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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Giáo dục Thể chất 1  

Tên tiếng Anh: Physical Education I 

Mã học phần: 9110PHYSED1P 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:   Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

01 

0 

0 

90 

32 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02 

01 

01 

Học phần học trước: 0 

Học phần tiên quyết: 0 

Học phần song hành: 0 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Giáo dục Thể chất 

2. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Giáo dục Thể chất I nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về lịch 

sử phát triển, khái niệm, vị trí, tác dụng và đặc điểm về các môn điền kinh. Cách phân 

loại môn điền kinh. Giới thiệu những kiến thức, nguyên lý kĩ thuật, kĩ năng thực hành 

các môn điền kinh: chạy (chạy cự ly ngắn, chạy cự ly trung bình) , nhảy cao kiểu “Úp 

bụng” và hình thức tổ chức thi đấu và trọng tài của từng môn. 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

T

T 

Họ tên Học 

hàm/

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

1.  Đào Tuấn Minh ThS 0913517133 daotuanminh1974@gmail.com Phụ 

trách 

2.  Nguyễn Minh 

Tuấn 

ThS 0914368310 tuannmtb78@gmai.com Tha

m gia 

3.  Đào Minh Trị ThS 0904656582 daominhtri9@gmail.com Tha

m gia 

4.  Trần Thị Tố 

Hoa 

TS 0934388493 flortohoa234@yahoo.com.vn Tha

m gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1 

Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ 

bản của môn Điền kinh (lịch sử 

phát triển, ý nghĩa tác dụng, tính 

chất thi đấu, luật, phương pháp tổ 

chức thi đấu và trọng tài...)  

PEO 1, 10 

2 

Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, 

tích cực, ý chí, tính quyết đoán 

trong học tập. 

PEO 1, 4, 10 

3 
 Thực hiện tốt những yêu cầu 

chính của các kĩ thuật  

PEO 1, 10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra;  

II. NỘI DUNG 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 

Bài 1: Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly trung bình 

1. Đặc điểm 

2. Phân tích kỹ thuật 

3. Thực hành xuất phát và tăng 

tốc xuất phát 

04 

1. Trình bày được đặc điểm cự 

ly chạy trung bình 

2. Thực hành được kỹ thuật 

xuất phát và tăng tốc độ sau 

xuất phát 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 

 

1 

2 

Bài 2: Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly trung bình (tiếp) 

1. Kỹ thuật chạy giữa quãng 

2. Về đích và dừng lại sau khi 

chạy 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hành được kỹ thuật 

chạy giữa quãng 

2. Thực hành kỹ thuật về đích 

và dừng lại sau khi chạy 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

Kiến thức  

1.  Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ bản 

của môn Điền kinh (lịch sử phát 

triển, ý nghĩa tác dụng, tính chất thi 

đấu, luật, phương pháp tổ chức thi 

đấu và trọng tài...)  

S: PLO 2  

2.  Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, 

tích cực, ý chí, tính quyết đoán trong 

học tập. 

S: PLO 2  

3.   Thực hiện tốt những yêu cầu chính 

của các kĩ thuật  

S: PLO 2  

4.  Tham dự đầy đủ các buổi học. S: PLO 14, 15,16 

5.  Tham gia tích cực và chủ động các 

hoạt động học tập theo tổ. 
S: PLO 14, 15,16 

6.  Chấp hành mọi nội quy, quy chế của 

nhà trường và bộ môn. 
S: PLO 14, 15,16 
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khác của môn điền kinh được 

học 
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Bài 3: Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly ngắn 

1. Xuất phát 

2. Giai đoạn chạy lao sau xuất 

phát 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hành được kỹ thuật 

xuất phát thấp trong chạy cự ly 

ngắn 

2. Thực hành kỹ thuật chạy lao 

sau xuất phát 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 

3 

4 

Bài 4: Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly ngắn 

1. Giai đoạn chạy giữa quãng 

2. Giai đoạn về đích 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hành được kỹ thuật 

chạy giữa quãng 

2. Thực hành kỹ thuật về đích 

trong cự ly chạy ngắn 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 

2 

5 

Bài 5: Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 

1. Thực hành kỹ thuật chạy đà 

2. Thực hiện kỹ thuật chạy đà 1 

- 3 bước 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

chạy đà 1 - 3 bước 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật ở 

mức độ khá 

2. Thực hiện được kỹ thuật 

chạy đà trong nhảy cao từ 3 

bước trở lên 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 

1 

6 

Bài 6: Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 

1. Thực hành kỹ thuật giậm 

nhảy 

2. Thực hiện kỹ thuật chạy đà, 

giậm nhảy 1 - 3 bước 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

chạy đà, giậm nhảy 1 - 3 bước 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật ở 

mức độ khá 

2. Thực hiện được kỹ thuật 

giậm nhảy trong nhảy cao từ 1- 

3 bước trở lên 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 

1 
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7 

Bài 7: Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 

1. Thực hành kỹ thuật qua xà 

2. Thực hiện kỹ thuật chạy đà, 

giậm nhảy, qua xà 1 - 3 bước 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

chạy đà, giậm nhảy, qua xà 1 - 3 

bước 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật ở 

mức độ khá 

2. Thực hiện được kỹ thuật qua 

xà kiểu úp bụng 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 

 

3 

8 

Bài 8: Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 

1. Thực hành kỹ thuật tiếp đất 

2. Thực hiện kỹ thuật chạy đà, 

giậm nhảy, tiếp đất 1 - 3 bước 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

chạy đà, giậm nhảy, tiếp đất 1 - 

3 bước 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật ở 

mức độ khá 

2. Thực hiện được kỹ thuật tiếp 

đất kiểu úp bụng 

3. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn điền kinh được 

học 
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III. Phương pháp dạy/học 

- GV phân tích, thị phạm, làm mẫu trực tiếp trên sân tập 

- Dạy - học theo nhóm, chia ca 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

- Đồng hồ bấm giây, thước dây, bàn đạp, xà, cột nhảy cao, đệm... 

- Kế hoạch bài giảng 

- Số bài kiểm tra giữa học phần: 01  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm 

thành 

phần  

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá  

Điểm 

tối đa 

Đánh giá  

chuyên  

cần  

(ĐCC) 

10% 

1. Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

- Điểm 

danh 

- Rubric 

R1 
4 10 

Điểm 

giữa học 

phần 

(ĐGHP) 

20% Kiểm tra GHP 

 

Thực 

hành 

Tính chiều 

cao đứng 

(cm) 

1 10 

Điểm kết 70% Kiểm tra kết Thực Tính thời 1,2,3 10 
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thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

thúc học phần hành gian (s) 

Công thức t nh điểm:     0,1 . ĐCC + 0,2 . ĐGHP + 0,7 . ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 

Đi muộn 0,5 

 

Chiều cao đứng (tính = cm) 

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu 

chí 

Điểm 

2 

Điểm 

3 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 

Nam 105cm 110cm 115cm 120cm 125cm 130cm 135cm 140cm 145cm 

Nữ 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm 120cm 125cm 

Thời gian (tính = giây)  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu 

chí 

Điểm 

2 

Điểm 

3 

Điểm 

4 

Điểm 

5 

Điểm 

6 

Điểm 

7 

Điểm 

8 

Điểm 

9 

Điểm 

10 

Nam 12s61 

- 

12s90 

12s31 

- 

12s60 

12s01 

- 

12s30 

11s71 

- 

12s00 

11s41 

- 

11s70 

11s11 

- 

11s40 

10s81 

- 

11s10 

10s51 

- 

10s80 

10s50 

Nữ 15s61 

- 

15s90 

15s31 

- 

15s60 

15s01 

- 

15s30 

14s71 

- 

15s00 

14s41 

- 

14s70 

14s11 

- 

14s40 

13s81 

- 

14s10 

13s51 

- 

13s80 

13s50 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Nguyễn Văn Thời (2014), Giáo trình Điền kinh,  NXB TDTT 

2. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Tổng cục TDTT (2014), Luật thi đấu Điền kinh, NXB TDTT 

[2]. Phạm Đình Bẩm (1999), Tâm lý học trong thể thao, NXB TDTT 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

Ngày 

tháng 

Nội dung giảng 

thực hành 
Giờ Lớp 

Cán bộ giảng 

dạy 

0/11/18 
Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly trung bình 
4 

Điều dưỡng B-

K13 
Đào Tuấn Minh 

12/11/18 
Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly trung bình (tiếp) 
4 

Điều dưỡng B-

K13 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

19/11/18 
Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly ngắn 
4 

Điều dưỡng B-

K13 

Nguyễn Minh 

Tuấn 
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26/11/18 
Thực hành kỹ thuật chạy 

cự ly ngắn 
4 

Điều dưỡng B-

K13 
Đào Minh Trị 

03/12/18 
Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 
4 

Điều dưỡng B-

K13 
Đào Minh Trị 

10/12/18 
Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 
4 

Điều dưỡng B-

K13 
Đào Minh Trị 

17/12/18 
Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 
4 

Điều dưỡng B-

K13 
Trần Thị Tố Hoa 

24/12/18 
Kỹ thuật nhảy cao kiểu úp 

bụng 
4 

Điều dưỡng B-

K13 
Trần Thị Tố Hoa 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 - Đại diện sinh viên (Ban cán sự lớp) liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế 

hoạch học tập và được phổ biến về các quy định của bộ môn về học phần cũng như sự 

hướng dẫn học tập (có thể qua E-mail) sau đó phổ biến lại cho lớp. 

 - Sinh viên phải có trách nhiệm phân nhóm học tập (có danh sách, sơ đồ kèm 

theo) để giảng viên kiểm soát lớp công khai, thuận lợi và công bằng. 

 - Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

 - Hoàn thành các bài tập được giao  

2. Quy định điều kiện dự thi: 

 - Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ học thực hành (theo quy chế). Cụ thể, 

điều kiện để sinh viên được thi kết thúc học phần khi: 

 + Thực hành: Sinh viên phải có mặ đầy đủ các buổi thực hành trên lớp 

 + Thực hiện các kỹ thuật động tác sau khi giảng viên hướng dẫn 

 + Điểm ĐGHP ≥ 4,0. 

 - Sinh viên phải chuẩn bị và hoàn thành bài tập (cá nhân, nhóm) theo quy định. 

 - Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các 

nội dung học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học 

tập (mọi ý kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được bộ môn xét giải quyết). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Minh Tuấn 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Minh Tuấn 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Giáo dục Thể chất 2  

Tên tiếng Anh: Physical Education II 

Mã học phần: 9110PHYSED2P 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:   Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

01 

0 

0 

90 

32 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02 

01 

01 

Học phần học trước: 0 

Học phần tiên quyết: 0 

Học phần song hành: 0 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Giáo dục Thể chất 

2. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Giáo dục Thể chất II nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và 

kỹ năng các kĩ thuật bóng chuyền vào trong tập luyện và thi đấu. Học phần này cung 

cấp những nội dung kiến thức cơ bản sau: Lịch sử hình thành và phát triển môn học; ý 

nghĩa tác dụng; nguyên lý kỹ chiến thuật; phương pháp giảng dạy; phương pháp tổ 

chức thi đấu, trọng tài cũng như các bài tập bổ trợ kĩ thuật và thể lực thi đấu môn Bóng 

chuyền 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

T

T 

Họ tên Học 

hàm/

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

5.  Nguyễn Minh 

Tuấn 

ThS 0914368310 tuannmtb78@gmai.com Phụ 

trách 

6.  Đào Tuấn Minh ThS 0913517133 daotuanminh1974@gmail.com Tha

m gia 

7.  Đào Minh Trị ThS 0904656582 daominhtri9@gmail.com Tha

m gia 

8.  Trần Thị Tố 

Hoa 

TS 0934388493 flortohoa234@yahoo.com.vn Tha

m gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1 

Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ 

bản của lý thuyết môn Bóng 

chuyền (lịch sử phát triển, ý nghĩa 

tác dụng, phương pháp giảng dạy, 

luật, phương pháp tổ chức thi đấu 

và trọng tài...). Nắm được nguyên 

lý kĩ thuật: Tư thế chuẩn bị và di 

chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm 

bóng, phát bóng thấp cao tay và 

thấp tay chính diện, đập bóng. 

PEO 1, 10 

2 

Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, 

tích cực trong học tập. Nâng cao ý 

chí và  tinh thần đoàn kết tập thể. 

PEO 1, 10 

3 

Rèn luyện kỹ năng thực hiện tốt 

những yêu cầu chính của các kĩ 

thuật: Tư thế chuẩn bị và di 

chuyển, chuyền bóng cao tay, đệm 

bóng, phát bóng thấp cao tay và 

thấp tay chính diện, đập bóng. 

Hình thành kỹ năng phối hợp 

nhóm, làm việc tập thể. 

PEO 1, 10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra;  

II. NỘI DUNG 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 

Bài 1: Tư thế chuẩn bị trong 

bóng chuyền 

1. Tư thế chuẩn bị  

2. Phân tích các tư thế trong 

bóng chuyền 

3. Thực hành các bài tập bổ trợ 

04 

1. Nắm bắt được các tư thế 

chuẩn bị trước khi thực hiện kỹ 

thuật  

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền được 

học 

1 

2 

Bài 2: Kỹ thuật di chuyển trong 

bóng chuyền 

1. Di chuyển bước bên, chéo, 

phối hợp, xoạc 

2. Kỹ thuật di chuyển 

3. Các bài tập bổ trợ 

04 

1. Nắm bắt được các cách di 

chuyển trong tập luyện môn 

bóng chuyền 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền được 

học 

 

1 

3 Bài 3: Kỹ thuật chuyền bóng cao 04 1. Thực hiện được kỹ thuật 3 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

Kiến thức  

7.  Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ bản 

của môn Bóng chuyền (lịch sử phát 

triển, ý nghĩa tác dụng, tính chất thi 

đấu, luật, phương pháp tổ chức thi 

đấu và trọng tài...)  

S: PLO 2  

8.  Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, 

tích cực, ý chí, tính quyết đoán tinh 

thần tập thể 

S: PLO 2  

9.   Thực hiện tốt những yêu cầu chính 

của các kĩ thuật  

S: PLO 2  

10.  Tham dự đầy đủ các buổi học. S: PLO 14, 15,16 

11.  Tham gia tích cực và chủ động các 

hoạt động học tập theo tổ. 
S: PLO 14, 15,16 

12.  Chấp hành mọi nội quy, quy chế của 

nhà trường và bộ môn. 
S: PLO 14, 15,16 
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tay 

1. Hình tay khi chạm bóng 

2. Sai lầm dễ mắc và cánh sửa 

chữa  

3. Các bài tập bổ trợ 

chuyền bóng cao tay 

2. Nắm được và biết cách sửa 

các lỗi thường mắc trong chuyền 

bóng cao tay 

 

4 

Bài 4: Kỹ thuật chuyền bóng 

thấp tay (đệm bóng) 

1. Kỹ thuật đệm bóng bằng một 

tay 

2. Kỹ thuật đệm bóng bằng hai 

tay 

3. Các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

chuyền bóng thấy tay (đệm 

bóng) 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền được 

học 

 

2 

5 

Bài 5: Kỹ thuật phát bóng thấp 

tay trước mặt 

1. Tư thế chuẩn bị 

2. Tung bóng 

3. Vung tay đánh bóng 

4. Các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

phát bóng thấp tay trước mặt 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền được 

học 

 

1 

6 

Bài 6: Kỹ thuật phát bóng thấp 

tay nghiêng mình 

1. Tư thế chuẩn bị 

2. Tung bóng 

3. Vung tay đánh bóng 

4. Các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

phát bóng thấp tay nghiêng 

mình 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền được 

học 

 

1 

7 

Bài 7: Kỹ thuật phát bóng cao 

tay trước mặt 

1. Tư thế chuẩn bị 

2. Tung bóng 

3. Vung tay đánh bóng 

4. Các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

phát bóng cao tay trước mặt 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền được 

học 

 

3 

8 

Bài 8: Kỹ thuật phát bóng cao 

tay nghiêng mình 

1. Tư thế chuẩn bị 

2. Tung bóng 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

phát bóng cao tay nghiêng 

mình 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

3 
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3. Vung tay đánh bóng 

4. Các bài tập bổ trợ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn bóng chuyền 

được học 

III. Phương pháp dạy/học 

- GV phân tích, thị phạm, làm mẫu trực tiếp trên sân tập 

- Dạy - học theo nhóm, chia ca 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

- Sân bóng chuyền, bóng chuyền, lưới…. 

- Kế hoạch bài giảng 

- Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá  

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

(ĐCC) 

10% 

1. Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

- Điểm 

danh 

- Rubric 

R1 
4 10 

Điểm 

giữa học 

phần 

(ĐGHP) 

20% Kiểm tra GHP 

 

Thực 

hành 

 Phát 2/5 

(quả) 
1 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% 
Kiểm tra kết 

thúc học phần 

Thực 

hành 

- Phát 2/5 

(quả) 

- Chuyền 

5/10 lần 

chạm liên 

tiếp) 

- Đệm 

5/10 lần 

chạm liên 

tiếp) 

 

1,2,3 10 

Công thức t nh điểm:     0,1 . ĐCC + 0,2 . ĐGHP + 0,7 . ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 
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Đi muộn 0,5 

- Phát bóng: Thực hiện phát bóng qua sân đối phương 5 quả liên tiếp. Mỗi quả 

phát bóng thành công vào trong sân không phạm lỗi phát bóng được tính 2 điểm. 

Yêu cầu: Nam thực hiện kĩ thuật phát bóng cao tay. Nữ thực hiện phát bóng thấp tay 

có tung bóng. 

- Chuyền bóng: Thực hiện chuyền bóng cao tay liên tiếp có người phục vụ 

Yêu cầu: Nam thực hiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay qua lưới. Nữ thực hiện chuyền 

bóng cao tay đối diện không qua lưới với khoảng cách 2,5 - 3m. 

- Đệm bóng: Thực hiện đệm bóng thấp tay liên tiếp có người phục vụ 

Yêu cầu: Nam thực hiện kĩ thuật đệm bóng thấp tay qua lưới. Nữ thực hiện đệm bóng 

thấp tay đối diện không qua lưới với khoảng cách 2,5 - 3m. 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Đinh Văn Lẫm (2006), Giáo trình Bóng chuyền,  NXB TDTT 

2. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Phạm Nguyên Phùng (2012), Giáo trình Thể dục tập I, NXB TDTT 

[2]. Phạm Đình Bẩm (1999), Tâm lý học trong thể thao, NXB TDTT 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

Ngày 

tháng 

Nội dung giảng 

thực hành 
Giờ Lớp 

Cán bộ giảng 

dạy 

02/02/2018 
Tư thế chuẩn bị trong 

bóng chuyền 
4 

Điều dưỡng A-

K12 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

02/3/2018 
Kỹ thuật di chuyển trong 

bóng chuyền 
4 

Điều dưỡng A-

K12 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

09/3/2018 
Kỹ thuật chuyền bóng 

cao tay 
4 

Điều dưỡng A-

K12 
Đào Tuấn Minh 

16/3/2018 
Kỹ thuật chuyền bóng 

thấp tay (đệm bóng) 
4 

Điều dưỡng A-

K12 
Đào Tuấn Minh 

23/3/2018 
Kỹ thuật phát bóng thấp 

tay trước mặt 
4 

Điều dưỡng A-

K12 
Đào Minh Trị 

30/3/2018 
Kỹ thuật phát bóng thấp 

tay nghiêng mình 
4 

Điều dưỡng A-

K12 
Đào Minh Trị 

06/4/2018 
Kỹ thuật phát bóng cao 

tay trước mặt 
4 

Điều dưỡng A-

K12 
Trần Thị Tố Hoa 

20/4/2018 
Kỹ thuật phát bóng cao 

tay nghiêng mình 
4 

Điều dưỡng A-

K12 
Trần Thị Tố Hoa 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 - Đại diện sinh viên (Ban cán sự lớp) liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế 

hoạch học tập và được phổ biến về các quy định của bộ môn về học phần cũng như sự 

hướng dẫn học tập (có thể qua E-mail) sau đó phổ biến lại cho lớp. 
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 - Sinh viên phải có trách nhiệm phân nhóm học tập (có danh sách, sơ đồ kèm 

theo) để giảng viên kiểm soát lớp công khai, thuận lợi và công bằng. 

 - Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

 - Hoàn thành các bài tập được giao  

2. Quy định điều kiện dự thi: 

 - Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ học thực hành (theo quy chế). Cụ thể, 

điều kiện để sinh viên được thi kết thúc học phần khi: 

 + Thực hành: Sinh viên phải có mặ đầy đủ các buổi thực hành trên lớp 

 + Thực hiện các kỹ thuật động tác sau khi giảng viên hướng dẫn 

 + Điểm ĐGHP ≥ 4,0. 

 - Sinh viên phải chuẩn bị và hoàn thành bài tập (cá nhân, nhóm) theo quy định. 

 - Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các 

nội dung học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học 

tập (mọi ý kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được bộ môn xét giải quyết). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Văn Châu 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Minh Tuấn 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Giáo dục Thể chất 3  

Tên tiếng Anh: Physical Education III 

Mã học phần: 9110PHYSED3P 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:   Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

01 

0 

0 

90 

32 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02 

01 

01 

Học phần học trước: 0 

Học phần tiên quyết: 0 

Học phần song hành: 0 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Giáo dục Thể chất 

2. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Giáo dục Thể chất III nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và 

kỹ năng các kĩ thuật cầu lông vào trong tập luyện và thi đấu. Một số điều luật môn cầu 

lông, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài. Nguyên lý kỹ thuật môn cầu lông, 

chiến thuật trong thi đấu đơn và đôi, chiến thuật phát cầu trong thi đấu cầu lông, thực 

hành tốt các kỹ thuật đập cầu thuận tay, bỏ nhỏ sát lưới, chém cầu, chặn cầu sát lưới và 

đánh cầu trên lưới, các bài tập phối hợp đánh cầu và bài tập thể lực thi đấu trong môn 

cầu lông. 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

T

T 

Họ tên Học 

hàm/

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

9.  Nguyễn Minh 

Tuấn 

ThS 0914368310 tuannmtb78@gmai.com Phụ 

trách 

10.  Đào Tuấn Minh ThS 0913517133 daotuanminh1974@gmail.com Tha

m gia 

11.  Đào Minh Trị ThS 0904656582 daominhtri9@gmail.com Tha

m gia 

12.  Trần Thị Tố 

Hoa 

TS 0934388493 flortohoa234@yahoo.com.vn Tha

m gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1 

Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ 

bản của lý thuyết môn Cầu lông 

(lịch sử phát triển, ý nghĩa tác 

dụng, phương pháp giảng dạy, 

luật, phương pháp tổ chức thi đấu 

và trọng tài...). Nắm được nguyên 

lý kĩ thuật: Tư thế chuẩn bị và di 

chuyển, giao cầu, đánh cầu 

PEO 1, 10 

2 

Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, 

tích cực, sự khéo léo. Nâng cao ý 

chí và tinh thần đoàn kết tập thể 

trong học tập 

PEO 1, 10 

3 

Thực hiện hính xác các động tác 

bổ trợ kĩ thuật  và những yêu cầu 

chính của các kĩ thuật như:  giao 

cầu, đập cầu. 

