 CSDL 

7 Nhóm ngành VII  

 

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

5.1. Chương trình đào tạo: 

5.1.1. Chương trình:  

 Được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

tại Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 kết hợp với chương trình đào tạo 

hiện đang thực hiện của Nhà trường. Chương trình đào tạo gồm 140 tín chỉ. Việc triển 

khai chi tiết thực hiện chương trình và giám sát chất lượng chuyên môn do Bộ y tế chỉ 

đạo thực hiện. 

 Trường ban hành bản mô tả chương trình đào tạo đề giải thích các nội dung của 

chương trình đào tạo  

5.1.2. Kế hoạch sắp xếp nội dung và thời gian 

 Thời gian học tập trong 4 năm chia 8 học kỳ. Nhà trường chủ động bố trí và điều 

chỉnh các học phần của các học kỳ nhưng phải đảm bảo tính logic và tính hệ thống của 

chương trình đào tạo theo trình tự để sinh viên học các môn Khoa học cơ bản, Y học cơ 

sở, Tiền lâm sàng rồi mới học các môn Lâm sàng. 

 Trường ban hành chương trình dạy học để cụ thể hóa tiến trình học tập của chương 

trình đào tạo. 

5.2. Thực tập, thực hành lâm sàng, thực tế cộng đồng 

5.2.1. Thực tập 

 Tổ chức thực tập tại các phòng thí nghiệm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Bộ Y tế. Tuỳ theo yêu cầu của nghề nghiệp trên nguyên tắc đảm bảo mục tiêu và 
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chất lượng đào tạo, điểm kết thúc mỗi học phần là tổng hợp của điểm lý thuyết và điểm 

thực tập theo quy định. 

5.2.2. Thực hành lâm sàng 

 Sinh viên đi thực hành lâm sàng bệnh viện từ năm học thứ 3. Địa bàn thực tập là 

các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh. 

5.2.3. Thực tế cộng đồng 

 Địa bàn thực tế cộng đồng tại các Trạm y tế xã. 

5.3. Thực tập tốt nghiệp  

5.3.1. Thực tập tốt nghiệp 

 Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 

5.3.2. Tốt nghiệp 

Học phần thay thế/Khóa luận tốt nghiệp: thực hiện theo quy định của của Bộ 

Giáo dục Đào tạo và Nhà trường. 

 

  