PEO 1, 10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra;  

II. NỘI DUNG 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 

Bài 1: Kỹ thuật di chuyển 

1. Kỹ thuật di chuyển bước lên 

lưới  

2. Kỹ thuật bước di chuyển lùi 

sau 

3. Kỹ thuật bước di chuyển sang 

hai bên 

4. Kỹ thuật  bước di chuyển bật 

nhảy đánh cầu 

5. Thực hành các bài tập bổ trợ 

04 

1. Thực hiện được các bước di 

chuyển trong môn cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được học 1 

2 

Bài 2: Cách cầm vợt 

1. Cánh cầm vợt thuận tay 

2. Cách cầm vợt trái tay 

3. Tính linh hoạt của cầm vợt 

04 

1. Thực hiện được cách cầm 

vợt trong môn cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác 

cầm vợt và bảo đảm các yêu 

1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

Kiến thức  

13.  Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ bản 

của lý thuyết môn Cầu lông (lịch sử 

phát triển, ý nghĩa tác dụng, phương 

pháp giảng dạy, luật, phương pháp 

tổ chức thi đấu và trọng tài...). Nắm 

được nguyên lý kĩ thuật: Tư thế 

chuẩn bị và di chuyển, giao cầu, 

đánh cầu 

S: PLO 2  

14.  Rèn luyện tính nghiêm túc, tự giác, 

tích cực, sự khéo léo. Nâng cao ý chí 

và tinh thần đoàn kết tập thể trong 

học tập 

S: PLO 2  

15.  Thực hiện hính xác các động tác bổ 

trợ kĩ thuật  và những yêu cầu chính 

của các kĩ thuật như:  giao cầu, đập 

cầu. 

S: PLO 2  

16.  Tham dự đầy đủ các buổi học. S: PLO 14, 15,16 

17.  Tham gia tích cực và chủ động các 

hoạt động học tập theo tổ. 
S: PLO 14, 15,16 

18.  Chấp hành mọi nội quy, quy chế của 

nhà trường và bộ môn. 
S: PLO 14, 15,16 
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4. Thực hành các bài tập  cầu khác của môn cầu lông 

được học 

3 

Bài 3: Kỹ thuật phát cầu thuận 

tay 

1. Thực hiện phát cầu cao sâu 

2. Thực hiện phát cầu thấp sát 

lưới 

3. Các bài tập thực hành 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

phát cầu thuận tay trong môn 

cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được 

học 

3 

4 

Bài 4: Kỹ thuật phát cầu trái tay 

1. Thực hiện phát cầu cao sâu 

2. Thực hiện phát cầu thấp sát 

lưới 

3. Các bài tập thực hành 
04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

phát cầu trái tay trong môn cầu 

lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được 

học 

2 

5 

Bài 5: Kỹ thuật đỡ phát cầu 

1. Vị trí đứng trong đánh đơn 

2. Vị trí đứng trong đánh đôi 

3. Các bài tập thực hành 04 

1. Thực hiện được kỹ thuật đỡ 

phát cầu trong môn cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được 

học 

1 

6 

Bài 6: Kỹ thuật đỡ phát cầu 

(tiếp) 

1. Đỡ phát cầu cao sâu 

2. Đỡ phát cầu sát lưới 

3. Các bài tập thực hành 

04 

1. Thực hiện được kỹ thuật đỡ 

phát cầu trong môn cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được 

học 

1 

7 

Bài 7: Kỹ thật đánh cầu  

1. Cầu cao 

2. Treo cầu 

3. Các bài tập thực hành 
04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

đánh cầu trong môn cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được học  

3 

8 

Bài 8: Kỹ thật đánh cầu (tiếp)  

1. Đập cầu 

2. Hất cầu 

3. Các bài tập thực hành 
04 

1. Thực hiện được kỹ thuật 

đánh cầu trong môn cầu lông 

2. Thực hiện đúng động tác kỹ 

thuật và bảo đảm các yêu cầu 

khác của môn cầu lông được học 

3 

III. Phương pháp dạy/học 

- GV phân tích, thị phạm, làm mẫu trực tiếp trên sân tập 

- Dạy - học theo nhóm, chia ca 
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IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

- Sân cầu lông, quả cầu, lưới…. 

- Kế hoạch bài giảng 

- Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá  

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên 

cần 

(ĐCC) 

10% 

1. Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

- Điểm 

danh 

- Rubric 

R1 
4 10 

Điểm 

giữa học 

phần 

(ĐGHP) 

20% Kiểm tra GHP 

 

Thực 

hành 

 Phát 2/5 

(quả) 
1 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% 
Kiểm tra kết 

thúc học phần 

Thực 

hành 

- Phát 2/5 

(quả) 

- Đâp cầu 

5/10 lần 

chạm liên 

tiếp) 

- Thể lực  

1,2,3 10 

Công thức t nh điểm:     0,1 . ĐCC + 0,2 . ĐGHP + 0,7 . ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh: 10 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 

Đi muộn 0,5 

- Phát cầu: Thực hiện phát cầu cao sâu qua sân đối phương vào ô quy định 5 

quả liên tiếp. Mỗi quả phát cầu thành công vào ô quy định trong sân, không phạm lỗi 

phát cầu được tính 2 điểm. 

- Đập cầu: Thực hiện đập cầu dọc biên qua sân đối phương vào ô quy định 5 

quả liên tiếp (có người phục vụ). Mỗi quả phát cầu thành công vào ô quy định trong 

sân, không phạm lỗi phát cầu được tính 2 điểm. 

- Thể lực: Thực hiện chạy thể lực trong vòng 1 phút khoảng cách từ đường biên 

ngang cuối sân lên trên lưới rồi quay trở về. Yêu cầu thực hiện chạy nhanh nhất có thể 
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trong vòng 1 phút, Thành tích được tính bằng số vòng thực hiện được quy ra điểm. 

Yêu cầu Nữ đạt được từ 10,5 vòng trở lên và nam đạt được từ 12,5 vòng trở lên. 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Phạm Xuân Thành (2014), Giáo trình cầu lông,  NXB TDTT 

2. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Phạm Nguyên Phùng (2012), Giáo trình Thể dục tập I, NXB TDTT 

[2]. Phạm Đình Bẩm (1999), Tâm lý học trong thể thao, NXB TDTT 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

Ngày 

tháng 

Nội dung giảng 

thực hành 
Giờ Lớp 

Cán bộ giảng 

dạy 

23/7/2018 
Kỹ thuật di chuyển 4 

Điều dưỡng B-

K12 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

30/7/2018 
Cách cầm vợt 4 

Điều dưỡng B-

K12 

Nguyễn Minh 

Tuấn 

06/8/2018 Kỹ thuật phát cầu thuận 

tay 
4 

Điều dưỡng B-

K12 
Đào Tuấn Minh 

13/8/2018 
Kỹ thuật phát cầu trái tay 4 

Điều dưỡng B-

K12 
Đào Tuấn Minh 

20/8/2018 
Kỹ thuật đỡ phát cầu 4 

Điều dưỡng B-

K12 
Đào Minh Trị 

27/8/2018 Kỹ thuật đỡ phát cầu 

(tiếp) 
4 

Điều dưỡng B-

K12 
Đào Minh Trị 

05/9/2018 
Kỹ thật đánh cầu 4 

Điều dưỡng B-

K12 
Trần Thị Tố Hoa 

10/9/2018 
Kỹ thật đánh cầu (tiếp) 4 

Điều dưỡng B-

K12 
Trần Thị Tố Hoa 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 - Đại diện sinh viên (Ban cán sự lớp) liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế 

hoạch học tập và được phổ biến về các quy định của bộ môn về học phần cũng như sự 

hướng dẫn học tập (có thể qua E-mail) sau đó phổ biến lại cho lớp. 

 - Sinh viên phải có trách nhiệm phân nhóm học tập (có danh sách, sơ đồ kèm 

theo) để giảng viên kiểm soát lớp công khai, thuận lợi và công bằng. 

 - Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

 - Hoàn thành các bài tập được giao  

2. Quy định điều kiện dự thi: 

 - Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ học thực hành (theo quy chế). Cụ thể, 

điều kiện để sinh viên được thi kết thúc học phần khi: 

 + Thực hành: Sinh viên phải có mặ đầy đủ các buổi thực hành trên lớp 

 + Thực hiện các kỹ thuật động tác sau khi giảng viên hướng dẫn 

 + Điểm ĐGHP ≥ 4,0. 

 - Sinh viên phải chuẩn bị và hoàn thành bài tập (cá nhân, nhóm) theo quy định. 
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 - Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các 

nội dung học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học 

tập (mọi ý kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được bộ môn xét giải quyết). 

     IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết 

lần  

Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Văn Châu 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Minh Tuấn 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Tên học phần: Triết học Mác – Lênin 

Tên tiếng Việt: Triết học Mác – Lênin 

Tên tiếng Anh: Philosophy of Marxism - Leninism 

Mã học phần: 9110MLPHIL0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

II. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Ngành điều dưỡng trình độ đại học 

Số tín chỉ : 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

            

32  

13   

90  

0 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

0 1 

 01  

Học phần học trước: K  

Học phần tiên quyết: K 

Học phần song hành: K 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị 

2. Mô tả chung về học phần 
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Học phần triết học Mác – Lênin gồm 03 chương, được giảng dạy và thảo luận 

trên lớp với thời lượng 45 tiết (03 tín)). Chương 1 trình bày những tri thức cơ bản về 

triết học, triết học Mác – Lênin, vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã 

hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, 

gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ 

nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa 

duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và 

cách mạng xã hội; Ý thức xã hội; triết học về con người 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên Học 

hàm/học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

13.  Hà Thị Loan ThS 0914808567 loanllct@gmail.com Phụ 

trách 

14.  Lê Lan Anh ThS 0917586998 Lelananh.ydtb@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Về kiến thức:  

Trình bày và phân tích những kiến 

thức có tính nền tảng và hệ thống 

của triết học Mác – Lênin, từ đó 

hình thành thế giới quan,  phương 

pháp luận khoa học cho hoạt động 

nhận thức và thực tiễn của bản 

thân; đồng thời làm nền tảng lý 

luận cho việc nhận thức các vấn 

đề, nội dung của những môn học 

khác. 

PEO1 

2.  Về kỹ năng:  

Vận dụng thế giới quan, phương 

pháp luận của triết học Mác – 

Lênin vào hoạt động nhận thức và 

chuyên môn của bản thân. 

PEO1 

3.  Về tư tưởng:  

Nhận thức được thực chất giá trị, 

bản chất khoa học, cách mạng của 

Triết học Mác – Lênin; tin tưởng 

vào nền tảng tư tưởng và con 

đường cách mạng mà Đảng ta đã 

lựa chọn; tin tưởng các chủ 

trương, đường lối, chính sách mà 

Đảng và Nhà nước ta  đã đề ra. 

PEO1 
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TT CĐR Học phần CĐR của CTĐT 

(PLO) 

Mức độ đạt 

(S, H) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức:  

-  Trình bày được điều kiện ra đời của 

triết học Mác – Lênin; thực chất cuộc 

cách mạng trong triết học do Mác và 

Ăngghen thực hiện và các giai đoạn 

hình thành, phát triển triết học  Mác – 

Lênin; vai trò  của triết học Mác – 

Lênin trong đời sống xã hội và trong 

thời đại ngày nay. 

- Hiểu và phân tích được quan điểm 

của CNDVBC về vật chất, ý thức, 

mối quan hệ giữa  vật chất và ý thức; 

những nội dung cơ bản của phép biện 

chứng duy vật và lý luận nhận thức 

của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 

- Hiểu và phân tích được các nội dung 

cơ bản của học thuyết  hình thái kinh 

tế – xã hội; về giai cấp và đấu tranh 

giai cấp; về nhà nước và cách mạng 

xã hội;  về dân tộc và quan hệ giai 

cấp-dân tộc-nhân loại; về ý thức xã 

hội; về con người. 

 

 

 

 

 

 

PLO2 

 

 

 

 

 

S: PLO1,  PLO3 

H: PLO4,  PLO8 

 

 

2 

Kỹ năng:  

Vận dụng được thế giới quan, phương 

pháp luận của triết học Mác – Lênin 

vào hoạt động nhận thức và chuyên 

môn  của bản thân. 

 

 

         PLO2 

 

 

S: PLO1,  PLO3 

H: PLO4,  PLO8 

 

 

 

3 

Tư tưởng:  

Nhận thức được thực chất giá trị, bản 

chất khoa học, cách mạng của triết 

học Mác – Lênin; vững tin vào nền 

tảng tư tưởng và con đường cách mạng 

mà Đảng, Nhà nước ta đã lựa chọn 

 

 

PLO2 

 

 

S: PLO1,  PLO3 

H: PLO4,  PLO8 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng 

góp cho Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG  

1. Lý thuyết 

ST

T 

Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR HP 

  1 Chương 1: KHÁI LUẬN 

VỀ TRIẾT HỌC VÀ 

TRIẾT HỌC MÁC - 

LÊNIN 

I. Triết học và vấn đề cơ 

bản của triết học 

1. Khái lược về triết học 

 2. Vấn đề cơ bản của 

triết học 

3. Biện chứng và siêu 

hình 

II. Triết học Mác – Lênin 

và vai trò của triết học 

Mác – Lênin trong đời 

sống xã hội  

1. Sự ra đời và phát triển 

của triết học Mác – 

Lênin 

2. Đối tượng và chức 

năng của triết học Mác – 

Lênin 

3. Vai trò của triết học 

Mác – Lênin trong đời 

sống xã hội và trong sự 

nghiệp đổi mới ở Việt 

Nam hiện nay 

 08  

 

 

 

- Hiểu và phân tích 

khái lược triết học ; 

vấn đề cơ bản của 

triết học và hai 

phương pháp đối lập 

trong tư duy   

- Hiểu và phân tích 

những điều kiện lịch 

sử của sự ra đời và 

phát triển của triết 

học Mác; thực chất và 

ý nghĩa cuộc cách 

mạng trong triết học 

do Mác và Ăngghen 

thực hiện; vai trò của 

Lênin trong sự phát 

triển triết học Mác. 

- Hiểu và trình bày 

vai trò của triết học 

Mác – Lênin trong 

đời sống xã hội và 

trong sự nghiệp đổi 

mới ở Việt Nam hiện 

 

 

 

 

- Phân tích được 

nguồn gốc, khái 

niệm, đối tượng của 

triết học; vấn đề cơ 

bản của triết học và 

hai phương pháp đối 

lập trong tư duy   

- Phân tích được 

những điều kiện lịch 

sử của sự ra đời và 

phát triển của triết 

học Mác; thực chất 

và ý nghĩa cuộc cách 

mạng trong triết học 

do Mác và Ăngghen 

thực hiện; vai trò của 

Lênin trong sự phát 

triển triết học Mác. 

- Trình bày được vai 

trò của triết học Mác 

– Lênin trong đời 

sống xã hội và trong 

sự nghiệp đổi mới ở 
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nay. Việt Nam hiện nay 

 2 Chương 2: CHỦ NGHĨA 

DUY VẬT BIỆN CHỨNG 

I. Vật chất và ý thức 

1. Vật chất và phương 

thức tồn tại của vật chất 

2. Nguồn gốc, bản chất 

và kết cấu của ý thức 

3. Mối quan hệ giữa vật 

chất và ý thức 

II. Phép biện chứng duy vật 

1. Hai loại hình biện 

chứng và phép biện 

chứng duy vật 

2. Nội dung của phép 

biện chứng duy vật 

III. Lý luận nhận thức 

1. Quan niệm về nhận 

thức trong lịch sử triết học 

2. Lý luận nhận thức duy 

vật biện chứng 

 20 

 

 

- Hiểu và phân tích 

phạm trù vật chất, ý 

thức, mối quan hệ 

giữa vật chất và ý 

thức theo quan điểm 

triết học Mác – Lênin 

- Hiểu và phân tích 

nội dung 2 nguyên lý, 

6 cặp phạm trù và 3 

quy luật cơ bản của 

phép biện chứng duy vật. 

-  Hiểu và trình bày 

nội dung cơ bản của 

lý luận nhận thức duy 

vật biện chứng 

- Phân tích được các 

nội dung cơ bản của 

phạm trù vật chất, ý 

thức, mối quan hệ 

giữa vật chất và ý 

thức. 

- Phân tích được các 

nội dung cơ bản của 

2 nguyên lý, 6 cặp 

phạm trù và 3 quy 

luật của phép biện 

chứng duy vật. 

- Trình bày được các 

nội dung cơ bản của 

lý luận nhận thức 

duy vật biện chứng. 

 

  3 Chương 3: CHỦ NGHĨA 

DUY VẬT LỊCH SỬ 

I. Học thuyết hình thái 

kinh tế - xã hội 

1. Sản xuất vật chất là cơ 

sở của sự tồn tại và phát 

triển xã hội 

2. Biện chứng giữa lực 

lượng sản xuất và quan hệ 

sản xuất 

3. Biện chứng giữa cơ sở 

 17  

 

- Hiểu và phân tích 

các nội dung cơ bản 

của học thuyết hình 

thái kinh tế - xã hội. 

- Hiểu và trình bày 

quan điểm giai cấp và 

đấu tranh giai cấp; 

dân tộc; mối quan hệ 

giai cấp – dân tộc – 

nhân loại theo quan 

 

 

- Phân tích được các 

nội dung cơ bản của 

học thuyết hình thái 

kinh tế - xã hội. 

- Trình bày được 

quan điểm triết học 

Mác – Lênin về các 

nội dung cơ bản của 

giai cấp và đấu tranh 

giai cấp; dân tộc; mối 
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hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng của xã hội 

4. Sự phát triển các hình 

thái kinh tế - xã hội là 

một quá trình lịch sử - tự 

nhiên 

II. Giai cấp và dân tộc 

1. Giai cấp và đấu tranh 

giai cấp 

2. Dân tộc 

3. Mối quan hệ giai cấp – 

dân tộc – nhân loại 

III. Nhà nước và cách 

mạng xã hội 

1. Nhà nước 

 2. Cách mạng xã hội 

IV. Ý thức xã hội 

1. Khái niệm tồn tại xã 

hội và các yếu tố cơ bản 

của tồn tại xã hội 

2. Khái niệm, kết cấu, 

tính giai cấp, các hình 

thái của ý thức xã hội 

3. Quan hệ biện chứng 

giữa tồn tại xã hội và ý 

thức xã hội, tính độc lập 

tương đối của ý thức xã 

điểm của triết học 

Mác – Lênin. 

- Hiểu và trình bày 

các nội dung cơ bản 

của nhà nước và cách 

mạng xã hội theo 

quan điểm của triết 

học Mác – Lênin. 

- Hiểu và phân tích 

nguyên lý tồn tại xã 

hội quyết định ý thức 

xã hội và tính độc lập 

tương đối của ý thức 

xã hội. 

- Phân tích quan niệm 

con người và bản chất 

con người ; hiện 

tượng tha hóa con người 

và vấn đề giải phóng con 

người; vai trò của quần 

chúng nhân dân và 

lãnh tụ trong lịch sử; 

vấn đề con người 

trong sự nghiệp cách 

mạng ở Việt Nam  

 

 

 

 

 

quan hệ giai cấp – 

dân tộc – nhân loại. 

-  Trình bày được 

quan điểm triết học 

Mác – Lênin về các 

nội dung cơ bản của 

nhà nước và cách 

mạng xã hội. 

- Phân tích được 

nguyên lý tồn tại xã 

hội quyết định ý thức 

xã hội và tính độc lập 

tương đối của ý thức 

xã hội. 

- Phân tích được các 

nội dung : quan niệm 

con người và bản 

chất con người ; hiện 

tượng tha hóa con 

người và vấn đề giải 

phóng con người; vai 

trò của quần chúng 

nhân dân và lãnh tụ 

trong lịch sử; vấn đề 

con người trong sự 

nghiệp cách mạng ở 

Việt Nam. 
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hội 

V. Triết học về con 

người  

1. Con người và bản chất 

con người 

2. Hiện tượng tha hóa con 

người và vấn đề giải phóng 

con người 

3. Quan điểm của triết 

học Mác – Lênin về quan 

hệ cá nhân và xã hội; về 

vai trò của quần chúng 

nhân dân và lãnh tụ trong 

lịch sử 

4. Vấn đề con người 

trong sự nghiệp cách 

mạng ở Việt Nam 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình; đàm thoại; nêu vấn đề; thảo luận nhóm...  

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Giáo án; tài liệu học tập; kế hoạch bài giảng; giáo trình.  

- Máy chiếu Proijector 

- Phấn, bảng, micro… 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 
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Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

 

0,1 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

 

0,2 

 

02 

 

Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 

 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

 

0,7 

 

02 

 

Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 

 

10 

Công thức t nh điểm: 

 Đ.HP= Đ.CC x 0,1 + Đ.GHP x 0,2 + Đ.KTHP x 0,7 

Trong đó: 

Đ.CC: Điểm chuyên cần 

Đ.GHP: Điểm kiểm tra giữa học phần 

Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần 

* Trường hợp Đ.KTHP ≤ 1 thì Đ.HP = Đ.KTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 



31 

 

một số sai sót trình bày chưa 

rõ ràng 

trình bày rõ 

ràng 

VI. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 

1. Tài liệu học tập: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình triết học Mác – Lênin (Dành cho bậc đại 

học hệ không chuyên Lý luận chính trị), giáo trình tập huấn năm 2019.   

2. Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình  Những nguyên lý cơ bản  của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

2. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa 

học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (1999), Giáo trình triết học Mác – Lênin, 

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

3. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia (2010), Giáo 

trình triết học Mác – Lênin (Tái bản), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

4. C Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, T1 (Gia đình thần thánh), Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

5. C Mác và Ph. Ăngghen (1994), Toàn tập, T2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

6. C Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, T3 (Hệ tư tưởng Đức), Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội.  

7. C Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, T4 (Tuyên ngôn của Đảng Cộng 

sản), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

8. C Mác và Ph. Ăngghen (1994), Toàn tập, T 20 (Chống Đuyrinh, Biện chứng 

của tự nhiên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

9. C Mác và Ph. Ăngghen (1995), Toàn tập, T21 (Lútvích Phơibắc và sự cáo 

chung của triết học cổ điển Đức), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

11. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

12. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

13. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, T 4, T5,T9 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

14. V.I. Lênin (1980), Toàn tập, T 18, Nxb Tiến bộ Mátxcơva 

15. V.I. Lênin (2005), Bút ký triết học,Toàn tập, T 29, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  
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VII. Lịch học:  

STT TÊN BÀI GIẢNG SỐ TIẾT CÁN BỘ GIẢNG 

1 Chương 1 08 Thạc sỹ Hà Thị Loan 

2 Chương 2 20 Thạc sỹ Hà Thị Loan 

3 Chương 3 17 Thạc sỹ Hà Thị Loan 

Thạc sỹ Lê Lan Anh 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 

- Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở 

giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, 

lối sống. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục 

đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt 

nếp sống văn hóa trong trường học. 

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 

truyền thống của Nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe 

định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. 

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường. 

- Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ 

theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi 

phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt 

động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu 

Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, 

gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, 

quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong trường. 
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- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 

Nhà trường. 

2. Quy định điều kiện dự thi 

- Sinh viên tham dự ít nhất 80% số tiết học theo quy định của từng học phần, 

thời gian nghỉ học (nếu có) phải có lý do hợp lệ và có điểm kiểm tra giữa học phần > 

4,0 điểm. 

- Sinh viên nghỉ học từ 20% đến 50% số tiết học phải học bù đủ chương trình để 

được xem xét duyệt thi. Sinh viên nghỉ học > 50% số tiết học phải học lại toàn bộ 

chương trình. 

- Sinh viên hoãn thi đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp 

của học phần đó (cùng hoặc khác lớp). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

4.  Lần 1 5/2017 Hà Thị Loan 

5.  Lần 2 7/2019 Hà Thị Loan 

6.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Kinh tế ch nh trị Mác - Lênin 

Tên tiếng Việt: Kinh tế ch nh trị Mác - Lênin 

Tên tiếng Anh: Marxist- Leninnist political Economy 

Mã học phần: 9110MLPLEC0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính 

1. Thông tin chung: 

Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Ngành Điều dưỡng trình độ đại học 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

 

23 

7 

60 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 

01 

Học phần học trước: 1. Triết học Mác- Lênin 

Học phần tiên quyết: 1. Triết học Mác- Lênin 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Lý luận ch nh trị 

2. Mô tả chung về học phần 

Chương trình học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin  gồm 6 chương: 

Chương I: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính 

trị Mác- Lênin. 

Chương II : Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. 



35 

 

Chương III : Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. 

Chương IV : Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. 

Chương V: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi 

ích kinh tế ở Việt Nam. 

Chương VI : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên 

Học 

hàm/ 

học 

vị 

Số điện 

thoại 
Email Ghi chú 

1 Hà Thị Loan ThS 0914808567 loanllct@gmail.com Phụ trách 

2 Lê Lan Anh ThS 0917586998 lananhllct@gmail.com Tham gia 

3 Hà Kim Hoành ThS 0919993285 dungthanh372@gmail.com Tham gia 

4 
Nguyễn Thị Kim 

Nhung 
ThS 0975537269 nguyenkimnhung1968@gmail.com Tham gia 

5 Hà Thị Tân CN 0919924937 Hathitan1234@gmail.com Tham gia 

6 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 
 0976615526 diepcdsptb@gmail.com Tham gia 

 

4. Mục tiêu học phần 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần 
Mục tiêu 

CTĐT (PEO) 

1 

Kiến thức: 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

 Trình bày được lịch sử hình thành, đối tượng, phương 

pháp, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin. Quan 

điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về hàng hóa, tiền tệ, thị 

trường, các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hóa; 

Giá trị thặnng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh 

và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị 

trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh 

tế quốc tế của Việt Nam. 

PEO1 

2 

Thái độ: 

Xây dựng và nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, ý 

thức hệ của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với người học. Xây 

dựng ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước ;đấu tranh chống lại 

những hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện 

nay. 

PEO1 

3 

Kỹ năng: 

Hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề 

kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Biết vận dụng 

kiến thức của môn học vào việc tiếp cận các môn khoa học 

chuyên ngành và hoạt động thực tiễn của bản thân một cách 

năng động, sáng tạo. Vận dụng các vấn đề lý luận đã học để 

hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách 

kinh tế của Đảng và Nhà nước. 

PEO1 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng 

góp cho Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR HP 

1 

Chương I: ĐỐI TƯỢNG, 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU VÀ CHỨC NĂNG  

CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

MÁC- LÊNIN 

I. Khái quát sự hình thành và 

phát triển của kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

II. Đối tượng và phương pháp 

 

02 

Học xong chương 

này, sinh viên có 

khả năng : 

- Trình bày được 

sự hình thành và 

phát triển của 

môn khoa học 

kinh tế chính trị 

Mác-Lênin, chỉ ra 

sự liên hệ giữa 

- Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

TT CĐR Học phần 
CĐR của CTĐT 

(PLO) 

Mức độ đạt 

(S, H) 

1 

Vận dụng được kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa học xã hội, khoa 

học chính trị và pháp luật trong công 

tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe nhân dân. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 

2 

Hành nghề theo pháp luật, đạo đức 

nghề nghiệp và có trách nhiệm với 

xã hội. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 

3 

Trung thực, khách quan, khiêm tốn, 

có tinh thần học tập vươn lên. Có 

khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và phối hợp được với các bên 

liên quan có hiệu quả trong các hoạt 

động nghề nghiệp. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PL14 
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nghiên cứu của kinh tế chính 

trị Mác-Lênin 

III. Chức năng của kinh tế 

chính trị Mác-Lênin  

 

 

kinh tế chính trị 

Mác - Lênin trong 

dòng chảy tư 

tưởng kinh tế của 

nhân loại. 

- Rèn luyện kỹ 

năng tư duy và 

năng lực vận 

dụng những nội 

dung đã học để 

phân tích, giải 

thích những vấn 

đề trong thực tiễn 

một cách khách 

quan, có cơ sở 

khoa học 

- Hình thành thái 

độ học tập tích 

cực, phương 

pháp học tập 

phù hợp với môn 

học.  

 - Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

- Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

 

2 

Chương II: HÀNG HÓA, THỊ 

TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ 

CỦA CÁC CHỦ THỂ 

THAM GIA THỊ TRƯỜNG 

 

I. Lý luận của Mác về Sản 

xuất hàng hóá và hàng hóa 

II. Thị trường và vai trò của 

các chủ thể tham gia thị 

trường 

05 

Học xong chương  

này sinh viên có 

khả năng: 

- Trình bày được 

những kiến thức 

cơ bản lý luận của 

C. Mác về  sản 

xuất hàng hóa và 

hàng hoá; về điều 

kiện ra đời và ưu 

- Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 
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 thế của sản xuất 

hàng hóa,  về tiền 

tệ; về dịch vụ và 

một số hàng hóa 

đặc biệt; về khái 

niệm thị trường, 

cơ chế thị trường 

và nền kinh tế thị 

trường; một số 

quy luật kinh tế 

của thị trường; 

vai trò của các 

chủ thể tham gia 

thị trường. 

- Vận dụng những 

vấn đề lý luận 

trong Học thuyết 

kinh tế của C. 

Mác vào việc giải 

thích các hiện 

tượng kinh tế 

trong nền kinh tế 

thị trường định 

hướng XHCN ở 

Việt Nam hiện 

nay. 

- Xây dựng và 

nâng cao lập 

trường tư tưởng 

chính trị, ý thức 

hệ của chủ nghĩa 

Mác - Lênin đối 

với người học. 

- Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

- Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 
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Tin tưởng và thực 

hiện tốt chủ 

trương, đường lối, 

chính sách của 

Đảng, pháp luật 

của Nhà nước 

trong công cuộc 

đổi mới. 

3 

Chương III: GIÁ TRỊ 

THẶNG DƯ TRONG NỀN 

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

I. Lý luận của C. Mác về giá 

trị thặng dư 

II. Tích luỹ tư bản 

III. Các hình thức biểu hiện 

của giá trị thặng dư trong nền 

kinh tế thị trường 

 

 

 

08 

Học xong chương 

này sinh viên có 

khả năng: 

- Trình bày được 

quan điểm của 

chủ nghĩa Mác - 

Lênin về giá trị 

thặng dư trong 

nền kinh tế thị 

trường,  hiều 

được sản xuất giá 

trị thặng dư là cơ 

sở tồn tại và phát 

triển của chủ 

nghĩa tư bản; sự 

tích lũy tư bản và 

các hình thức 

biểu hiện của giá 

trị thặng dư. 

- Hiểu sâu sắc 

hơn nội dung bài 

học. Phân tích, 

đánh giá được 

một số vấn đề 

kinh tế cơ bản của 

- Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

- Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

- Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 
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kinh tế thị trường 

định hướng 

XHCN ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Vận dụng kiến 

thức của môn học 

để tiếp cận các 

môn khoa học 

chuyên ngành có 

liên quan và bước 

đầu có thể giải 

quyết được một 

số vấn đề thực 

tiễn của bản thân. 

- Xây dựng và 

nâng cao lập 

trường tư tưởng 

chính trị, ý thức 

hệ của chủ nghĩa 

Mác - Lênin đối 

với người học.  

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

4 

Chương IV: CẠNH TRANH 

VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG 

NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG 

I. Quan hệ giữa cạnh tranh và 

độc quyền trong nền kinh tế 

thị trường 

II.  Độc quyền và độc quyền 

nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường 

 

04 

  Học xong 

chương này sinh 

viên có khả năng: 

- Hiểu cạnh tranh 

là tất yếu khách 

quan gắn với kinh 

tế hàng hóa, kinh 

tế thị trường. 

Cạnh tranh vừa là 

môi trường vừa là 

động lực thúc đẩy 

phát triển nền 

-Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

-Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 
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 kinh tế thị trường 

phát triển. Trong 

nền kinh tế thị 

trường cạnh tranh 

gay gắt sẽ dẫn 

đến độc quyền và 

độc quyền phát 

triển đến một 

trình độ nhất định 

sẽ dẫn đến độc 

quyền nhà nước 

đó là sự phát triển 

tất yếu, là vấn đề 

có tính quy luật 

của nền kinh tế 

thị trường tư bản 

chủ nghĩa nói 

riêng và nền kinh 

tế thị trường nói 

chung. 

- Lý luận kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin đã chỉ rõ 

điều đó. Cạnh 

tranh và độc 

quyền luôn cùng 

tồn tại trong nền 

kinh tế thị trường 

và đều có những 

tác động tích cực, 

đồng thời cũng có 

những ảnh hưởng 

tiêu cực đối với 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

-Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 
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nền kinh tế - xã 

hội. 

- Vận dụng kiến 

thức của môn học 

để tiếp cận các 

môn khoa học 

chuyên ngành có 

liên quan và bước 

đầu có thể giải 

quyết được một 

số vấn đề thực 

tiễn của bản thân. 

- Xây dựng và 

nâng cao lập 

trường tư tưởng 

chính trị, ý thức 

hệ của chủ nghĩa 

Mác - Lênin đối 

với người học.  

5 

 

 

Chương V: KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 

CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH 

KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

I. Kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam 

II. Hoàn thiện thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội 

05 

 Học xong 

chương này sinh 

viên có khả năng: 

- Hiểu được 

những kiến thức 

cơ bản về kinh tế 

thị trường: khái 

niệm, đặc điểm; 

về nền kinh kinh 

tế thị trường định 

hướng XHCN ở 

Việt Nam: tính tất 

yếu, đặc trưng,  

-Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

-Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 
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chủ nghĩa ở Việt Nam 

Các quan hệ lợi ích kinh tế ở 

Việt Nam 

 

sự cần thiết phải 

hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường 

định hướng 

XHCN ở Việt 

Nam; về lợi ích 

kinh tế và các 

quan hệ lợi ích 

kinh tế. 

- Hiểu, phân tích, 

đánh giá được các 

quan điểm, các 

chủ trương của 

Đảng về phát 

triển kinh tế thị 

trường và các 

chính sách kinh tế 

- xã hội của Đảng 

trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Vận dụng được 

kiến thức chuyên 

ngành để chủ 

động, tích cực 

trong giải quyết 

những vấn đề 

kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội  

theo đường lối, 

chính sách, pháp 

luật của Đảng  và 

Nhà nước. 

- Xây dựng  niềm 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

-Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 
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tin lý tưởng cho 

sinh viên, tin vào 

đường lối phát 

triển kinh tế mà 

Đảng đề ra. Xác 

định ý thức, trách 

nhiệm công dân 

đối với công cuộc 

xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc 

XHCN. 

6 

Chương VI: CÔNG NGHIỆP 

HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ 

HỘI NHẬP KINH TẾ 

 QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 

I. Công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá ở Việt Nam 

II. Hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam  

 

 

06 

Học xong chương 

này sinh viên có 

khả năng: 

- Hiểu sâu sắc nội 

dung công nghiệp 

hóa - hiện đại hóa 

ở Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế và 

sự phát triển của 

khoa học công 

nghệ hiện nay. 

- Phân tích, đánh 

giá được những 

những biện pháp 

mà Việt Nam đưa 

ra để quá trình 

CNH, HĐH ở 

Việt Nam có thể 

thích ứng được 

với cuộc cách 

- Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

- Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

- Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 
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mạng công 

nghiệp lần thứ 4. 

- Vận dụng, liên 

hệ kiến thức đã 

học vào thực tiễn 

để đánh giá được 

chủ đường lối của 

Đảng và chính 

sách của Nhà 

nước về CNH, 

HĐH và hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

- Có thái độ tích 

cực, ủng hộ chủ 

trương của Đảng, 

chính sách pháp 

luật của nhà 

nưước về phát 

triển kinh tế, xã 

hội. 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: 

Thuyết trình; Đàm thoại; Nêu vấn đề; Kể chuyện; Thảo luận nhóm… 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: 

- Giáo án; Tài liệu học tập; Kế hoạch bài giảng; Giáo trình. 

- Máy chiếu Proijector 

- Phấn, bảng, micro…  

2. Thực hành: Không 
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3. Lâm sàng: Không 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: 

Điểm 

thành phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối đa 

Đánh giá chuyên 

cần (ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 
0,2 01 Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Công thức t nh điểm: 

ĐHP  =   (Đ.CC X 0,1)  +  (Đ.GHP X 0,2)   +  (Đ.KTHP X 0,7) 

  Trong đó: 

- Đ.CC: Điểm chuyên cần 

- Đ.GHP: Điểm kiểm tra giữa học phần 

- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần 

 * Trường hợp Đ.KTHP ≤ 1 thì Đ.HP = Đ.KTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 
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giá 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Tài liệu học tập: 

Bộ Giáo dục và đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin, dành 

cho bậc đại học – không chuyên lý luận chính trị (Tài liệu tập huấn). 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học 

- không chuyên lý luận chính trị), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2019. 

2. Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng cho các khối 

ngành không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), 

Nxb  CTQG, Hà Nội, năm 2006. 

3. Bộ GD&ĐT, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho các khối 

ngành kinh tế - quản trị kinh doanh), Nxb CTQG, Hà Nội, năm 2006. 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 

2011, 2016.  

5. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Bộ môn Kinh tế Chính trị Mác- Lênin, Giáo 

trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nxb Giáo dục, 1999.   

6. C.Mác – Ph.Ănghen: Toàn tập, tập 20, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 1994.  

VII. Lịch học 

STT TÊN BÀI GIẢNG 
SỐ 

TIẾT 
CÁN BỘ GIẢNG 

1 

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 

và chức năng của Kinh tế chính trị 

Mác- Lênin. 

02 Hà Thị Tân 

2 
Hàng hóa, thị trường và vai trò của 

các chủ thể tham gia thị trường. 
05 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

3 Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị 08 Hà Thị Tân 
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trường 

4 
Cạnh tranh và độc quyền trong nền 

kinh tế thị trường. 
04 Hà Thị Tân 

5 

Kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh 

tế ở Việt Nam. 

05 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

6 
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế. 
06 Hà Thị Tân 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 

- Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở 

giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, 

lối sống. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục 

đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt 

nếp sống văn hóa trong trường học. 

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 

truyền thống của Nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức 

khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. 

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường. 

- Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ 

theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi 

phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt 

động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu 

Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, 
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gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, 

quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong trường. 

- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 

Nhà trường. 

2. Quy định điều kiện dự thi 

- Sinh viên tham dự ít nhất 80% số tiết học theo quy định của từng học phần, 

thời gian nghỉ học (nếu có) phải có lý do hợp lệ và có điểm kiểm tra giữa học phần > 

4,0 điểm. 

- Sinh viên nghỉ học từ 20% đến 50% số tiết học phải học bù đủ chương trình 

để được xem xét duyệt thi. Sinh viên nghỉ học > 50% số tiết học phải học lại toàn bộ 

chương trình. 

- Sinh viên hoãn thi đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp 

của học phần đó (cùng hoặc khác lớp). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết:  

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 5/2017 Hà Thị Loan 

2.  Lần 2 7/2019 Hà Thị Loan 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Tên tiếng Việt: Chủ nghĩa xã hội khoa học 

Tên tiếng Anh: Scientific Socialism  

Mã học phần: 9110SOCIAL0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

III. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Ngành điều dưỡng trình độ đại học 

Số tín chỉ : 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

            

22  

08   

60  

0 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

0 1 

 01  

Học phần học trước: - Triết học Mác – Lênin  

- Kinh tế chính trị Mác – Lênin  

Học phần tiên quyết: - Triết học Mác – Lênin  

- Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

Học phần song hành: K 
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Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị 

2. Mô tả chung về học phần 

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 07 chương, được giảng dạy và thảo 

luận trên lớp với thời lượng 30 tiết (02 tín)). Chương 1 trình bày những tri thức cơ bản 

về sự ra đời, các giai đoạn phát triển; đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học 

tập, nghiên cứu CNXHKH. Chương 2 trình bày những quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, 

nội dung, biểu hiện và ý nghĩa của sứ mệnh đó trong bối cảnh hiện nay. Chương 3 

trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về CNXH và thời kỳ quá độ lên 

CNXH; sự vận dụng vấn đề này ở Việt Nam. Chương 4 trình bày bản chất nền dân chủ 

XHCN và nhà nước XHCN nói chung, ở Việt Nam nói riêng. Chương 5 trình bày vấn 

đề cơ cấu xã hội- giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp ở nước ta trong thời kỳ quá 

độ lên CNXH. Chương 6 trình bày vấn đề dân tộc, tôn giáo, mối quan hệ dân tộc – tôn 

giáo và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề này. Chương 7 trình bày vấn đề 

gia đình, xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xây dựng gia đình ở Việt 

nam hiện nay. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên Học 

hàm/học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

15.  Hà Thị Loan ThS 0914808567 loanllct@gmail.com Phụ 

trách 

16.  Lê Lan Anh ThS 0917586998 Lelananh.ydtb@gmail.com Tham 

gia 

17.  Hà Thị Tân CN 0919924937 Hathitan1234@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

4.  Về kiến thức:  

Trình bày, phân tích được những 

kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ 

nghĩa xã hội khoa học - một trong ba 

bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – 

Lênin, từ đó hình thành thế giới 

quan, phương pháp luận khoa học 

cho hoạt động nhận thức và thực tiễn 

của bản thân. 

PEO1 

5.  Về kỹ năng:  

Vận dụng các kiến thức đã học vào 

việc xem xét, đánh giá những vấn đề 

chính trị - xã hội của đất nước cũng 

như con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở nước ta hiện nay.  

PEO1 

6.  Về tư tưởng:  

Tích cực học tập môn chủ nghĩa xã 

hội khoa học; tin vào mục tiêu, lý 

tưởng và sự thành công của công 

cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản 

Việt Nam  khởi xướng và lãnh đạo. 

PEO1 
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TT CĐR Học phần CĐR của CTĐT 

(PLO) 

Mức độ đạt 

(S, H) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức: 

 - Trình bày được quá trình ra đời, các 

giai đoạn phát triển; đối tượng, 

phương pháp và ý nghĩa của việc học 

tập, nghiên cứu CNXHKH 

- Phân tích được quan điểm cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai 

cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân; nội dung, biểu 

hiện và ý nghĩa của sứ mệnh đó trong 

bối cảnh hiện nay. 

- Trình bày được quan điểm của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về CNXH và thời 

kỳ quá độ lên CNXH; sự vận dụng 

vấn đề này ở Việt Nam.  

-Trình bày được bản chất nền dân chủ 

XHCN và nhà nước XHCN nói 

chung, ở Việt Nam nói riêng. 

 - Trình bày được vấn đề cơ cấu xã 

hội- giai cấp và liên minh giai cấp, 

tầng lớp; sự vận dụng vấn đề này  ở 

nước ta trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH.  

- Phân tích được vấn đề dân tộc, tôn 

giáo, mối quan hệ dân tộc – tôn giáo; 

quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về 

vấn đề này.  

- Phân tích được vấn đề gia đình, xây 

dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên 

CNXH, xây dựng gia đình ở Việt nam 

hiện nay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: PLO1,  PLO3 

H: PLO4,  PLO8 

 

 

2 

Kỹ năng:  

Vận dụng được các kiến thức đã học 

vào việc xem xét, đánh giá những vấn 

đề chính trị - xã hội của đất nước 

cũng như con đường đi lên chủ nghĩa 

 

 

         PLO2 

 

 

S: PLO1,  PLO3 

H: PLO4,  PLO8 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng 

góp cho Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG  

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR HP 

1 Chương 1: NHẬP MÔN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC 

I. Sự ra đời của chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

2.  Vai trò của Các Mác và 

Ăngghen 

II. Các giai đoạn phát triển cơ 

bản của chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

1. C.Mác và Ph.Ăngghen phát 

triển chủ nghĩa xã hội khoa học 

2. Lênin vận dụng và phát triển 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

trong điều kiện mới 

3. Sự vận dụng và phát triển 

sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa 

học từ sau khi Lênin qua đời 

đến nay 

III. Đối tượng, phương pháp và 

ý nghĩa của việc nghiên cứu 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

1. Đối tượng nghiên cứu của 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

2. Phương pháp nghiên cứu của 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

4  

 

- Hiểu và phân tích 

sự ra đời của chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học 

- Hiểu và trình bày  

các giai đoạn phát 

triển cơ bản của 

chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

-  Hiểu và trình bày 

đối tượng, phương 

pháp và ý nghĩa 

của việc nghiên 

cứu chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

 

 

- Phân tích được 

sự ra đời của 

chủ nghĩa xã hội 

khoa học 

- Trình bày được 

bày  các giai 

đoạn phát triển 

cơ bản của chủ 

nghĩa xã hội 

khoa học 

- Hiểu và trình 

bày được đối 

tượng, phương 

pháp và ý nghĩa 

của việc nghiên 

cứu chủ nghĩa 

xã hội khoa học 
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3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu 

chủ nghĩa xã hội khoa học 

2 Chương 2: SỨ MỆNH LỊCH 

SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG 

NHÂN 

I. Quan điểm cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin về giai cấp 

công nhân và sứ mệnh lịch sử 

thế giới của giai cấp công nhân 

 1. Khái niệm và đặc điểm của 

giai cấp công nhân 

2. Nội dung và đặc điểm sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân 

3. Những điều kiện quy định sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân 

II. Giai cấp công nhân và việc 

thực hiện sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân hiện nay  

1. Giai cấp công nhân hiện nay 

2. Thực hiện sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân trên thế 

giới hiện nay 

III. Sứ mệnh lịch sử của giai 

cấp công nhân Việt Nam  

 1. đặc điểm của giai cấp công 

nhân Việt Nam 

2. Nội dung sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công nhân Việt 

Nam hiện nay 

3. Phương hướng và một số 

giải pháp chủ yếu để xây dựng 

4  

 

 

- Hiểu và phân tích 

quan điểm cơ bản 

của chủ nghĩa Mác 

– Lênin về giai cấp 

công nhân và sứ 

mệnh lịch sử thế 

giới của giai cấp 

công nhân  

- Hiểu và phân tích 

giai cấp công nhân 

hiện nay và việc 

thực hiện sứ mệnh 

lịch sử của giai cấp 

công nhân hiện nay  

-  Hiểu và trình bày 

sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp công 

nhân Việt Nam 

 

 

 

- Phân tích được 

quan điểm cơ 

bản của chủ 

nghĩa Mác – 

Lênin về giai 

cấp công nhân 

và sứ mệnh lịch 

sử thế giới của 

giai cấp công 

nhân  

- Phân tích được 

cấp công nhân 

hiện nay và việc 

thực hiện sứ 

mệnh lịch sử của 

giai cấp công 

nhân hiện nay  

- Trình bày được 

sứ mệnh lịch sử 

của giai cấp 

công nhân Việt 

Nam 
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giai cấp công nhân Việt Nam 

hiện nay 

3 Chương 3: CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

I. Chủ nghĩa xã hội 

1. Chủ nghĩa xã hội - giai đoạn 

đầu của hình thái kinh tế - xã 

hội cộng sản chủ nghĩa 

2. Điều kiện ra đời của chủ 

nghĩa xã hội 

3. Những đặc trưng cơ bản của 

chủ nghĩa xã hội 

II. Thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

1. Tính tất yếu khách quan của 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội 

2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

III. Quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

1. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội 

bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa 

2. Những đặc trưng của chủ 

nghĩa xã hội và phương hướng 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam hiện nay 

4  

 

 

- Hiểu và phân tích 

nội dung cơ bản 

của chủ nghĩa xã 

hội  

- Hiểu và phân tích 

các nội dung của 

thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội. 

-  Hiểu và trình bày 

tính tất yếu, đặc 

điểm của thời kỳ  

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt 

Nam. 

 

 

 

 

- Phân tích được 

các nội dung cơ 

bản của chủ 

nghĩa xã hội  

  

- Phân tích được 

các nội dung của 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội. 

- Trình bày được 

tính tất yếu, đặc 

điểm của thời kỳ  

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở 

Việt Nam. 

 

4 Chương 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ 

NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

I. Dân chủ và dân chủ xã hội 

chủ nghĩa 

5  

 

 

- Hiểu và phân tích 

nội dung của dân 

 

 

 

- Phân tích được 

nội dung của 
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1. Dân chủ và sự ra đời, phát 

triển của dân chủ 

2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

II. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

1. Sự ra đời, bản chất, chức 

năng của nhà nước xã hội chủ 

nghĩa  

2. Mối quan hệ giữa dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và nhà nước xã 

hội chủ nghĩa 

III. Dân chủ xã hội chủ nghĩa 

và nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

2. Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

3. Phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa, xây dựng nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam hiện nay   

chủ và dân chủ xã 

hội chủ nghĩa 

-  Hiểu và trình bày 

quá trình ra đời, 

bản chất, chức 

năng của nhà nước 

xã hội chủ nghĩa; 

mối quan hệ giữa 

dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và nhà nước 

xã hội chủ nghĩa. 

- Hiểu và trình bày 

vấn đề dân chủ xã 

hội chủ nghĩa và 

nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam 

 

 

 

 

dân chủ và dân 

chủ xã hội chủ 

nghĩa 

- Trình bày được 

quá trình ra đời, 

bản chất, chức 

năng của nhà 

nước xã hội chủ 

nghĩa; mối quan 

hệ giữa dân chủ 

xã hội chủ nghĩa 

và nhà nước xã 

hội chủ nghĩa. 

- Trình bày được 

vấn đề dân chủ 

xã hội chủ nghĩa 

và nhà nước 

pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

 

5 Chương 5: CƠ CẤU XÃ HỘI – 

GIAI CẤP VÀ LIÊN MINH 

GIAI CẤP, TẦNG LỚP 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

I. Cơ cấu xã hội – giai cấp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

1. Khái niệm và vị trí của  cơ 

cấu xã hội – giai cấp trong cơ 

cấu xã hội 

2. Sự biến đổi có tính quy luật 

5  

 

 

 

 

- Hiểu và phân tích 

cơ cấu xã hội – giai 

cấp trong thời kỳ 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

- Hiểu và phân tích 

liên minh giai cấp, 

 

 

 

 

 

- Phân tích được 

cơ cấu xã hội – 

giai cấp trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội. 

- Phân tích được 
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của cơ cấu xã hội – giai cấp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

II. Liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

1. Xét dưới góc độ chính trị 

2. Xét dưới góc độ kinh tế 

III. Cơ cấu xã hội – giai cấp và 

liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

1. Cơ cấu xã hội - giai cấp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

2. Liên minh giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam 

tầng lớp trong thời 

kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

-  Hiểu và trình bày 

cơ cấu xã hội – giai 

cấp và liên minh 

giai cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

 

liên minh giai 

cấp, tầng lớp 

trong thời kỳ 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội.  

- Trình bày được 

cơ cấu xã hội – 

giai cấp và liên 

minh giai cấp, 

tầng lớp trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam 

 

6 Chương 6: VẤN ĐỀ DÂN 

TỘC VÀ TÔN GIÁO TRONG                           

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI 

I. Dân tộc trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội 

1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản 

của dân tộc 

2. Dân tộc và quan hệ dân tộc ở 

Việt Nam 

II. Tôn giáo trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội 

1. Chủ nghĩa Mác – Lê nin về 

tôn giáo 

2. Tôn giáo ở Việt Nam và 

4  

 

 

 

- Hiểu và phân tích 

vấn đề dân tộc 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội  

- Hiểu và phân tích 

vấn đề tôn giáo 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

-  Hiểu và trình bày 

 

 

 

 

- Phân tích được 

vấn đề dân tộc 

trong thời kỳ 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội.  

- Phân tích được 

vấn đề tôn giáo 

trong thời kỳ 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội.   

- Trình bày được 
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chính sách tôn giáo của Đảng, 

Nhà nước ta hiện nay 

III. Quan hệ dân tộc và tôn giáo 

ở Việt Nam 

1. Đặc điểm quan hệ dân tộc và 

tôn giáo ở Việt Nam 

2. Định hướng giải quyết mối 

quan hệ dân tộc và tôn giáo ở 

Việt Nam hiện nay  

 

quan hệ dân tộc và 

tôn giáo ở Việt 

Nam 

 

quan hệ dân tộc 

và tôn giáo ở 

Việt Nam 

 

7 Chương 7: VẤN ĐỀ GIA 

ĐÌNH TRONG THỜI KỲ 

QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

I. Khái niệm, vị trí và chức 

năng của gia đình 

1. Khái niệm gia đình 

2. Vị trí của gia đình 

3. Chức năng của gia đình 

II. Cơ sở xây dựng gia đình 

trong thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội 

1. Cơ sở kinh tế xã hội 

2. Cơ sở chính trị - xã hội 

3. Cơ sở văn hóa 

4. Chế độ hôn nhân tiến bộ 

III. Xây dựng gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

1. Sự biến đổi của gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội 

2. Phương hướng cơ bản xây 

4  

 

 

 

- Hiểu và phân tích 

khái niệm, vị trí và 

chức năng của gia 

đình. 

- Hiểu và phân tích 

cơ sở xây dựng gia 

đình trong thời kỳ 

quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội. 

-  Hiểu và trình bày 

vấn đề xây dựng 

gia đình Việt Nam 

trong thời kỳ quá 

độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 

 

 

 

 

 

- Phân tích được 

khái niệm, vị trí 

và chức năng 

của gia đình. 

- Phân tích được 

cơ sở xây dựng 

gia đình trong 

thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã 

hội.  

- Trình bày được 

vấn đề xây dựng 

gia đình Việt 

Nam trong thời 

kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã 

hội. 
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dựng và phát triển gia đình Việt 

Nam trong thời kỳ quá độ lên 

lên chủ nghĩa xã hội 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình; đàm thoại; nêu vấn đề; thảo luận nhóm...  

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Giáo án; tài liệu học tập; kế hoạch bài giảng; giáo trình.  

- Máy chiếu Proijector 

- Phấn, bảng, micro… 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

 

0,1 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

 

0,2 

 

02 

 

Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 

 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

 

0,7 

 

02 

 

Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 

 

10 
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Công thức t nh điểm: 

 ĐHP = Đ.CC x 0,1 + Đ.GHP x 0,2 + Đ.KTHP x 0,7 

Trong đó: 

Đ.CC: Điểm chuyên cần 

Đ.GHP: Điểm kiểm tra giữa học phần 

Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần 

*Trường hợp Đ.KTHP <1 thì Đ.HP = Đ.KTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

VI. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 

3. Tài liệu học tập chủ yếu: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc 

đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), giáo trình tập huấn năm 2019.   

4. Tài liệu tham khảo chính: 

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình  Những nguyên lý cơ bản  của 

chủ nghĩa Mác – Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình  chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb 

Giáo dục và đào tạo. 

3. Ban tuyên giáo Trung ương Đảng (2004), Vấn đề dân tộc và chính sách dân 

tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 
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4. Dương Xuân Ngọc (2004), Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.  

5. Đảng Cộng Sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên CNXH, Nxb Sự thật, Hà Nội. 

6. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 

kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung và phát triển năm 2011), Nxb Sự thật, Hà Nội. 

7. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2008), Văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 

hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội. 

8. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011, 2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI, XII, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội. 

9. Đào Duy Tùng (2004), Quá trình hình thành con đường đi lên chủ nghĩa xã 

hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

10.  GS.TS Phùng Hữu Phú, GS.TS Lê Hữu Nghĩa, GS.TS Vũ Văn Hiền, 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông...( Đồng chủ biên) (2016), Một số vấn đề lý luận – thực 

tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm 

đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

11. GS Đỗ Tư (2004), Lược khảo tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 

nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 

12. Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Viết Thông, Bùi Đình Bôn (đồng chủ biên) (2010), 

Một số vấn đề lý luận về giai cấp công nhân Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị 

trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb Lao động, 

Hà Nội. 

13. Nguyễn Quang Mạnh (2010), Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN: Lý 

luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

14. Tạ Tấn Ngọc (2010), Một số vấn đề biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam hiện 

nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

VII. Lịch học:  

STT TÊN BÀI GIẢNG SỐ TIẾT CÁN BỘ GIẢNG 

1 Chương 1 4 Thạc sỹ Hà Thị Loan 

2 Chương 2 4 Thạc sỹ Hà Thị Loan 

3 Chương 3 4 Thạc sỹ Lê Lan Anh 

4 Chương 4 5 CN.  Hà Thị Tân 

5 Chương 5 5 CN.  Hà Thị Tân 
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6 Chương 6 4 Thạc sỹ Lê Lan Anh 

7 Chương 7 4 Thạc sỹ Lê Lan Anh 

VIII. Quy định với  inh viên: 

2. Nhiệm vụ của  inh viên 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 

- Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở 

giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, 

lối sống. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục 

đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt 

nếp sống văn hóa trong trường học. 

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 

truyền thống của Nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe 

định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. 

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường. 

- Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ 

theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi 

phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt 

động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu 

Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, 

gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, 

quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong trường. 

- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 

Nhà trường. 

2. Quy định điều kiện dự thi 
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- Sinh viên tham dự ít nhất 80% số tiết học theo quy định của từng học phần, 

thời gian nghỉ học (nếu có) phải có lý do hợp lệ và có điểm kiểm tra giữa học phần > 

4,0 điểm. 

- Sinh viên nghỉ học từ 20% đến 50% số tiết học phải học bù đủ chương trình để 

được xem xét duyệt thi. Sinh viên nghỉ học > 50% số tiết học phải học lại toàn bộ 

chương trình. 

- Sinh viên hoãn thi đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp 

của học phần đó (cùng hoặc khác lớp). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1. Lần 1 5/2017 Hà Thị Loan 

2. Lần 2 7/2019 Hà Thị Loan 

3. Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Tư tưởng Hồ Ch  Minh 

Tên tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Ch  Minh 

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh 's thought 

Mã học phần: 9110HCMIDL0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính 

1. Thông tin chung: 

Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Ngành Điều dưỡng trình độ đại học 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

23 

7 

60 

0 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 

01 

Học phần học trước: 1. Triết học Mác- Lênin 

2. Kinh tế chính trị  

3.Chủ nghĩa xã hội khoa học  

Học phần tiên quyết: 1. Triết học Mác- Lênin 

2. Kinh tế chính trị  

3.Chủ nghĩa xã hội khoa học  
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Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Lý luận ch nh trị 

2. Mô tả chung về học phần 

Chương trình của học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 7 chương: 

Chương I :  Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc 

học tập môn học. 

Chương II : Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Chương III : Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Chương IV : Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. và Nhà nước 

Việt Nam. 

Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết 

quốc tế. 

Chương VI : Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức,con người. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên 

Học 

hàm/ 

học 

vị 

Số điện 

thoại 
Email Ghi chú 

1 Hà Thị Loan ThS 0914808567 loanllct@gmail.com Phụ trách 

2 Lê Lan Anh ThS 0917586998 lananhllct@gmail.com Tham gia 

3 
Hà Kim 

Hoành 
ThS 0919993285 dungthanh372@gmail.com Tham gia 

4 
Nguyễn Thị 

Kim Nhung 
ThS 0975537269 nguyenkimnhung1968@gmail.com Tham gia 

5 Hà Thị Tân CN 0919924937 Hathitan1234@gmail.com Tham gia 

6 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 
 0976615526 diepcdsptb@gmail.com Tham gia 

 

4. Mục tiêu học phần 
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TT Mục tiêu học phần 
Mục tiêu 

CTĐT (PEO) 

1 

Kiến thức: 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành, 

nội dung, bản chát cách mạng khoa học, đặc điểm của các 

quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Trình bày được phương pháp và phương pháp luận của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trong việc nhận thức và giải quyết các vấn 

đề lí luận và thực tiễn của dân tộc và nhân loại. 

- Hiểu được những giá trị khoa học, cách mạng, nhân văn 

trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

- Hiểu được một cách có hệ thống nền tảng tư tưởng, kim chỉ 

nam hành động của Đảng và cách mạng nước ta trong quá 

trình nhận thức, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai 

đoạn cách mạng. 

- Nhận thức được các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí 

Minh đối với kho tàng  tưởng lý luận cách mạng thé giới của 

thời đại. 

PEO1 

2 

Thái độ: 

Sinh viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, yêu 

nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc 

gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhận thức được vai trò, giá 

trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với Đảng và dân tộc Việt 

Nam, thấy được trách nhiệm của bản thân trong học tập, 

rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

PEO1 

3 

Kỹ năng: 

- Rèn luyện năng lực tư duy lí luận, phương pháp nghiên cứu. 

- Có kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trong việc 

nghiên cứu, phân tích các tác phẩm lí luận của Hồ Chí Minh 

và kỹ năng trình bày, thuyết trình một số vấn đề lý luận. 

 - Có kỹ năng vận dụng lí luận, phương pháp và phương pháp 

luận của HCM để nghiên cứu, phân tích các vấn đề chính trị, 

xã hội của Việt Nam và thế giới. 

PEO1 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng 

góp cho Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài 

Số 

tiế

t 

Mục tiêu học tập CĐR HP 

1 

Chương I: KHÁI NIỆM, ĐỐI 

TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA 

VIỆC HỌC TẬP MÔN TƯ 

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

I. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

 II. Đối tượng nghiên cứu 

 

02 

Học xong chương 

này, sinh viên có 

khả năng : 

- Hiểu và trình bày 

được khái niệm 

TTHCM; Đối 

tượng, phương 

pháp nghiên cứu 

Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

TT CĐR Học phần 
CĐR của CTĐT 

(PLO) 

Mức độ đạt 

(S, H) 

1 

Vận dụng được kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa học xã hội, khoa 

học chính trị và pháp luật trong công 

tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe nhân dân. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 

2 

Hành nghề theo pháp luật, đạo đức 

nghề nghiệp và có trách nhiệm với 

xã hội. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 

3 

Trung thực, khách quan, khiêm tốn, 

có tinh thần học tập vươn lên. Có 

khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và phối hợp được với các bên 

liên quan có hiệu quả trong các hoạt 

động nghề nghiệp. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 
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III. Phương pháp nghiên cứu 

IV. Ý nghĩa của việc học tập 

môn học đối với sinh viên 

 

môn học TTHCM; 

Vị trí, vai trò của 

môn học TTHCM 

trong hệ thống các 

môn lý luận chính 

trị;  

- Hình thành thái 

độ học tập tích 

cực, phương pháp 

học tập phù hợp  

môn TTHCM. 

- SV có định 

hướng đúng đắn 

trong việc nâng 

cao năng lực tư 

duy lý luận, 

không ngừng học 

tập, rèn luyện 

phẩm chất đạo 

đức cách mạng, 

bản lĩnh chính trị 

theo tầm gương 

của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

 

2 

Chương II: CƠ SỞ, QUÁ 

TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN  TƯ TƯỞNG 

HỒ CHÍ MINH 

I. Cơ sở hình thành tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

II. Quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 

III. Ý nghĩa sự ra đời tư tưởng 

04 

Học xong chương  

này sinh viên có 

khả năng: 

- Hiểu và trình 

bày được cơ sở, 

quá trình hình 

thành, phát triển 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh; Giá trị của 

Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 
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Hồ Chí Minh tư tưởng Hồ Chí 

Minh đối với sự 

phát triển của 

cách mạng Việt 

Nam và thế giới. 

- Củng cố thế giới 

quan, nhân sinh 

quan cách mạng 

trên lập trường 

của chủ nghĩa 

Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh. 

- Vận dụng kiến 

thức bài học vào 

nghiên cứu, học 

tập các nội dung 

trong chương 

trình môn học tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh. 

khỏe nhân dân. 

Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

3 

Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP 

DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI 

I.Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc 

lập dân tộc 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

chủ nghĩa xã hội và xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

mối quan hệ giữa độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội. 

08 

Học xong chương 

này sinh viên có 

khả năng: 

- Hiểu và trình 

bày được những 

nội dung cơ bản 

của vấn đề độc 

lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội; 

Hiểu tư tưởng Hồ 

Chí Minh về 

CNXH và con 

Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 
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IV. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về độc lập dân tộc gắn 

liền với chủ nghĩa xã hội trong 

sưự nghiệp cách mạng Việt 

Nam giai đoạn hiện nay. 

đường đi lên 

CNXH ở Việt 

Nam là một lôgic 

phát triển tất yếu 

của cách mạng 

nước ta. Độc lập 

dân tộc gắn liền 

CNXH là nội 

dung cốt lõi, 

xuyên suốt tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh. Những nội 

dung cơ bản của 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về CNXH 

và con đường đi 

lên CNXH ở Việt 

Nam. 

- Củng cố niềm 

tin vững chắc vào 

con đường cách 

mạng của dân tộc: 

Độc lập dân tộc 

gắn liền với 

CNXH; kiên định 

đi theo con đường 

đi lên CNXH. 

Xác định trách 

nhiệm bản thân 

đối với sự  nghiệp 

xây dựng và bảo 

vệ vững chắc Tổ 

quốc Việt Nam 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 
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XHCN. 

- Vận dụng kiến 

thức bài học phân 

tích đường lối và 

quá trình thực 

hiện đường lối 

cách mạng 

XHCN trong quá 

trình xây dựng và 

phát triển đất 

nước ta hiện nay 

4 

Chương IV: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT 

NAM. 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đảng cộng sản Việt Nam. 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nhà nước Việt Nam. 

III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào công tác xây dựng 

đảng và xây dựng nhà nước. 

 

08 

  Học xong 

chương này sinh 

viên có khả năng: 

- Hiểu rõ: Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh về vai trò 

của Đảng Cộng 

sản Việt Nam; về  

công tác xây 

dựng Đảng; về 

bản chất giai cấp 

của Nhà nước; về 

xây dựng Nhà 

nước trong sạch, 

vững mạnh. 

-Củng cố niềm tin 

vững chắc vào sự 

lãnh đạo của ĐCS 

và Nhà nước Việt 

Nam trong tiến 

trình cách mạng 

của dân tộc 

-Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

-Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

-Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 
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- Vận dụng  kiến 

thức bài học  

phân tích vai trò 

của sảng, vai trò 

quản lý, điều 

hành của Nhà 

nước pháp quyền 

XHCN của dân, 

do dân và vì dân; 

Việc thực hiện cải 

cách hành chính 

của Nhà nước ta 

hiện nay.  

- Nâng cao nhận 

thức và ý thức 

chấp hành chủ 

trương đường lối 

của đảng,  chính 

sách, pháp luật 

của Nhà nước; 

xác định trách 

nhiệm bản thân 

trong xây dựng 

Nhà nước trong sạch 

vững mạnh. 

 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

5 

 

 

Chương V: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN 

KẾT TOÀN DÂN TỘC VÀ 

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 

I.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

04 

 Học xong 

chương này sinh 

viên có khả năng: 

-  Hiểu và trình 

bày được vị trí, 

vai trò và những 

nội dung cơ bản 

-Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 

công tác chăm 
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đoàn kết toàn dân tộc 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

đoàn kết quốc tế 

III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí 

Minh về đại đoàn kết toàn dân 

tộc và  đoàn kết quốc tế trong 

giai đoạn hiện nay 

 

của đại đoàn kết 

toàn dân tộc và 

đoàn kết quốc tế 

theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

- Tin tưởng vào 

sức mạnh đoàn 

kết toàn dân tộc 

và đoàn kết quốc 

tế trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo 

vệ Tổ Quốc. Trên 

cơ sở đó, xác định 

được trách nhiệm 

của bản thân đối 

với việc củng cố 

và tăng cường sức 

mạnh đoàn kết 

dân tộc, đoàn kết 

quốc tế trong nhà 

trường và xã hội. 

- Vận dụng kiến 

thức bài học phân 

tích những bài 

học lịch sử và 

thực tiễn cuộc 

sống xã hội. 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

-Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

-Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

6 

Chương VI: TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ VỀ VĂN 

HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON 

NGƯỜI. 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh  về 

văn hóa 

04 

Học xong chương 

này sinh viên có 

khả năng: 

- Hiểu tư tưởng Hồ 

Chí Minh về văn 

hoá, đạo đức và 

Vận dụng được 

kiến thức về khoa 

học cơ bản, khoa 

học xã hội, khoa 

học chính trị và 

pháp luật trong 
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II. Tư tưởngHồ Chí Minh về 

đạo đức 

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

con người. 

IV. Xây dựng văn hóa, đạo đức 

con người Việt Nam hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

xây dựng con 

người mới. 

- Có thái độ tích 

cực trong việc 

hình thành những 

giá trị đúng đắn 

về văn hoá, đạo 

đức và con người 

mới theo tư tưởng 

và tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 

trong quá trình 

phấn đấu, tu 

dưỡng, rèn luyện 

của bản thân.   

- Vận dụng kiến 

thức bài học phân 

tích những vấn đề 

thực tiễn cuộc 

sống, đấu tranh 

chống lại những 

biểu hiện tiêu cực 

về văn hóa, đạo 

đức. 

công tác chăm 

sóc, bảo vệ và 

nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 

-Hành nghề theo 

pháp luật, đạo 

đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm 

với xã hội. 

-Trung thực, 

khách quan, 

khiêm tốn, có tinh 

thần học tập vươn 

lên. Có khả năng 

làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và 

phối hợp được 

với các bên liên 

quan có hiệu quả 

trong các hoạt 

động nghề 

nghiệp. 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: 

Thuyết trình; Đàm thoại; Nêu vấn đề; Kể chuyện; Thảo luận nhóm… 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: 
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- Giáo án; Tài liệu học tập; Kế hoạch bài giảng; Giáo trình. 

- Máy chiếu Proijector 

- Phấn, bảng, micro…  

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: 

Điểm 

thành phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối đa 

Đánh giá chuyên 

cần (ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 
0,2 01 Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Công thức t nh điểm: 

ĐHP  =   (Đ.CC X 0,1)  +  (Đ.GHP X 0,2)   +  (Đ.KTHP X 0,7) 

  Trong đó: 

- Đ.CC: Điểm chuyên cần 

- Đ.GHP: Điểm kiểm tra giữa học phần 

- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần 

 * Trường hợp Đ.KTHP ≤ 1 thì Đ.HP = Đ.KTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 
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Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Tài liệu học tập: 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2019): Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

sử dụng trong các trường đại học-hệ không chuyên lý luận chính trị (Lưu hành nội 

bộ). 

2. Tài liệu tham khảo: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2003), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

- Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia Sự thất, Hà Nội. 

- Hồ Chí Minh (2016), Biên niên tiểu sử, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia Sự 

thất, Hà Nội. 

- Song Thành (2005) Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận Chính trị, 

Hà Nội. 

- Song Thành (chủ biên) (2006), Hồ Chí Minh – Tiểu sử, Nxb Lý luận Chính 

trị, Hà Nội. 

- Duiker William J: Hồ Chí Minh a life, Hyperion, New York, 2000. 

- Pierre Brocheux: Hò Chí Minh, Presses des Sciences Politiques, Paris, 2000. 

- Đảng cộng sản Việt Nam (2016, 2021): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XII, XIII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

- WEBSITE: 

http://www.dangcongsan.. 

- http://www.cpv.org.vn 

- http://www.tapchicongsan.org.vn 

http://www.dangcongsan.vn/
http://www.cpv.org.vn/
http://www.tapchicongsan.org.vn/
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VII. Lịch học 

STT TÊN BÀI GIẢNG 
SỐ 

TIẾT 
CÁN BỘ GIẢNG 

1 

Khái niệm, đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

02 Nguyễn Thị Kim Nhung 

2 
Cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh 
04 Nguyễn Thị Kim Nhung 

3 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
08 Nguyễn Thị Kim Nhung 

4 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng 

cộng sản và nhà nước Việt Nam. 
08 Nguyễn Thị Kim Nhung 

5 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. 
04 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

6 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, 

đạo đức và con người. 
04 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 

- Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở 

giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, 

lối sống. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục 

đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt 

nếp sống văn hóa trong trường học. 

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 

truyền thống của Nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức 

khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. 

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường. 
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- Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ 

theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi 

phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt 

động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu 

Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, 

gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, 

quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong trường. 

- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 

Nhà trường. 

2. Quy định điều kiện dự thi 

- Sinh viên tham dự ít nhất 80% số tiết học theo quy định của từng học phần, 

thời gian nghỉ học (nếu có) phải có lý do hợp lệ và có điểm kiểm tra giữa học phần > 

4,0 điểm. 

- Sinh viên nghỉ học từ 20% đến 50% số tiết học phải học bù đủ chương trình 

để được xem xét duyệt thi. Sinh viên nghỉ học > 50% số tiết học phải học lại toàn bộ 

chương trình. 

- Sinh viên hoãn thi đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp 

của học phần đó (cùng hoặc khác lớp). 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết: Không 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 5/2017 Hà Thị Loan 

2.  Lần 2 7/2019 Hà Thị Loan 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Lịch  ử Đảng Cộng  ản Việt Nam 

Tên tiếng Việt: Lịch  ử Đảng Cộng  ản Việt Nam 

Tên tiếng Anh: History of the Communist Party of Vietnam 

Mã học phần: 9110REVVCP0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính 

1. Thông tin chung: 

Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

 Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Ngành Điều dưỡng trình độ đại học 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

22 

8 

90 

0 

0 

90 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 

01 

Học phần học trước: 1. Triết học Mác-Lênin 

2. Kinh tế chính trị 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Học phần tiên quyết: 1. Triết học Mác-Lênin 

2. Kinh tế chính trị 

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Lý luận ch nh trị 

2. Mô tả chung về học phần 

Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương 

pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ 

thống sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính 

quyền (1930-1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả 

nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó 

khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng 

và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên 

Học 

hàm/ 

học 

vị 

Số điện 

thoại 
Email Ghi chú 

1 Hà Thị Loan ThS 0914808567 loanllct@gmail.com Phụ trách 

2 Lê Lan Anh ThS 0917586998 lananhllct@gmail.com Tham gia 

3 Hà Kim Hoành ThS 0919993285 dungthanh372@gmail.com Tham gia 

4 
Nguyễn Thị 

Kim Nhung 
ThS 0975537269 nguyenkimnhung1968@gmail.com Tham gia 

5 Hà Thị Tân CN 0919924937 Hathitan1234@gmail.com Tham gia 

6 
Nguyễn Thị 

Ngọc Diệp 
ThS 0976615526 ngocdiepllct@gmail.com Tham gia 

4. Mục tiêu học phần 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần 
Mục tiêu 

CTĐT (PEO) 

1 

Kiến thức: 

Cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về 

sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1923-1930), sự 

lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời 

kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 

(1945-1975), trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công 

cuộc đổi mới (1975-2018). 

PEO1 

2 

Kỹ năng: 

Trang bị phương pháp tư duy khoa học về lịch sử, kỹ năng 

lựa chọn tài liệu nghiên cứu, học tập môn học và khả năng 

vận dụng nhận thức lịch sử vào công tác thực tiễn, phê phán 

quan niệm sai trái về lịch sử của Đảng. 

PEO1 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Thông qua các sự kiện lịch sử và kinh nghiệm về sự lãnh 

đạo của Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách 

quan, nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam. 

PE01 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng 

góp cho Chuẩn đầu ra. 

 

 

TT CĐR Học phần 
CĐR của CTĐT 

(PLO) 

Mức độ đạt 

(S, H) 

1 

Về kiến thức: 

- Nêu được những bối cảnh thời đại 

lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX 

đầu XX và yêu cầu, nhiệm vụ của 

CMVN qua các thời kỳ. 

- Hiểu được lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam từ 1930 đến 2019 

- Hiểu được vai trò lãnh đạo của 

ĐCSVN đối với tiến trình phát triển 

của CMVN. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 

2 

Về kỹ năng: 

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và 

viết báo cáo. 

- Có khả năng vận dụng, liên hệ kiến 

thức đã học để giải quyết vấn đề 

kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội… 

liên quan đến đường lối cách mạng 

của Đảng. 

- Có khả năng làm việc nhóm để 

thảo luận và giải quyết các vấn đề 

liên quan đến đường lối cách mạng 

của Đảng. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 

3 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Hiểu rõ quá trình ĐCSVN vận 

dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh vào lãnh đạo CMVN, 

liên hệ với bản thân trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Có tinh thần yêu nước, ý thức trách 

nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và 

thái độ nghề nghiệp đúng đắn, ham 

tìm hiểu và học tập suốt đời. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có 

niềm tin và trung thành với đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước. 

-  Có khả năng vận dụng những 

kiến thức đã học để giải quyết 

những vấn đề kinh tế, chính trị, văn 

hoá, xã hội theo quan điểm của 

Đảng và nhà nước. 

PLO2 
- S: PL01, PLO3 

- H: PLO4, PLO8 
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II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR HP 

1 

Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU, HỌC 

TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM 

I. Đối tượng nghiên cứu của 

môn học Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

II. Chức năng, nhiệm vụ của 

môn học 

III. Phương pháp nghiên cứu, 

học tập của môn Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt nam  

 

02 

- Hiểu và phân 

tích khái niệm 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam; Đối 

tượng, nhiệm vụ 

nghiên cứu của 

môn học. 

- Hiểu và trình 

bày phương pháp 

nghiên, ý nghĩa 

của việc học tập 

môn học 

- Phân tích được 

khái niệm: 

ĐCSVN; 

- Trình bày được 

đối tượng, nhiệm 

vụ và phương 

pháp nghiên cứu 

- Khả năng giao 

tiếp, thuyết trình 

và viết báo cáo. 

- Có tinh thần yêu 

nước, ý thức trách 

nhiệm công dân, 

ý thức kỷ luật và 

thái độ nghề 

nghiệp đúng đắn, 

ham tìm hiểu và 

học tập suốt đời. 

2 

Chương mở I: ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI VÀ 

LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH 

GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(1930-1945) 

I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra 

đời và Cương lĩnh chính trị đầu 

tiên của Đảng 

II. Lãnh đạo đấu tranh giành 

chính quyền (1930-1945) 

12 

- Hiểu và trình 

bày Đảng Cộng 

sản Việt Nam ra 

đời và Cương lĩnh 

chính trị đầu tiên 

của Đảng 

- Hiểu và trình 

bày Đảng lãnh 

đạo đấu tranh 

giành chính 

quyền (1930-

1945) 

- Hiểu được quá 

trình ra đời của 

ĐCSVN và 

cương lĩnh chính 

trị đầu tiên của 

Đảng; Đảng lãnh 

đạo đấu tranh 

giành chính 

quyền. 

- Khả năng giao 

tiếp, thuyết trình 

và viết báo cáo. 

- Có phẩm chất 

đạo đức tốt, có 

niềm tin và trung 

thành với đường 

lối của Đảng, 

chính sách, pháp 

luật của nhà 

nước. 

3 

Chương mở II: ĐẢNG LÃNH 

ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG 

CHIẾN, HOÀN THÀNH GIẢI 

PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG 

NHẤT ĐẤT NƯỚC (1945-

1975) 

I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ 

08 

- Hiểu và trình 

bày Đảng lãnh 

đạo xây dựng, 

bảo vệ chính 

quyền cách mạng 

và kháng chiến 

chống thực dân 

- Hiểu được Đảng 

lãnh đạo hai cuộc 

kháng chiến từ 

1945-1975. 

- Khả năng giao 

tiếp, thuyết trình 

và viết báo cáo. 
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chính quyền cách mạng và 

kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lược (1945-1954) 

II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Miền bắc và kháng 

chiến chống đế quốc Mỹ xâm 

lược, giải phóng Miền Nam, 

thống nhất đất nước (1954-

1975) 

Pháp xâm lược 

(1945-1954) 

- Hiểu và trình 

bày Đảng lãnh 

đạo xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở 

Miền bắc và 

kháng chiến 

chống đế quốc 

Mỹ xâm lược, 

giải phóng Miền 

Nam, thống nhất 

đất nước (1954-

1975) 

- Khả năng làm 

việc nhóm. 

4 

Chương III: ĐẢNG LÃNH 

ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 

TIẾN HÀNH CÔNG CUỘC 

ĐỔI MỚI (1975-2018) 

I. Lãnh đạo cả nước xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc (1975-1986) 

II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước và hội nhập 

quốc tế (1986-2018) 

08 

Sau khi học xong 

bài này, sinh viên 

có khả năng: 

- Hiểu, trình bày 

và phân tích Đảng 

lãnh đạo cả nước 

xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc 

(1975-1986) 

- Hiểu, trình bày 

và phân tích Đảng 

lãnh đạo công 

cuộc đổi mới, đẩy 

mạnh công 

nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước 

và hội nhập quốc 

tế (1986-2018) 

- Hiểu được Đảng 

lãnh đạo cả nước 

quá độ lên CNXH 

và tiến hành công 

cuộc đổi mới 

1975-2018. 

- Khả năng giao 

tiếp, thuyết trình 

và viết báo cáo 

- Có khả năng 

làm việc nhóm để 

thảo luận và giải 

quyết  các vấn đề  

liên quan đến sự 

lãnh đạo của 

Đảng trong xây 

dựng CNXH và 

bảo vệ tổ quốc. 

- Có khả năng vận 

dụng những kiến 

thức đã học để 

giải quyết những 

vấn đề kinh tế, 

chính trị, văn hóa 

xã hội theo quan 

điểm của Đảng và 

nhà nước. 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: 
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Thuyết trình; Đàm thoại; Nêu vấn đề; Thảo luận nhóm… 

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: 

- Giáo án; Tài liệu học tập; Kế hoạch bài giảng; Giáo trình. 

- Máy chiếu Proijector 

- Phấn, bảng, micro…  

2. Thực hành: Không 

3. Lâm sàng: Không 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: 

Điểm 

thành phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối đa 

Đánh giá chuyên 

cần (ĐCC) 
0,1 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 
0,2 01 Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Điểm kết thúc học 

phần (ĐKTHP) 
0,7 01 Viết 

Chất 

lượng 

bài thi 

Quy chế 

ĐTĐH 
10 

Công thức t nh điểm: 

ĐHP  =   (Đ.CC X 0,1)  +  (Đ.GHP X 0,2)   +  (Đ.KTHP X 0,7) 

  Trong đó: 

- Đ.CC: Điểm chuyên cần 

- Đ.GHP: Điểm kiểm tra giữa học phần 

- Đ.KTHP: Điểm thi kết thúc học phần 

 * Trường hợp Đ.KTHP ≤ 1 thì Đ.HP = Đ.KTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 
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Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Tài liệu học tập: 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb Sự thật, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo 

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng, Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2018. 

- Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác –Lênin. Viện Lịch sử Đảng, Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, tập II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn tập, từ tập 1 đến tập 65, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 1998- 2018. 

- Hồ Chí Minh toàn tập, từ  tập 1 đến tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011 

- Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển, Nxb Chính trị quốc 

gia, Hà Nội 2010. 

- Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng 

Việt Nam 1945-1975- thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2000. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Chấp hành Trung ương - Ban Chỉ đạo tổng 

kết, Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận- thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Nxb Chính 

trị quốc gia, Hà Nội 2015. 

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa 

học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

(tái bản có sửa chữa bổ sung), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2018. 

- Bộ Ngoại giao, Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb Chính trị quốc gia, Hà 

Nội 2002. 
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- Bộ Ngoại giao, Mặt trận Ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam, 

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. 

- Archymedes LA. Patti, Why Vietnam?(Tại sao Việt Nam), Nxb Đà Nẵng 1995. 

- Robert S McNamara, Nhìn lại quá khứ - tấn thảm kịch và những bài học về 

Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006. 

- Đảng cộng sản Việt Nam (1996): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

VIII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

- Đảng cộng sản Việt Nam (2001): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

IX, Nxb. Chính trị quốc gia. 

- Đảng cộng sản Việt Nam (2006): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

X, Nxb. Chính trị quốc gia. 

- Đảng cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XI, Nxb. Chính trị quốc gia. 

- Đảng cộng sản Việt Nam (2016): Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII, Nxb. Chính trị quốc gia. 

VII. Lịch học 

STT TÊN BÀI GIẢNG 
SỐ 

TIẾT 
CÁN BỘ GIẢNG 

1 Chương I 02 Hà Kim Hoành 

2 Chương II 12 Hà Kim Hoành 

3 Chương III 08 Hà Kim Hoành 

4 Chương IV 08 
Hà Kim Hoành 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của Nhà trường. 

- Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở 

giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, 

lối sống. 
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- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục 

đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt 

nếp sống văn hóa trong trường học. 

- Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy 

truyền thống của Nhà trường. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức 

khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường. 

- Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn. 

- Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng 

đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường. 

- Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi 

được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ 

theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi 

phí đào tạo theo quy định của Chính phủ. 

- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt 

động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Ban Giám hiệu 

Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, 

gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, 

quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong trường. 

- Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của 

Nhà trường. 

2. Quy định điều kiện dự thi 

- Sinh viên tham dự ít nhất 80% số tiết học theo quy định của từng học phần, 

thời gian nghỉ học (nếu có) phải có lý do hợp lệ và có điểm kiểm tra giữa học phần > 

4,0 điểm. 

- Sinh viên nghỉ học từ 20% đến 50% số tiết học phải học bù đủ chương trình 

để được xem xét duyệt thi. Sinh viên nghỉ học > 50% số tiết học phải học lại toàn bộ 

chương trình. 

 

- Sinh viên hoãn thi đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào lần kế tiếp 

của học phần đó (cùng hoặc khác lớp). 
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IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết:  

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 5/2017 Hà Thị Loan 

2.  Lần 2 7/2019 Hà Thị Loan 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng Việt: Tiếng Anh 1 

Tên tiếng Anh: English 1 

Mã học phần: 6111FRLGEN1T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần: Tiếng Anh 1  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng năm thứ nhất  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

3 LT 

46 

0 

90 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02LT 

01 

01 

Học phần học trước: Không 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ 

2. Mô tả chung về học phần: 

Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về các chủ đề như bản thân, gia đình, công việc, 

tình cảm, thể thao, hàng hóa, mua sắm, điện ảnh… Kết hợp, lồng ghép phát triển 4 kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ của sinh viên. Nhiều hiện 

tượng ngữ pháp được giới thiệu, ôn tập, củng cố và mở rộng như: hiện tại đơn, hiện tại 

tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, các tính từ kết thúc với –ing và –ed, so sánh 

của tính từ và trạng từ, lượng từ, danh từ và mạo từ …. Sự đa dạng của bài tập giúp 

sinh viên thực hành tốt hơn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá. 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm/học vị Số điện thoại Email Ghi chú 

18.  Đặng Thị 

Nhuấn 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 

0978973559  Phụ trách 

19.  Trần Thị Loan Tiến sĩ/ Giảng 

viên chính 
0868660666  Tham gia 

20.  Nguyễn Thị 

Hoa 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 
0989194001  Tham gia 

21.  Phạm Thị 

Thanh Huyền 

Thạc sĩ 0904289922  Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

7.  Sinh viên có được những kiến thức cơ bản và 

tương đối hệ thống về tiếng Anh giao tiếp ở trình 

độ đầu A2 nhằm phát triển 4 kỹ năng thực hành 

ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết. 

PEO 1 

8.  Người học có kỹ năng tự làm việc và làm việc 

nhóm 
PEO 10 

9.  Hình thành kĩ năng học tiếng và phát triển tư duy 

để phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện. 
PEO 5 

10.  Tự tin hơn trong giao tiếp và ứng xử. PEO 11 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

19.  Nghe hiểu các câu hỏi, đoạn hội thoại trong 

bài khóa. 

S/PLO 2 

20.  Diễn đạt tự nhiên (có thể mắc lỗi ngữ pháp) 

các nhu cầu giao tiếp cơ bản về các lĩnh vực 

thuộc đời sống sinh hoạt hàng ngày 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

21.  Có thể đọc hiểu được đại bộ phận thông tin, 

dữ kiện, ý chính … của văn bản. 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

22.  Có khả năng viết đúng ngữ pháp, chính tả về 

các chủ đề quen thuộc 

H/PLO 3 

23.  Người học rèn luyện và phát triển kỹ năng 

làm việc độc lập và làm việc nhóm cũng như 

kĩ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, 

kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề 

S/PLO 10 

S/PLO 14 

S/PLO16 
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II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1 : All about you 

1. Từ vựng: Tính cách con người 

                Các tiền tố phủ định 

2. Ngữ pháp: Hiện tại đơn và Hiện 

tại tiếp diễn ; V+Infinitive; 

V+Gerund 

3. Nghe: Miêu tả tính cách 

4. Nói: Nói về tính cách, sở thích, 

về các hoạt động đang diễn ra 

5. Đọc và thảo luận: Mối quan tâm 

và sở thích; Âm nhạc và tính 

cách 

6. Viết: Đoạn văn giới thiệu bản 

thân 

11.5 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

bản thân, gia đình và 

về sở thích. 

- Có khả năng làm 

việc độc lập hoặc theo 

nhóm 

1 

2 

3 

4 

5 

2 Bài 2 : Winning and losing 

1. Từ vựng: Thể dục thể thao  

2. Ngữ pháp: Quá khứ đơn  

                  Quá khứ Tiếp diễn 

3. Nghe: Sự kiện thể thao đặc biệt 

4. Nói: Nói về một sự kiện thể thao 

5. Đọc và thảo luận: Một sự kiện 

thể thao đặc biệt; Bài báo về 

Thể thao  

6. Viết: Thư thân mật để cảm ơn 

11.5 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

các sự kiện trong quá 

khứ. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân trong 

nhóm 

1 

2 

3 

4 

5 

3 Bài 3 : House and home 

1. Từ vựng: Cảnh quan nông thôn 

và đô thị; Giới từ chuyển động; 

Danh từ ghép  

2. Ngữ pháp: Lượng từ 

                  Mạo từ a/an/the 

3. Nghe: Chỉ đường 

4. Đọc và thảo luận: Về một hoạt 

động thể thao gây tranh cãi; Bài 

báo về một trò chơi điện tử trực 

tuyến  

5. Nói: Tả tranh 

11.5 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

nơi mình đang sinh 

sống. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân và bảo 

vệ quan điểm về thể 

1 

2 

3 

4 

5 
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STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

6. Viết: Về kì nghỉ thao mạo hiểm và trò 

chơi trực tuyến 

4 Bài 4 : Lights, camera and action 

1. Từ vựng: Các thể loại phim ảnh 

               Tính từ miêu tả phim 

               Tính từ có đuôi –ing và 

–ed. 

2. Ngữ pháp: So sánh hơn 

                  So sánh nhất 

                  So sánh ngang bằng 

                  Cấu trúc với 

Too/Enough 

3. Nghe: Đoạn trích trong phim 

4. Nghe, Đọc và Thảo luận: Về 

một giải thưởng điện ảnh; Về 

các pha hành động trong phim 

điện ảnh  

5. Nói: Mua vé xem phim/ca nhạc 

6. Viết: Đoạn văn bình luận phim 

11.5 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

một thể loại 

phim/nhân vật/diễn 

viên yêu thích. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân và đưa 

ra nhận xét về một số 

vấn đề gây tranh cãi 

trong điện ảnh. 

1 

2 

3 

4 

5 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Thuyết trình, ghép cặp, làm việc nhóm, thảo luận 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Phấn bảng, đề cương, giáo trình, giáo án 

- Máy chiếu, máy tính, loa  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

5% Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

Điểm 

danh 

Theo quy 

chế 

 10 

5% Phát biểu, 

làm việc 

nhóm trên 

lớp 

- Phát vấn 

tại chỗ 

- Làm 

việc theo 

Rubric 

R1 

 10 
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cặp, 

nhóm 

Làm bài tập 

được giao. 

- Chấm 

bài tập 

Rubric 

R2 

 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% Bài kiểm tra 

1 tiết 

Test trắc 

nghiệm 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Thi kết thúc 

học phần 

Vấn đáp Theo 

thang 

chấm 

 10 

Công thức t nh điểm: Đ.HP = (ĐCC*1+ĐGHP*2+ĐKTHP*7)/10 

 

Rubric 1: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không 

giải 

được/Giả

i được ít 

câu hỏi 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ các 

câu hỏi nhưng 

còn một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

Rubric 2: BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải 

được/Giải 

được ít 

câu hỏi 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

 1. Falla, T. & Davies, P.A. (2016) Solutions Pre-intermediate. Oxford 

University Press. (sách giáo trình và sách bài tập) 
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2. Tài liệu tham khảo 

 1. Murphy, R.  (1995) English Grammar in Use. Nhà xuất bản Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 2. Mann, M. và Taylor-Knowles, S., (2007) Destination B1 Grammar and 

Vocabulary, Macmillan Publishers Limited. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên phải có tối thiểu 01 bộ giáo trình chính và một số tài liệu tham khảo. 

- Dự lớp đúng quy định, cụ thể ≥ 80% số tiết học của Học phần. 

- Hoàn thành tốt nội dung tự học mà giảng viên giao cho cá nhân hàng tuần. 

- Các bài kiểm tra phải nộp đúng thời gian quy định, đúng yêu cầu cả về nội dung 

và hình thức. 

2. Quy định điều kiện dự thi:  

- Sinh viên vắng mặt trong buổi kiểm tra giữa kỳ tại lớp nếu không có lý do thì 

nhận điểm 0. 

- Sinh viên vắng mặt không có lí do chính đáng trong quá trình học tập hoặc bị 

điểm 0 trong bài kiểm tra giữa kỳ sẽ không đủ tư cách duyệt thi 

 IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

7.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Thị Tuyết 

8.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Thị Tuyết 

9.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng Việt: Tiếng Anh 2 

Tên tiếng Anh: English 2 

Mã học phần:  6111FRLGEN2T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần: Tiếng Anh 2  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng năm thứ nhất  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

2 LT 

30 

0 

60 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02 LT 

01 

01 

Học phần học trước: Tiếng Anh 1 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ 

2. Mô tả chung về học phần: 

Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về các lĩnh vực như mua sắm, phát minh và khoa 

học, các thiết bị điện tử, văn hoá và giao tiếp phi ngôn ngữ… Kết hợp, lồng ghép phát 

triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ của sinh viên. 

Nhiều hiện tượng ngữ pháp được giới thiệu, ôn tập, củng cố và mở rộng như: Hiện tại 

hoàn thành, tương lai đơn và tương lai dự định, các câu điều kiện loại không, loại 1, 

các động từ tính thái …. Sự đa dạng của bài tập giúp sinh viên thực hành tốt hơn kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá. 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm/học vị Số điện thoại Email Ghi chú 

1.  Đặng Thị 

Nhuấn 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 

0978973559  Phụ trách 

2.  Trần Thị Loan Tiến sĩ/ Giảng 

viên chính 
0868660666  Tham gia 

3.  Nguyễn Thị 

Hoa 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 
0989194001  Tham gia 

4.  Phạm Thị 

Thanh Huyền 

Thạc sĩ 0904289922  Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Sinh viên có được những kiến thức cơ bản và 

tương đối hệ thống về tiếng Anh giao tiếp ở trình 

độ cuối A2 nhằm phát triển 4 kỹ năng thực hành 

ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết. 

PEO 1 

2.  Người học có khả năng đánh giá được cách dạy và 

học. 
PEO 10 

3.  Hình thành kĩ năng học tiếng và phát triển tư duy 

để phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện. 
PEO 5 

4.  Tự tin trong giao tiếp và ứng xử. PEO 11 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

1.  Nghe hiểu các câu hỏi, đoạn hội thoại trong 

bài khóa. 

S/PLO 2 

2.  Diễn đạt tự nhiên (với ít lỗi ngữ pháp) các 

nhu cầu giao tiếp cơ bản về  giao tiếp xã hội 

đơn giản. 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

3.  Có thể đọc hiểu được đại bộ phận thông tin, 

dữ kiện, ý chính … của văn bản. 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

4.  Có khả năng viết đúng ngữ pháp, chính tả về 

các chủ đề quen thuộc với văn phong phù 

hợp. 

H/PLO 3 

5.  Người học rèn luyện và phát triển kỹ năng tư 

duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát 

hiện và giải quyết vấn đề  

S/PLO 10 

S/PLO 14 

S/PLO16 
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II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 5: Shopping 

1. Từ vựng: Các loại cửa hàng và các 

hoạt động khi mua sắm 

2. Ngữ pháp: Thì Hiện tại hoàn thành; 

Phân biệt been và gone; for và since; 

Câu hỏi How long…?; So sánh Hiện 

tại Hoàn thành và Quá khứ đơn 

3. Nghe: Hội thoại trong cửa hàng 

4. Nói: Các trải nghiệm khi mua sắm 

              Khiếu nại ở của hàng 

5. Đọc và Thảo luận: Bài báo về bán 

đấu giá trực tuyến 

6. Viết: Thư khiếu nại 

10 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời nói 

hoặc văn bản về những 

trải nghiệm cá nhân khi 

đi mua sắm. 

- Có khả năng trình bày 

vấn đề rõ ràng, thuyết 

phục. 

1 

2 

3 

4 

5 

2 Bài 6: How techie are you? 

1. Từ vựng: Các thiết bị công nghệ 

điện tử; Các hoạt động liên quan 

việc sử dụng thiết bị 

2. Ngữ pháp: Will và Going to 

             Câu điều kiện loại không  

             Động từ tình thái May, Might, 

Could 

3. Nghe: Quảng cáo thiết bị điện tử  

4. Đọc và Thảo luận: Bài báo về các 

phát minh phương tiện giao thông 

5. Nói: Mời/ Chấp nhận/ Từ chối lời 

mời 

6. Viết: Ghi chú hướng dẫn sử dụng máy 

móc 

10 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học để 

trao đổi bằng lời nói 

hoặc văn bản về những 

ứng dụng của công nghệ 

trong cuộc sống và dự 

đoán về tương lai. 

- Củng cố khả năng 

giao tiếp xã hội 

- Trình bày rõ ràng các 

bước trong quy trình. 

1 

2 

3 

4 

5 

3 Bài 7: Around the world 

1. Từ vựng: Giao tiếp và ngôn ngữ cơ 

thể 

2. Ngữ pháp: Các động từ thình thái 

Must, Mustn’t, Needn’t 

Câu điều kiện loại một 

3. Nghe: Cách chào hỏi trong các nền 

văn hoá khác nhau 

4. Nói: Các tình huống trong tương lai 

Trao đổi thông tin về điểm thu hút 

10 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời nói 

hoặc văn bản về các 

phong tục, truyền 

thống văn hoá. 

- Trình bày được ý kiến 

1 

2 

3 

4 

5 
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du lịch văn hoá 

5. Đọc và Thảo luận: Bài báo về một 

truyền thống văn hoá 

6. Viết: Thư phúc đáp lời mời  

cá nhân và bảo vệ quan 

điểm về truyền thống 

trong xã hội hiện đại 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Thuyết trình, ghép cặp, làm việc nhóm, thảo luận 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Phấn bảng, đề cương, giáo trình, giáo án 

- Máy chiếu, máy tính, loa  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

5% Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

Điểm 

danh 

Theo quy 

chế 

 10 

5% Phát biểu, 

làm việc 

nhóm trên 

lớp 

- Phát vấn 

tại chỗ 

- Làm 

việc theo 

cặp, 

nhóm 

Rubric R1  10 

Làm bài tập 

được giao. 

- Chấm 

bài tập 

Rubric R2  10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 

20% Bài kiểm tra 

1 tiết 

Test trắc 

nghiệm 

Theo đáp 

án và thang 

chấm 

 10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

70% Thi kết thúc 

học phần 

Vấn đáp Theo thang 

chấm 

 10 

Công thức t nh điểm: Đ.HP = (Đ.CC*1+Đ.GHP*2+Đ.KTHP*7)/10 

Rubric 1: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không 

giải 

được/Giả

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ các 

câu hỏi nhưng 

còn một số sai 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 
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i được ít 

câu hỏi 

sót trình bày chưa rõ 

ràng 

trình bày rõ 

ràng 

Rubric 2: BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải 

được/Giải 

được ít 

câu hỏi 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

 1. Falla, T. & Davies, P.A. (2016) Solutions Pre-intermediate. Oxford 

University Press. (sách giáo trình và sách bài tập) 

2. Tài liệu tham khảo 

 2. Murphy, R.  (1995) English Grammar in Use. Nhà xuất bản Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 3. Mann, M. và Taylor-Knowles, S., (2007) Destination B1 Grammar and 

Vocabulary, Macmillan Publishers Limited. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên phải có tối thiểu 01 bộ giáo trình chính và một số tài liệu tham khảo 

- Dự lớp đúng quy định, cụ thể ≥ 80% số tiết học của Học phần 

- Hoàn thành tốt nội dung tự học mà giảng viên giao cho cá nhân hàng tuần 

- Các bài kiểm tra phải nộp đúng thời gian quy định, đúng yêu cầu cả về nội dung 

và hình thức 

2. Quy định điều kiện dự thi:  

- Sinh viên vắng mặt trong buổi kiểm tra giữa kỳ tại lớp nếu không có lý do thì 

nhận điểm 0 

- Sinh viên vắng mặt không có lí do chính đáng trong quá trình học tập hoặc bị 

điểm 0 trong bài kiểm tra giữa kỳ sẽ không đủ tư cách duyệt thi. 

     IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Bùi Nam Phong 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Thị Tuyết 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng Việt: Tiếng Anh 3 

Tên tiếng Anh: English 3 

Mã học phần: 6111FRLGEN3T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

IV. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần: Tiếng Anh 3  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

2 LT 

30 

0 

60 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02LT 

01 

01 

Học phần học trước: Tiếng Anh 2 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 2 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ 

2. Mô tả chung về học phần: 

Cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng về các lĩnh vực như môi trường, thiên tai, thảm 

hoạ, an ninh tội phạm, văn hoá đọc,… Kết hợp, lồng ghép phát triển 4 kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ của sinh viên. Nhiều hiện tượng ngữ 

pháp được giới thiệu, ôn tập, củng cố và mở rộng như: các câu điều kiện loại 0, loại 1, 

các động từ tính thái, thì quá khứ hoàn thành, câu tường thuật, câu bị động …. Sự đa 

dạng của bài tập giúp sinh viên thực hành tốt hơn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đánh giá 

và tự đánh giá. 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm/học vị Số điện thoại Email Ghi chú 

1.  Đặng Thị 

Nhuấn 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 

0978973559  Phụ trách 

2.  Trần Thị Loan Tiến sĩ/ Giảng 

viên chính 
0868660666  Tham gia 

3.  Nguyễn Thị 

Hoa 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 
0989194001  Tham gia 

4.  Phạm Thị 

Thanh Huyền 

Thạc sĩ 0904289922  Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Sinh viên có được những kiến thức cơ bản và 

tương đối hệ thống về tiếng Anh giao tiếp ở trình 

độ  cuối A2 – đầu B1 nhằm phát triển 4 kỹ năng 

thực hành ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết. 

PEO 1 

2.  Người học có khả năng đánh giá được cách dạy và 

học. 
PEO 10 

3.  Hình thành kĩ năng học tiếng và phát triển tư duy 

để phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện. 
PEO 5 

4.  Tự tin trong giao tiếp và ứng xử. PEO 11 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

1.  Nghe hiểu các câu hỏi, đoạn hội thoại trong 

bài khóa. 

S/PLO 2 

2.  Diễn đạt tự nhiên (với ít lỗi ngữ pháp) các 

nhu cầu giao tiếp cơ bản về  giao tiếp xã hội 

đơn giản. 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

3.  Có thể đọc hiểu được đại bộ phận thông tin, 

dữ kiện, ý chính … của văn bản. 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

4.  Có khả năng viết đúng ngữ pháp, chính tả về 

các chủ đề quen thuộc với văn phong phù 

hợp. 

H/PLO 3 

5.  Người học rèn luyện và phát triển kỹ năng tư 

duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát 

hiện và giải quyết vấn đề  

S/PLO 10 

S/PLO 14 

S/PLO16 
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II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 7: What if…? 

1. Từ vựng: Chủ đề môi trường, thiên 

tai, thảm hoạ. 

2. Ngữ pháp: Câu điều kiện Loại 2, 

Cấu trúc I wish… 

3. Nghe: Về một hiện tượng thiên tai 

4. Nói: Trình bày về một thiên tai đã 

chứng kiến; Thảo luận nêu ý kiến 

cho một sự kiện gây quỹ. 

5. Đọc và Thảo luận: Bài báo về thảm 

hoạ thiên nhiên. 

6. Viết: Bài luận ngắn về nâng cao 

chất lượng môi trường-cuộc sống. 

10 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

các vấn đề môi 

trường. 

- Có khả năng trình 

bày vấn đề rõ ràng, 

thuyết phục. 

1 

2 

3 

4 

5 

2 Bài 9: Crime Scene 

1. Từ vựng: Các loại hình tội phạm và 

hành vi phạm tội; Hậu tố chỉ người. 

2. Ngữ pháp: Thì Quá khứ Hoàn 

thành. 

                  Câu tường thuật 

3. Nghe: Bản tin tội phạm  

4. Đọc và Thảo luận: Bài báo về các 

Tội phạm công nghệ cao 

5. Nói: Tường thuật về một vụ phạm 

tội 

6. Viết: Viết thư điện tử tường thuật 

về một vụ phạm tội 

10 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

tình hình tội phạm. 

- Củng cố khả năng 

giao tiếp xã hội 

1 

2 

3 

4 

5 

3 Bài 10: The written word   

1. Từ vựng: Các loại hình ấn phẩm, 

sách báo 

2. Ngữ pháp: Câu bị động 

3. Nghe: Về thói quen đọc sách 

4. Nói: Trao đổi thông tin; Sắp xếp 

gặp gỡ 

5. Đọc và Thảo luận: Bài đọc về các 

tiểu thuyết kinh dị 

6. Viết: Thư về một cuốn sách đã đọc 

10 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến văn hoá đọc 

sách. 

- Trình bày được ý 

1 

2 

3 

4 

5 
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kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Thuyết trình, ghép cặp, làm việc nhóm, thảo luận 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Phấn bảng, đề cương, giáo trình, giáo án 

- Máy chiếu, máy tính, loa  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

5% Điểm 

danh có 

mặt trên 

lớp 

Điểm 

danh 

Theo quy 

chế 

 10 

5% Phát biểu, 

làm việc 

nhóm trên 

lớp 

- Phát vấn 

tại chỗ 

- Làm 

việc theo 

cặp, nhóm 

Rubric R1  10 

Làm bài 

tập được 

giao. 

- Chấm 

bài tập 

Rubric R2  10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% Bài kiểm 

tra 1 tiết 

Test trắc 

nghiệm 

trên giấy 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Thi kết 

thúc học 

phần 

Test trắc 

nghiệm 

trên máy 

tính 

Theo 

thang 

chấm 

 10 

Công thức t nh điểm: Đ.HP = (Đ.CC*1+Đ.GHP*2+Đ.KTHP*7)/10 

Rubric 1: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

Không 

giải 

Giải chưa 

hết các câu 

Giải đầy đủ các 

câu hỏi nhưng 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 
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hỏi được/Giả

i được ít 

câu hỏi 

hỏi còn một số sai 

sót 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa rõ 

ràng 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

Rubric 2: BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọ

ng 

số 

Tiêu chí 

đánh giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng bài 

tập nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội dung 

bài tập 

Không 

giải 

được/Giải 

được ít 

câu hỏi 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy đủ 

các các bài 

tập nhưng 

còn một số 

sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

bài tập nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

 1. Falla, T. & Davies, P.A. (2016) Solutions Pre-intermediate. Oxford 

University Press. (sách giáo trình và sách bài tập) 

2. Tài liệu tham khảo 

 2. Murphy, R.  (1995) English Grammar in Use. Nhà xuất bản Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

 3. Mann, M. và Taylor-Knowles, S., (2007) Destination B1 Grammar and 

Vocabulary, Macmillan Publishers Limited. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên phải có tối thiểu 01 bộ giáo trình chính và một số tài liệu tham khảo 

- Dự lớp đúng quy định, cụ thể ≥ 80% số tiết học của Học phần 

- Hoàn thành tốt nội dung tự học mà giảng viên giao cho cá nhân hàng tuần 

- Các bài kiểm tra phải nộp đúng thời gian quy định, đúng yêu cầu cả về nội dung 

và hình thức 

2. Quy định điều kiện dự thi:  

- Sinh viên vắng mặt trong buổi kiểm tra giữa kỳ tại lớp nếu không có lý do thì 

nhận điểm 0 

- Sinh viên vắng mặt không có lí do chính đáng trong quá trình học tập hoặc bị 

điểm 0 trong bài kiểm tra giữa kỳ sẽ không đủ tư cách duyệt thi. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Thị Tuyết 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Thị Tuyết 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng Việt: Tiếng Anh 4 

Tên tiếng Anh: English 4 

Mã học phần:  6111FRLGEN4T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

V. Hành chính. 

3. Thông tin chung: 

Học phần: Tiếng Anh 4  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng năm thứ hai  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

3 LT 

44 

0 

60 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02LT 

01 

01 

Học phần học trước: Tiếng Anh 3 

Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 3 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ 

4. Mô tả chung về học phần: 

Thông qua chương trình người học được luyện tập kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu, đọc 

dịch đồng thời nắm vững những từ, tổ hợp từ và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản 

liên quan đến ngành Điều dưỡng như thủ tục nhập viện, vệ sinh, chăm sóc người cao 

tuổi, theo dõi người bệnh... Sự đa dạng của bài tập giúp sinh viên thực hành tốt hơn kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng đánh giá và tự đánh giá. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm/học vị Số điện thoại Email Ghi chú 

1.  Đặng Thị Thạc sĩ/ Giảng 0978973559  Phụ trách 
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Nhuấn viên chính 

2.  Trần Thị Loan Tiến sĩ/ Giảng 

viên chính 
0868660666  Tham gia 

3.  Nguyễn Thị 

Hoa 

Thạc sĩ/ Giảng 

viên chính 
0989194001  Tham gia 

4.  Phạm Thị 

Thanh Huyền 

Thạc sĩ 0904289922  Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Sinh viên có được những kiến thức cơ bản và 

tương đối hệ thống về tiếng Anh giao tiếp ở trình 

độ  cuối B1 nhằm phát triển 4 kỹ năng thực hành 

ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết. 

PEO 1 

2.  Người học có khả năng đánh giá được cách dạy và 

học. 
PEO 10 

3.  Hình thành kĩ năng học tiếng và phát triển tư duy 

để phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện. 
PEO 5 

4.  Tự tin trong giao tiếp và ứng xử. PEO 11 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

1.  Nghe hiểu các câu hỏi, đoạn hội thoại trong 

bài khóa. 

S/PLO 2 

2.  Diễn đạt tự nhiên (với ít lỗi ngữ pháp) các 

nhu cầu giao tiếp cơ bản về  giao tiếp xã hội  

từ đơn giản đến tương đối phức tạp . 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

3.  Có thể đọc hiểu được đại bộ phận thông tin, 

dữ kiện, ý chính … của văn bản. 

H/PLO 3 

S/PLO 10 

4.  Có khả năng viết đúng ngữ pháp, chính tả về 

các chủ đề chuyên ngành với văn phong phù 

hợp. 

H/PLO 3 

5.  Người học rèn luyện và phát triển kỹ năng tư 

duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát 

hiện và giải quyết vấn đề  

S/PLO 10 

S/PLO 14 

S/PLO16 
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II. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Unit 1: The Hospital Team 

1. Từ vựng: Đội ngũ nhân viên y tế 

2. Ngữ pháp: Thì Hiện tại đơn và Hiện 

tại Tiếp diễn 

3. Bài đọc: Ngành Điều dưỡng 

4. Bài nghe: Thủ tục nhập viện 

5. Bài nói và viết: Công việc thường 

ngày của điều dưỡng viên 

6. Bài tập: Tìm hiểu về ngành điều 

dưỡng ở một số nước trên thế giới 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

công việc thường 

ngày của điều dưỡng 

viên. 

- Có khả năng trình 

bày vấn đề rõ ràng, 

thuyết phục. 

1 

2 

3 

4 

5 

2 Unit 2: In and Around the Hospital 

1. Từ vựng: Các khoa trong bệnh viện 

2. Ngữ pháp: Giới từ chỉ nơi chốn và 

chuyển động 

3. Bài đọc: Xe lăn 

                   Các loại hình bệnh viện 

4. Bài nghe: Chỉ đường trong bệnh viện 

5. Bài nói: Tìm sự khác biệt trong tranh 

6. Bài viết: Viết thư cho người bệnh chỉ 

đường tới Khoa Tim mạch 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

cách di chuyển đến 

các khoa ban bệnh 

viện. 

- Củng cố khả năng 

giao tiếp xã hội 

1 

2 

3 

4 

5 

3 Unit 3: Hospital Admissions 

1. Từ vựng: Thủ tục nhập viện  

2. Ngữ pháp: Thì Quá khứ đơn và Quá 

khứ Tiếp diễn 

3. Bài đọc: Chữ viết tay của nhân viên 

y tế 

4. Bài nghe: Hồ sơ người bệnh 

5. Bài nói và viết: Tìm hiểu thông tin 

người bệnh 

6. Bài tập: Những lưu ý khi làm thủ tục 

nhập viện cho bệnh nhân 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến thủ tục nhập 

viện cho bệnh nhân. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

1 

2 

3 

4 

5 
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chủ đề. 

4 Unit 4: Hygiene 

1. Từ vựng: Dụng cụ vệ sinh trong 

bệnh viện 

2. Ngữ pháp: Động từ tình thái thể hiện 

trách nhiệm, nghĩa vụ 

3. Bài đọc: Phỏng vấn Điều dưỡng 

trưởng về vấn đề vệ sinh; Dấu hiệu và 

triệu chứng của MRSA 

4. Bài nghe: Báo cáo về vệ sinh buồng 

bệnh 

5. Bài nói và viết: Tả tranh, tìm hiểu về 

vệ sinh buồng bệnh 

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến vệ sinh 

trong môi trường 

bệnh viện. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

1 

2 

3 

4 

5 

5 Unit 5: Caring for the Elderly  

1. Từ vựng: Các vấn đề sức khoẻ ở 

người cao tuổi 

2. Ngữ pháp: Các cách sử dụng Will  

3. Bài đọc: Người cao tuổi và hoạt 

động trí não ; Dấu hiệu và triệu chứng 

bệnh Alzheimer 

4. Bài nghe: Hội thoại trong trại dưỡng 

lão 

5. Bài nói và viết: Trao đổi về tình hình 

bệnh nhân khi chuyển đến nhà dưỡng 

lão  

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến chăm sóc 

sức khoẻ ở người cao 

tuổi. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 Unit 6: Nutrition and Obesity 

1. Từ vựng: Thực phẩm và sức khoẻ 

2. Ngữ pháp: Cách sử dụng Should 

3. Bài đọc: Thức ăn nhanh và sức khoẻ 

4. Bài nghe: Về bệnh nhân tiểu đường 

và bệnh nhân bị rối loạn ăn uống 

5. Bài nói và viết: Thảo luận về bệnh 

nhân tiểu đường 

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến Thực phẩm 

và sức khoẻ. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

1 

2 

3 

4 

5 
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chủ đề. 

7 Unit 7: Symptoms 

1. Từ vựng: Triệu chứng 

2. Ngữ pháp: Các loại câu hỏi thường 

dùng khi hỏi bệnh 

3. Bài đọc: Dấu hiệu và triệu chứng; 

Các hội chứng bí ẩn 

4. Bài nghe: Triệu chứng bệnh của các 

bệnh nhân khác nhau 

5. Bài nói và viết: Báo cáo triệu chứng 

bệnh nhân 

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến dấu hiệu và 

triệu chứng bệnh. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

1 

2 

3 

4 

5 

8 Unit 8: Monitoring the Patients  

1. Từ vựng: Sinh hiệu và đơn vị đo sinh 

hiệu 

2. Ngữ pháp: Câu bị động 

3. Bài đọc: Gây mê 

4. Bài nghe: Về một bệnh nhân hôn mê 

5. Bài nói và viết: Trình tự gây mê  

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến theo dõi và 

giám sát người bệnh. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

1 

2 

3 

4 

5 

9 Unit 9: Accidents and Emergencies 

1. Từ vựng: Sơ cứu 

2. Ngữ pháp: Mệnh lệnh thức trong chỉ 

dẫn 

3. Bài đọc: Hành khách đặc biệt; Sốc 

4. Bài nghe: Quy trình hồi sức tim phổi 

5. Bài nói và viết: Thảo luận về tình 

huống cấp cứu 

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến tai nạn và 

cấp cứu. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

1 

2 

3 

4 

5 

10 Unit 10: Pain  4 Sau khi học xong bài 1 
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1. Từ vựng: Miêu tả cơn đau 

2. Ngữ pháp: Câu so sánh 

3. Bài đọc: Cảm giác đau – Một triệu 

chứng quan trọng 

4. Bài nghe: Biểu đồ cơn đau; Giảm 

đau khi sinh 

5. Bài nói và viết: Đóng vai miêu tả 

cơn đau ; Viết báo cáo về cơn đau của 

người bệnh 

6. Bài tập củng cố 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến cơn đau của 

người bệnh. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

2 

3 

4 

5 

11 Unit 11. Death and dying 

1. Từ vựng: Về hấp hối và tử vong 

2. Ngữ pháp: Diễn đạt khả năng sự việc 

3. Bài đọc: Chăm sóc bệnh nhân giai 

đoạn cuối 

4. Bài nghe: Báo cáo một ca tử vong 

5. Bài nói và viết: Báo cáo chứng tử; 

Báo tin xấu 

6. Bài tập củng cố 

4 Sau khi học xong bài 

sinh viên cần có khả 

năng: 

- Vận dụng được từ 

vựng, cấu trúc đã học 

để trao đổi bằng lời 

nói hoặc văn bản về 

những vấn đề liên 

quan đến bệnh nhân 

giai đoạn hấp hối và 

tử vong. 

- Trình bày được ý 

kiến cá nhân về một 

chủ đề. 

1 

2 

3 

4 

5 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Thuyết trình, ghép cặp, làm việc nhóm, thảo luận 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Phấn bảng, đề cương, giáo trình, giáo án 

- Máy chiếu, máy tính, loa  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

5% Điểm 

danh có 

mặt trên 

Điểm 

danh 

Theo quy 

chế 

 10 
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lớp 

5% Phát biểu, 

làm việc 

nhóm trên 

lớp 

- Phát vấn 

tại chỗ 

- Làm 

việc theo 

cặp, nhóm 

Rubric R1  10 

Làm bài 

tập được 

giao. 

- Chấm 

bài tập 

Rubric R2  10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% Bài kiểm 

tra 1 tiết 

Test trắc 

nghiệm 

trên giấy 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Thi kết 

thúc học 

phần 

Test trắc 

nghiệm 

trên máy 

tính 

Theo 

thang 

chấm 

 10 

Công thức t nh điểm: Đ.HP = (Đ.CC*1+Đ.GHP*2+Đ.KTHP*7)/10 

Rubric 1: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không 

giải 

được/Giả

i được ít 

câu hỏi 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ các 

câu hỏi nhưng 

còn một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

Rubric 2: BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

số Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải 

được/Giải 

được ít 

câu hỏi 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  
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Tài liệu học tập chính 

 1. Phạm Thị Thanh Huyền, (2015) Tiếng Anh Chuyên ngành Điều dưỡng. Bộ 

môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

Tài liệu tham khảo 

 1. Mann, M. và Taylor-Knowles, S., (2007) Destination B1 Grammar and 

Vocabulary, Macmillan Publishers Limited. 

2. Sam, Mc. (2013). Oxford English for Careers: Medicine. Oxford University 

Press.  

3. Virginia, E., Jenny, D. & Trang, Tr. (2011). Careers Path Medical. Express 

Pulishing.  

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên phải có tối thiểu 01 bộ giáo trình chính và một số tài liệu tham khảo 

- Dự lớp đúng quy định, cụ thể ≥ 80% số tiết học của Học phần 

- Hoàn thành tốt nội dung tự học mà giảng viên giao cho cá nhân hàng tuần 

- Các bài kiểm tra phải nộp đúng thời gian quy định, đúng yêu cầu cả về nội dung 

và hình thức 

2. Quy định điều kiện dự thi:  

- Sinh viên vắng mặt trong buổi kiểm tra giữa kỳ tại lớp nếu không có lý do thì 

nhận điểm 0 

- Sinh viên vắng mặt không có lí do chính đáng trong quá trình học tập hoặc bị 

điểm 0 trong bài kiểm tra giữa kỳ sẽ không đủ tư cách duyệt thi. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Thị Tuyết 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Thị Tuyết 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Lý sinh 

Tên tiếng Anh: Biophysics 

Mã học phần: 6110BIOPHY0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

VI. Hành chính. 

3. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 01 

Số tiết Lý thuyết: 20 

Thảo luận : 0 

Số giờ tự học: 30 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 0 

Thảo luận: 0 

Số giờ tự học: 0 

 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 01 

Kết thúc học phần: 01 

 

Học phần học trước: Sinh học và di truyền, Hóa học 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Y vật lý 

4. Mô tả chung về học phần: 

 Lý sinh y học là môn học ứng dụng lý thuyết và phương pháp của khoa học vật 

lý vào nghiên cứu một số hiện tượng xảy ra trên cơ thể sống. 

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

chuyển chất trong cơ thể; âm và siêu âm, hiện tượng điện sinh vật; quang sinh học; 
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phóng xạ sinh học. Nguyên lý của phép đo các tín hiệu từ cơ thể và nguyên tắc an toàn 

khi sử dụng một số thiết bị trong chẩn đoán, điều trị.  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 

Học 

hàm/

học 

vị 

Số điện thoại Email 
Ghi 

chú 

22.  Nguyễn Thị 

Thu Oanh 

Ths 0973787625 oanhntt@tbmc.edu.vn Phụ 

trách 

23.  Bùi Thị Lệ 

Quyên 

Ths 0904615577 builequyenytb@gmail.com Tham 

gia 

24.  Đinh Thị Thúy Ths 0975229919 thuydp.dhy@gmail.com Tham 

gia 

25.  Nguyễn Thị 

Hạnh 

Ths 0398824718 ngongtroi1983@gmail.com Tham 

gia 

26.  Lê Xuân Hưng Ths 0936982768 Lehungtbump@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

11.  Vận dụng 2 nguyên lý của nhiệt động học để 

xác định được chiều hướng của các quá trình 

nhiệt động và biến đổi năng lượng xảy ra trên 

cơ thể sống. 

PEO 1, PEO 2 

12.  Trình bày được quá trình vận chuyển máu trong 

hệ tuần hoàn, quá trình lan truyền và tác động 

của sóng âm, siêu âm trong cơ thể và ứng dụng 

trong y học. 

PEO 1, PEO 2 

13.  Giải thích được hiện tượng điện sinh vật, tác 

dụng của dòng điện lên cơ thể sống và ứng 

dụng trong y học. 

PEO 1, PEO 2, PEO 4 

14.  Vận dụng quy luật về sự tương tác của ánh 

sáng, bức xạ ion hóa với cơ thể sống giải thích 

được cơ chế của quá trình sinh lý thị giác và 

một số hiện tượng liên quan.  

PEO 1, PEO 2, PEO 4 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra.  

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1: Nhiệt động học trong cơ thể 

sống 

1.Các dạng năng lượng có thể tồn tại 

trong cơ thể 

2.Sự biến đổi năng lượng ở cơ thể sống 

3.Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động 

lực học 

4.Nguyên lý thứ hai nhiệt động học 

4 Vận dụng 2 nguyên 

lý của nhiệt động 

học để xác định 

được chiều hướng 

của các quá trình 

nhiệt động và biến 

đổi năng lượng xảy 

ra trên cơ thể sống. 

2 

2 Bài 2: Chuyển động của vật chất lên 

cơ thể  ống 

1.Chuyển động của chất lỏng 

2.Chuyển động của máu trong hệ tuần 

4 Trình bày được quá 

trình vận chuyển 

máu trong hệ tuần 

hoàn, quá trình lan 

truyền và tác động 

2 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

24.  Vận dụng được kiến thức lý sinh y 

học  để giải thích sự cân bằng nhiệt, 

quá trình vận chuyển vật chất, sự 

phát sinh và lan truyền điện thế sinh 

vật trên cơ thể, tác dụng của ánh 

sáng và bức xạ ion hóa lên cơ thể. 

H: PLO 2 

 

25.  Vận dụng được kiến thức vật lý về 

nguyên tắc hoạt động của các thiết 

bị sử dụng cho chẩn đoán và điều trị 

trong thực hành chuyên môn điều 

dưỡng 

S: PLO 2,8 

H: PLO 2 

 

26.  Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn 

điện, an toàn bức xạ trong quá trình 

chăm sóc người bệnh.  

S: PLO 2, 8,12 
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hoàn 

3.Các hiện tượng âm trên cơ thể 

4.Ứng dụng của âm và siêu âm 

của sóng âm, siêu 

âm trong cơ thể và 

ứng dụng trong y 

học. 

 Bài 3: Điện  inh vật 

1.Các loại điện thế sinh vật 

2.Ghi điện sinh vật 

3.Tác dụng của dòng điện lên cơ thể 

4.Tác dụng và ứng dụng của dòng điện 

4 Giải thích được  hiện 

tượng điện sinh vật, 

tác dụng của dòng 

điện lên cơ thể sống 

và ứng dụng trong y 

học. 

2,8, 

12 

 Bài 4: Tác dụng của ánh  áng lên cơ 

thể  ống 

1.Mắt và dụng cụ bổ trợ 

2.Các tật quang hình của mắt 

3.Tác dụng của ánh sáng lên cơ thể 

sống 

4.Tác dụng của tia tử ngoại và tia hồng 

ngoại lên cơ thể sống 

4 Vận dụng quy luật 

về sự tương tác của 

ánh sáng, bức xạ ion 

hóa với cơ thể sống 

giải thích được cơ 

chế của quá trình 

sinh lý thị giác và 

một số hiện tượng 

liên quan.  

2 

 Bài 5: Bức xạ ion hóa và cơ thể  ống 

1.Đại cương về bức xạ ion hóa 

2.Tác dụng của bức xạ ion hoá lên cơ 

thể sống 

3.Các nguyên tắc về kiểm soát và an 

toàn phóng xạ  

4.Ứng dụng của bức xạ ion hóa trong y 

học 

4 Vận dụng quy luật 

về sự tương tác của 

ánh sáng, bức xạ ion 

hóa với cơ thể sống 

giải thích được cơ 

chế của quá trình 

sinh lý thị giác và 

một số hiện tượng 

liên quan.  

2,8, 

12 

2. Thực hành:0 

III. Phương pháp dạy/học 

Lý thuyết:Thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm                                                       

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

Phương tiện dạy/học: Bảng phấn, projector, máy vi tính, micro. 

Vật liệu dạy/học: Giáo trình, Powerpoint, câu hỏi ngắn, chủ đề thảo luận.  

V. Phương pháp lượng giá: Thi viết cải tiến bằng câu hỏi ngắn 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 
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Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

 

0,1 

1. Điểm 

danh có 

mặt trên 

lớp.  

2. Phát 

biểu, thảo 

luận trên 

lớp 

- Điểm 

danh 

- Vấn 

đáp 

- 

Rubric1 

- Rubic 

2 

 

4 

 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

 

0,2 

Bài kiểm tra 

1 tiết 
- Tự 

luận 

Theo 

đáp án 

và 

thang 

chấm 

2 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

 

0,7 Bài thi kết 

thúc học 

phần  

- Tự 

luận 

(Thời 

gian 60
 

phút) 

Theo 

đáp án 

và 

thang 

chấm 

2, 10 

Công thức t nh điểm:  

Đ.HP= Đ.GHPx0,2+Đ.CCx0,1+Đ.KTHPx0,7 

Rubric 1: Điểm danh: 5 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 

Đi muộn 0,5 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 
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VI. Tài liệu học tập và tham khảo (Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

1. Tài liệu học tập: 

Nguyễn Thị Thu Oanh và Bùi Thị Lệ Quyên, 2016, Lý sinh y học, Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

2. Tài liệu tham khảo: 

1. Phan Sỹ An (2009),Y học hạt nhân, Nhà xuất bản Y học. 

2. Lương Duyên Bình, 2007,Vật lý đại cương, T1,2,3 Nhà xuất bản Giáo dục. 

3. Lê Quang Khanh (2010), Các phương thức điều trị bằng vật lý. NXB Giáo dục, Hà 

nội. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

Ngày 

tháng 

Nội dung giảng 

lý thuyết 
Giờ Lớp 

Cán bộ giảng 

dạy 

18/09/18 

Bài 1: Nhiệt động học 

trong cơ thể sống 
4 

Điều dưỡng A-B-

K13 
Nguyễn Thị Hạnh 

25/09/18 
Bài 2: Chuyển động của 

vật chất lên cơ thể sống 
4 

Điều dưỡng A-B-

K13 
Lê Xuân Hưng 

08/10/18 Bài 3: Điện sinh vật 4 
Điều dưỡng A-B-

K13 

Nguyễn Thị Thu 

Oanh 

15/10/18 

Bài 4: Tác dụng của ánh 

sáng lên cơ thể sống 
4 

Điều dưỡng A-B-

K13 

Bùi Thi Lệ 

Quyên 

22/12/18 

Bài 5: Bức xạ ion hóa và 

cơ thể sống 

 

4 
Điều dưỡng A-B-

K13 
Đinh Thị Thúy 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đại diện sinh viên (Ban cán sự lớp) liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch 

học tập và được phổ biến về các quy định của bộ môn về học phần cũng như sự hướng 

dẫn học tập (có thể qua E-mail) sau đó phổ biến lại cho lớp. 

- Sinh viên phải có trách nhiệm phân nhóm học tập (có danh sách, sơ đồ kèm theo) để 

giảng viên kiểm soát lớp công khai, thuận lợi và công bằng. 

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao  

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ học lý thuyết (theo quy chế). Cụ thể, điều kiện để 

sinh viên được thi kết thúc học phần khi: 

 + Lý thuyết: phải nghe giảng ≥ 80% số buổi (nghỉ phải có phép). 



122 

 

 + Bài tập, thảo luận tham gia đầy đủ. 

 + Điểm ĐGHP ≥ 4,0. 

- Sinh viên phải chuẩn bị và hoàn thành bài tập (cá nhân, nhóm) theo quy định. 

- Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các nội dung 

học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học tập (mọi ý 

kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được bộ môn xét giải quyết). 

- Mỗi lớp có một địa chỉ e-mail để giảng viên gửi các tình huống, bài tập về nhà cho 

sinh viên. Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra email của lớp để nhận các thông tin 

cần thiết để thực hiện. 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: Chuẩn bị bài, các nội dung tự học theo yêu cầu của 

giảng viên.  

2. Quy định điều kiện dự thi: 

Tham dự ít nhất 80% số tiết học của học phần, nghỉ học phải có lý do hợp lệ và có 

điểm kiểm tra giữa học phần không <4. 

     IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

10.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Thị Tú 

11.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Thị Oanh 

12.  Dự kiến Năm 2021  
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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Hóa học 

Tên tiếng Anh: Chemistry 

Mã học phần: 6110CHEMIS0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

VII. Hành chính. 

5. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):  

Số tiết Lý thuyết: 

 Thảo luận : 

 Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

1/0,5 

18 

 

 

16 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần:1 

02/01 

01 

01 

Học phần học trước:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Vật lý, Sinh học 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Hóa học 

6. Mô tả chung về học phần: 

        Hóa học là học phần kiến thức giáo dục đại cương, cung cấp kiến thức cơ bản về 
cấu tạo nguyên tử, tính chất các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn, cấu tạo 
phân tử, liên kết hóa học, tính chất của dung dịch các chất điện ly, dung dịch keo làm 
cơ sở để học tập các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo Cử nhân Điều 
dưỡng. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 
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TT Họ tên Học 

hàm/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

27.  Trần Thị Nữ Tiến sĩ   Phụ trách 

28.  Vũ Thị Minh Thư Thạc sĩ 0986635966 vuminhthuvt@g

mail.com 

Tham gia 

29.  Vũ Thị Huệ Thạc sĩ   Tham gia 

30.  Phạm Thanh Khiết Thạc sĩ 0988.742.523 Phamkhiet2009

@gmail.com 

Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

15.    Trình bày được khái niệm, đặc 

điểm tính chất của các loại dung 

dịch và ứng dụng các loại dung 

dịch trong y dược và chăm sóc 

sức khỏe 

PEO1 

16.   Trình bày được đặc điểm, tính 

chất của kim loại, phi kim và giải 

thích chức năng sinh học, vai trò, 

ứng dụng y dược, độc tính của các 

nguyên tố hóa học.  

PEO1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

27.  GGGiải  Giải thích các loại dung dịch có 

trong cơ thể sống và ứng dụng các 

tính chất hòa tan, đặc điểm của dung 

dịch trong chăm sóc sức khỏe  

S:PLO 2 

28.  Dựa vào đặc điểm, tính chất của kim 

loại, phi kim và giải thích chức năng 

sinh học, vai trò, ứng dụng y dược,  

độc tính  của các nguyên tố hóa học 

để điều chỉnh chế độ chăm sóc 

người bệnh và khuyến cáo người 

bệnh tránh nguồn có các nguyên tố 

có độc tính 

S:PLO 2 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1 : Dung dịch 

7. Định nghĩa và phân loại dung dịch 

8. Các loại nồng độ dung dịch 

9. Quá trình hòa tan 

10. Áp  uất thẩm thấu 

11. T nh pH của các loại dung dịch 

12. Dung dịch đệm 

06 1. Trình bày được 

khái niệm, đặc 

điểm tính chất của 

các loại dung dịch 

và ứng dụng các 

loại dung dịch 

trong y dược và 

chăm sóc sức 

khỏe  

2.Giải thích được 

quá trình hòa tan 

các chất vào dung 

môi lỏng để pha 

và điều chỉnh 

được độ tan và 

nồng độ thuốc 

 

2 

2 Bài 2 : Kim loại 

1. Đại cương kim loại 

2. Các nguyên tố vi lượng 

2.1. Natri 

2.1.1. Nguồn gốc, tính chất của natri và 

hợp chất 

2.1.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của natri 

2.2. Kali 

2.2.1. Nguồn gốc và tính chất của kali và 

hợp chất 

2.2.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của kali 

2.3. Canxi 

2.3.1. Nguồn gốc và tính chất của canxi 

06 1. Trình bày được 

đặc điểm, tính 

chất của các kim 

loại  

2. Giải thích được 

chức năng sinh 

học, vai trò và 

ứng dụng y dược 

của các nguyên tố 

đa lượng  
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và hợp chất 

2.3.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của canxi 

2.4. Magie 

2.4.1. Nguồn gốc và tính chất của magie 

2.4.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của magie 

2.5.Sắt 

2.5.1. Nguồn gốc và tính chất của sắt 

2.5.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của  sắt 

2.6. Kẽm 

2.6.1. Nguồn gốc và tính chất của kẽm 

2.6.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của kẽm 

 

 

3 Bài 3. Phi Kim 

1. Đại cương phi kim 

2. Nguyên tố nhóm IVA : C, Si 

2.1. Nguồn gốc và tính chất C, Si 

2.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược C, Si 

3. Nguyên tố nhóm VA : N, P, As 

3.1. Nguồn gốc và tính chất của  N, P, As 

3.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của  N, P 

3.3. Ứng dụng và độc tính của As 

4. Nguyên tố nhóm VIA : O, S 

4.1. Nguồn gốc và tính chất của O, S 

4.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của O, S 

5. Nguyên tố nhóm VIIA : F, Cl 

5.1. Nguồn gốc và tính chất của F, Cl 

5.2. Chức năng sinh học, vai trò và ứng 

dụng y dược của F, Cl 

 

06 1.Trình bày được 

vị trí, tính chất 

hóa học cơ bản 

của nguyên tố phi 

kim 

2. Giải thích được 

chức năng sinh 

học, vai trò và 

ứng dụng y dược 

của các nguyên tố 

phi kim 

 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐR 

1 Bài 1 : Dung dịch 

1. Pha dung dịch đẳng trương NaCl 

0,9%; G5% 

2. Thí nghiệm hiện tượng thẩm thấu 

3. Pha và thử tính chất đệm axit 

4. Pha và thử tính chất đệm bazo 

04 Pha và điều chỉnh 

nồng độ các loại  

thuốc  
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2 Bài 2: Định t nh các cation 

       1. Thử tính chất của các nhóm cation 

       2. Định tính các cation trong hỗn hợp 

 1.Nhận biết được 

đặc điểm tính chất 

của các cation. 

2.Xác định được 

cation trong hỗn 

hợp 

 

 Bài 3: Định t nh các Anion 

       1. Thử tính chất của các nhóm cation 

       2. Định tính các cation trong hỗn hợp 

 1. Nhận biết được 

đặc điểm tính chất 

của các Anion. 

2. Xác định được 

Anion trong hỗn 

hợp 

 

 Bài 4. Định tính các muối vô cơ  1.Xác định được 

các muối vô cơ 

trong hỗn hợp 

 

3. Lâm sàng  

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

1     

2     

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:    Thuyết trình, phát vấn                                                    

2. Thực hành:  Thuyết trình, phát vấn, chia nhóm                                                       

3. Lâm sàng:  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Giáo trình, bảng, phấn, các câu hỏi phá vấn.  

2. Thực hành: Giáo trình, Hóa chất, dụng cụ thí nghiệm  

3. Lâm sàng:   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 01    10 

Điểm giữa 

học phần 

0,1 Thi viết 

cải tiến 

   10 
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(ĐGHP) 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,2 Thi thực 

hành 

   10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 Thi viết 

cải tiến 

   10 

Công thức t nh điểm:  

                  ĐHP= ĐCC × 0,1 +ĐGHP × 0,1 + ĐTH × 0,2 + ĐKTHP × 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

     1. Trần Thị Nữ (2016), Hóa học đại cương vô cơ, Nhà xuất bản giáo dục 

2. PGS.TSKH Lê Thành Phước (2009), Hóa học đại cương – vô cơ, tập 2, , NXB 

Y học (từ trang 70 đến trang 75) 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

13.  Lần 1 05/2017 Trần Thị Nữ 

14.  Lần 2 05/2019 Trần Thị Nữ 

15.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:      

Tên tiếng Việt: Sinh học và Di truyền 

Tên tiếng Anh: Biology and Genetics 

Mã học phần: 6110BIOLOG0T 

Ngành:  Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết:     

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

18 tiết 

 

40 tiết 

32 tiết 

 

20 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

1 bài 

1 bài 

1 bài 

Học phần học trước: Không có 

Học phần tiên quyết: Không có 

Học phần song hành: Không có 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Y Sinh học 

 

2. Mô tả chung về học phần: 

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

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm Số điện Email Ghi chú 
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/học vị thoại 

1 Hà Xuân Anh Thạc sỹ 0915462750 anhhx@tbump.edu.vn Phụ 

trách 

2 Phạm Thị Loan Thạc sỹ 0983327929 loanpt@tbump.edu.vn Tham 

gia 

3 Đỗ Thanh Tuân Tiến sỹ 0989166166 tuandt@tbump.edu.vn Tham 

gia 

4 Trần Thị  Tình Thạc sỹ 0946402668 tinhtt@tbump.edu.vn Tham 

gia 

5 Nguyễn Hải Tiến Tiến sỹ 0986272272 tiennh@tbump.edu.vn Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

TT CĐR Học phần 

Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT 

(PLO) 

1 

Trình bày được cấu tạo và vai trò của mỗi cấu 

trúc của tế bào, cấu tạo và vai trò của các bộ 

máy phân tử trong tế bào. 

S: PLO  1 

H: PLO 2 

2 

Trình bày được cấu tạo và chức năng của bộ 

nhiễm sắc thể người, các quy luật di truyền 

người. 

S: PLO  1 

H: PLO 2 

3 Vận dụng được các quy luật di truyền người để S: PLO  1 

TT Mục tiêu học phần 
Mục tiêu 

CTĐT (PEO) 

17.  Mô tả được cấu tạo chức năng của các bộ máy phân tử, 
các thành phần cấu trúc và chức năng của tế bào và mối liên 
quan giữa chúng. 

 

PEO1 

18.  Trình bày được nội dung của các quy luật di truyền người: 
di truyền đơn gen, di truyền đa gen đa nhân tố và vận dụng 
trong lập và phân tích gia hệ.  

PEO1 

19.  Giải thích được cơ chế phát sinh và biểu hiện của một số 
bệnh tật di truyền điển hình ở người, các nguyên tắc và 
phương pháp phòng, điều trị bệnh di truyền. 

PEO1 

20.  Có kiến thức khoa học cơ bản để tiếp tục học các học 
phần chuyên ngành điều dưỡng tiếp theo.  

PEO1 
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phân tích các gia hệ để tìm ra quy luật di truyền 

các tính trạng, bệnh tật và kiểu gen của người. 

H: PLO 2 

4 

Giải thích được nguyên nhân, cơ chế phát sinh 

bệnh tật di truyền và các nguyên tắc phòng và 

điều trị bệnh di truyền. 

S: PLO  1 

H: PLO 2 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

HP 

1 

Bài 1. Cấu tạo và chức năng của tế bào 

1. Cấu tạo tế bào prokaryota 

2. Cấu tạo tế bào eukaryota 

1 1,4 1 

2 

Bài 2. Vận chuyển vật chất qua màng 

1. Vận chuyển thụ động 

2. Vận chuyển tích cực 

3. Vận chuyển bằng xuất bào - nhập bào 

1 1,4 1 

3 

Bài 3. Năng lượng và trao đổi chất 

1. Năng lượng sinh học 

2. Cấu tạo, chức năng, phân loại enzyme 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme 

1 1,4 1 

4 

Bài 4. Hô hấp tế bào 

1. Đường phân  

2. Hoạt hoá acid pyruvic và chu trình Crebs 

3. Chuỗi truyền điện tử trong ty thể 

4. Ý nghĩa của hô hấp tế bào 

1 1,4 1 

5 

Bài 5. Phân bào 

1. Phân bào nguyên nhiễm 

2. Phân bào giảm nhiễm 

3. Sự tạo trứng và tinh trùng 

1 1,4 1 

6 

Bài 6. Acid nucleic và tổng hợp acid nucleic 

1. Cấu tạo acid nucleic 

2. Tổng hợp acid nucleic 

1 1,4 1 

7 Bài 7. Protein và  inh tổng hợp protein 2 1,4 1 
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1. Cấu tạo và chức năng của protein 

2. Sinh tổng hợp protein 

3. Điều hoà sinh tổng hợp protein 

8 

Bài 8. Nội dung và phương pháp nghiên cứu di 

truyền y học 

1. Nội dung của di truyền y học 

2. Các phương pháp nghiên cứu di truyền người 

1 2,4 2 

9 

Bài 9. Một  ố kỹ thuật  inh học phân tử 

1. Tách chiết acid nuleic 

2. Enzyme giới hạn và mẫu dò 

3. Một số kỹ thuật sinh học phân tửu 

1 1,4 2 

10 

Bài 10. Các cơ chế di truyền người 

1. Di truyền đơn gen 

2. Di truyền đa gen đa nhân tố 

1 2,4 2 

11 

Bài 11. Bộ nhiễm  ắc thể người và vật thể giới 

1. Bộ nhiễm sắc thể người\ 

2. Vật thể giới tính 

1 3,4 2 

12 

Bài 12. Đột biến NST và bệnh do đột biến NST 

1. Đột biến NST 

2. Bệnh do đột biến NST 

2 3,4 3,4 

13 

Bài 13. Đột biến gen và bệnh do đột biến gen 

1. Đột biến gen 

2. Các bệnh do đột biến gen 

2 1,3,4 3,4 

14 

Bài 14. Di truyền trong ung thư 

1. Ung thư 

2. Di truyền trong ung thư 

1 2,4 3.4 

15 

Bài 15. Phòng và điều trị bệnh di truyền 

1. Các phương pháp phòng bệnh di truyền 

2. Các phương pháp điều trị bệnh di truyền 

1 3,4 4 

 Cộng 18   

2. Thực hành 

Số 

TT Tên bài 
Số 

tiết 

Mục 

tiêu học 

tập 

CĐR 

1 Bài 1. Kính hiển vi và phương pháp làm tiêu bản 4 1,4 1 
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vi thể 

1. Cấu tạo và chức năng kính hiển vi 

2. Cách làm tiêu bản vi thể 

3. Thực hành sử dụng kính hiển vi 

2 Bài 2. Quan sát một số bào quan của tế bào nhân 

thực 

1. Quan sát nhân tế bào thực vật 

2. Quan sát nhân tế bào động vật 

4 1,4 1 

3 Bài 3. Sự trao đổi nước và các chất hoà tan qua 

màng tế bào thực vật và động vật 

1. Làm tiêu bản và quan sát hiện tượng co 

nguyên sinh và phản co nguyên sinh 

2. Làm tiêu bản và quan sát hiện tượng teo bào 

và tan bào 

4 2,4 2 

4 Bài 4. Các hình thức phân bào 

1. Quan sát các kỳ phân bào nguyên nhiễm 

2. Quan sát các kỳ phân bào giảm nhiễm 

4 2,4 2 

5 Bài 5. Phương pháp lập và phân tích gia hệ 

1. Lập gia hệ theo thông tin đã cho 

2. Phân tích gia hệ 

4 3,4 4 

6 Bài 6. Quan sát bộ NST người  

1. Phương pháp làm tiêu bản 

2. Quan sát bộ nhiễm sắc thể người 

4 2,4 3 

7 Bài 7. Quan sát vật thể Barr 

1. Làm tiêu bản vật thể Barr 

2. Quan sát vật thể Barr 

4 2,4 3,4 

8 Bài 8. Lập và  phân tích một số karyotyp 

1. Lập karyotype từ ảnh chụp cụm kỳ giữa 

2. Phân tích các karyotype  

4 3,4 3,4 

 Cộng 32   

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: 

    Thuyết trình kết hợp dạy học tích cực 

2. Thực hành: 
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Hướng dẫn thực hành, kiểm tra và sửa lỗi. 

      

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: 

      Máy chiếu, bút chỉ, hệ thống thu phát khuếch đại âm thanh, bảng phấn 

      Bài giảng dưới dạng power point, các tệp video 

     Tài liệu phát tay, giáo trình, kế hoạch giảng dạy 

2. Thực hành: 

     Kính hiển vi, lam, lamen, dao mũi mác, congto hút, găng tay  

     Các hoá chất và mẫu vật phù hợp cho từng bài 

     Bảng, phấn, tranh vẽ 

 

V. Phương pháp lượng giá 

- Lượng giá tính chuyên cần qua số thời gian dự học lý thuyết, đúng giờ. 

- Lượng giá giữa kỳ bằng kiểm tra viết giữa học phần 

- Lượng giá cuối kỳ bằng thi viết kết thúc học phần 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá chuyên 

cần (ĐCC) 
0,1 1 

Dự học lý 

thuyết 

Số buổi đi 

học, Ý 

thức học, 

chuẩn bị 

bài 

PLO14 10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 
0,1 1 

Kiểm tra 

viết 

Thang 

điểm 10 

PLO1 

PLO2 
10 

Điểm thực hành 

(ĐTH) 
0,2 1 

Kiểm tra 

thực hành 

Thang 

điểm 10 

PLO1 

PLO2 
10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

0,6 1 Thi viết 
Thang 

điểm 10 

PLO1 

PLO2 
10 

Công thức t nh điểm: 

Điểm môn học =   Đ.GHP x 0,1 + Đ.CC x 0,1 + Đ.LT x 0,6 + Đ.TH x 0,2 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 
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Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

1. Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương (2010), Di truyền Y học, NXB Giáo 

dục Việt Nam. 

2. Trịnh Văn Bảo (2006), Thực tập Di truyền Y học, NXB Y học 

2. Tài liệu tham khảo: 

1. Hà Xuân Anh, Phạm Thị Loan (2017), Sinh học đại cương, NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

2. Trịnh Văn Bảo (2005), Thực tập Sinh học, NXB Y học. 

3.Trần Đức Phấn (2017), Phòng ngừa dị tật bẩm sinh nâng cao chất lượng dân 

số. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

4. Nguyễn Thu Nhạn, Nguyễn Thị Phượng (2019), Bệnh Nội tiết - Chuyển hóa - 

Di truyền trẻ em. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

5. Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương, Phan Thị Hoan (2009), Sinh học, 

NXB Giáo dục Việt Nam. 

VII. Lịch học: 

 Theo Lịch giảng dạy/học tập của Nhà trường và Bộ môn 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Đọc trước từng bài trong tài liệu lý thuyết và thực hành 

 Đưa ra các vấn đề cần giải thích hoặc thảo luận 

 Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao 

 Tham dự đầy đủ các buổi học tập trên lớp 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

 Phải dự đầy đủ các buổi học lý thuyết, không được vắng quá 20%. 

 Phải hoàn thành bài kiểm tra giữa học phần, đạt điểm từ 4,0 trở lên 

 Phải hoàn thành tất cả các bài thực hành và điểm kiểm tra thực hành phải 

đạt từ 4,0 điểm trở lên. 
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IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

16.  Lần 1 05/2017 Hà Xuân Anh 

17.  Lần 2 05/2019 Hà Xuân Anh 

18.  Dự kiến Năm 2021  

  

 

 

 



137 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt:Tâm lý Y học – Y đức  

Tên tiếng Anh:  

Mã học phần: 6120MEDPSY0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

VIII. Hành chính. 

7. Thông tin chung: 

Học phần: Bắt buộc 

Tự chọn  

Không tính điểm 

Thuộc kiến thức: Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 26 

Thảo luận : 4 

Số giờ tự học:  120 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 0 

Thảo luận: 0 

Số giờ tự học: 0 

 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 01 

Kết thúc học phần: 01 

 

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác – Lê nin 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Xã hội học sức khỏe 

8. Mô tả chung về học phần: 

Tâm lý y học và Đạo đức y học là một trong nhiều môn học nghiên cứu về con 

người, môn học này nhằm giúp sinh viên nhận thức được đời sống tinh thần phong 

phú, đa dạng nhưng vô cùng phức tạp của con người. Trong hoạt động nghề nghiệp, 

cán bộ y tế phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người bệnh khác nhau. Quá trình 



138 

 

thăm khám và điều trị đạt hiệu quả hơn khi cán bộ y tế vững chuyên môn nghiệp vụ và 

hiểu được tâm lý người bệnh. Đặc biệt, qua môn học, người cán bộ y tế trong tương lai 

sẽ được trang bị nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, góp phần hoàn thiện nhân cách con 

người.  

Đào tạo con người Tài – Đức vẹn toàn là nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp “trồng 

người” của dân tộc. Tâm lý y học và đạo đức y học là một trong những môn học đảm 

nhận trọng trách đó.  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học                                                               

hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

31.  Nguyễn Văn Thịnh Thạc sỹ 0989187178 Thinhnv6374@gmail.com Phụ 

trách 

32.  Trần Thị Thu Hà Thạc sỹ 

- 

BSCKII 

0989535028 hatlyd@gmail.com Phụ 

trách 

33.  Nguyễn Thị Minh 

phương 

Thạc sỹ 0977993710 Nguyenminhphuong84@gmail.com Tham 

gia 

34.  Bùi Thị Huyền 

Diệu 

Tiến sỹ 0889581410 Huyendieu1410@gmail.com Tham 

gia 

35.  Đặng Thị Bích 

Hằng 

Thạc sỹ 0977267116 dangbichhang@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

21.  Kiến thức: 

1. Trình bày được bản chất, chức 

năng, cách phân loại các hiện 

tượng tâm lý. 

2. Trình bày được Stress tâm lý và 

các liệu pháp tâm lý ứng dụng 

trong y học. 

3. Trình bày được những thành tựu 

chủ yếu của lịch sử y học Thế giới 

và Việt Nam. 

4. Trình bày được khái niệm đạo 

đức, đạo đức y học, phân tích được 

4 nguyên lý và các mối quan hệ 

chủ yếu của người cán bộ y tế. 

PEO 1 ,2 

 

22.  Kỹ năng: 

5. Ứng dụng được tâm lý y học, 

tâm lý học lứa tuổi, liệu pháp tâm 

lý trong CSSK bệnh nhân và cộng 

đồng. 

6. Thiết lập được mối quan hệ giữa 

thầy thuốc – bệnh nhân trong quá 

trình điều trị. 

7. Nâng cao kỹ năng giao tiếp 

trong quá trình thăm khám và 

chẩn đoán 

PEO 4, 5, 6 

 

23.  Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

8. Nâng cao vai trò trách nhiệm 

của mình trong các mối quan hệ 

chủ yếu của người cán bộ y tế. 

Trung thực khách quan khiêm tốn, 

có tinh thần học tập vươn lên. 

9. Có ý thức tự học, có phương 

pháp học tập.Tôn trọng chân thành, 

hợp tác với đồng nghệp. 

 

PEO 10 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học 

tập 

CĐR 

HP 

1 BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM LÝ HỌC Y HỌC  

1. Bản chất tâm lý người 

1.1. Một số quan niệm về bản chất hiện 

tượng tâm lý người 

1.2. Quan niệm duy vật biện chứng về bản 

chất hiện tượng tâm lý người 

4 1. Trình bày 

được bản chất 

tâm lý người. 

2. Phân tích 

được chức năng 

của tâm lý 

người. 

3. Phân loại 

được các hiện 

tượng tâm lý. 

1, 3 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

29.  Vận dụng các kiến thức và kỹ năng 

tâm lý học vào việc tiếp cận, quan 

sát, giao tiếp trong thực hành y tế 

phù hợp với người bệnh, cộng đồng 

và đồng nghiệp.  

S: PLO 1, 2 

H: PLO 10 

30.  Vậndụng được các nguyên lý cơ bản 

của đạo đức y học trong quá trình 

hành nghề. 

S: PLO 1, 14 

H: PLO 6 

31.  Người học có kiến thức, có kỹ năng 

và gắn với thái độ học tập tích cực 

thông qua bài giảng của thầy cô, kết 

hợp cùng phương pháp học tích cực 

là cơ sở để trau dồi và tích lũy tri 

thức. Trên cơ sở đó, học viên tự nhìn 

nhận và tự điều chỉnh bản thân trong 

suốt quá trình rèn giũa kỹ năng lâm 

sàng và phát triển chuyên môn. 

Quan trọng hơn, giúp họ nhìn nhận 

được vai trò và giá trị của các nhân 

viên y tế trong sự nghiệp chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân, hướng tới sự 

hài lòng của người bệnh, cộng đồng 

và đồng nghiệp. 

S: PLO 14, 15 

H: PLO 12 
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2. Chức năng của tâm lý 

3. Phân loại hiện tượng tâm lý 

3.1. Phân loại theo thời gian tồn tại và vị trí của 

tâm lý trong nhân cách 

3.2. Phân loại dựa vào ý thức: hiện tượng tâm 

lý được chia thành hai loại: 

4. Các quan niệm về tâm lý học y học 

4.1. Quan niệm nguyên thủy 

4.2. Quan niệm thời trung cổ 

4.3. Tâm lý học y học thế kỉ XIX – XX 

4.4. Sự phát triển tâm lý học ở Việt Nam 

5. Mối quan hệ giữa tâm lý học và y học 

6. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học y học 

7. Các nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu  

của tâm lý 

7.1. Các nguyên tắc phương pháp luận 

7.2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý 

4.  Trình bày 

được các phương 

pháp nghiên cứu 

tâm lý. 

 

2 
BÀI 2. CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ 

PHẦN I. NHẬN THỨC CẢM TÍNH 

1. Cảm giác 

1.1. Khái niệm chung về cảm giác 

1.2. Các qui luật cơ bản của cảm giác 

1.3. Phân loại cảm giác 

2. Tri giác 

2.1. Khái niệm chung về tri giác 

2.2. Các qui luật cơ bản của tri giác 

2.3. Phân loại tri giác 

3. Những đặc điểm chung của nhận thức cảm t nh 

PHẦN II. NHẬN THỨC LÝ TÍNH 

1. Tư duy 

1.1. Khái niệm chung 

1.2. Đặc điểm của tư duy 

4 1. Trình bày 

được khái 

niệm, quy luật 

và cách phân 

loại các quá 

trình nhận thức 

2. Trình bày 

được các đặc 

điểm và các 6 

quy luật cơ bản 

của tình cảm 

và ý chí 

3. Trình bày 

được khái 

niệm, cấu trúc 

của nhân cách 

4. Vận dụng 

được các hiện 

tượng tâm lý 

trong thực 

hành y khoa 

 

1, 3 
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1.3. Tư duy là một quá trình 

1.3.1. Các giai đoạn cơ bản của một quá trình 

tư duy 

1.3.2. Các thao tác của tư duy 

1.3.3. Sản phẩm của quá trình tư duy 

1.4. Các loại tư duy 

2. Tưởng tượng 

2.1. Khái niệm chung 

2.2. Các loại tưởng tượng 

2.3. Các cách sáng tạo hình ảnh mới  

PHẦN III. TÌNH CẢM – Ý CHÍ & TRÍ NHỚ 

1. Tình cảm 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Các mức độ của đời sống tình cảm 

1.3. Biểu hiện của tình cảm, xúc cảm 

1.4. Vai trò của tình cảm, xúc cảm 

1.5. Các qui luật của tình cảm 

2. Ý chí 

2.1. Khái niệm 

2.2. Hành động ý chí 

2.3. Hành động tự động hoá 

3. Tr  nhớ 

3.1. Khái niệm về trí nhớ 

3.2. Phân loại trí nhớ 

3.3. Các quá trình cơ bản của trí nhớ 

3.4. Vận dụng 

PHẦN IV. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN NHÂN CÁCH 

1. Khái niệm chung về nhân cách 

2. Cấu trúc tâm lý của nhân cách 

2.1. Xu hướng của nhân cách 

2.2. Những khả năng của nhân cách (năng 
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lực) 

2.3. Tính cách 

2.4. Khí chất (tính khí) 

3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình 

thành và phát triển nhân cách 

 
BÀI 3. TÂM LÝ LỨA TUỔI 

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến  ự lớn lên và  ự phát triể 

1.1. Các yếu tố di truyền 

1.2. Các yếu tố môi trường 

2. Các giai đoạn trong cuộc đời 

2.1. Tuổi bế bồng 

2.2. Tuổi nhà trẻ (1-3) 

2.3. Tuổi mẫu giáo (3-6) 

2.4. Tuổi thiếu nhi (6-12) 

2.5. Tuổi thiếu niên (12-16) 

2.6. Tuổi thanh niên (16-30) 

2.7. Tuổi trung niên (30-60) 

2.8. Tuổi già (trên 60) 

3. Vận dụng trong chăm  óc  ức khoẻ ban đầu 

4 1. Trình 

bày được 

đặctrưng tâm lý 

con người qua 

các giai đoạn 

cuộc đời. 

2. Ứng 

dụng được tâm 

lý học lứa tuổi 

trong CSSKBĐ 

ở mỗi giai đoạn 

lứa tuổi. 

 

1, 3 

 
BÀI 4. TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG TRONG 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE BỆNH NHÂN 

1. Bệnh và bệnh nhân 

1.1. Khái niệm về bệnh 

1.2. Khái niệm về bệnh nhân 

2. Các biểu hiện tâm lý thường gặp ở bệnh nhân 

2.1 Sợ hãi 

2.2. Lo âu 

2.3. Trầm cảm 

2.4. Bực tức 

2.5. Vị kỷ  

2.6. Thoái hồi 

4 1. Trình bày 

được khái niệm 

người bệnh. 

2. Phân tích 

được đặc điểm 

tâm lý người 

bệnh. 

3. Trình bày 

được mối quan 

hệ giữa tâm lý 

người bệnh và 

môi trường sống 

4. Trình bày 

được việc vận 

dụng tâm lý 

trong chăm sóc, 

1, 3 
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3. Tâm lý của người bệnh và các mối quan hệ chủ yếu  

3.1. Với môi trường tự nhiên 

3.2. Với môi trường xã hội 

3.3. Với môi trường nơi điều trị 

3.4. Với thầy thuốc và nhân viên y tế 

4. Ứng dụng tâm lý học trong điều trị và chăm  óc bệnh 

nhân 

4.1. Căn cứ tính chất bệnh của bệnh nhân 

4.1.1. Đối với bệnh nhân nội khoa 

4.1.2. Đối với bệnh nhân ngoại khoa 

4.2. Căn cứ độ tuổi của bệnh nhân 

4.2.1. Đối với bệnh nhi 

4.2.2. Đối với bệnh nhân có tuổi 

điều trị với đối 

tượng người 

bệnh cụ thể. 

 

 
BÀI 5. TÂM LÍ HỌC ỨNG DỤNG TRONG 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

1. Quan hệ giữa cán bộ y tế với cộng đồng 

2. Nhu cầu sức khoẻ cộng đồng 

3. Sự chăm sóc và phục vụ y tế 

4. Hành vi sức khoẻ cộng đồng 

4.1.Khái niệm về hành vi, hành vi sức khỏe 

4.2.Quá trình hình thành và thay đổi hành vi 

4.3. Đặc điểm tâm lý của cộng đồng trong quá trình thay đổi 

hành vi 

2 1. Trình bày 

được khái niệm 

chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

và các yêu cầu 

của cán bộ y tế 

trong mối quan 

hệ với cộng 

đồng. 

2. Trình bày 

được một số yếu 

tố ảnh hưởng 

đến sức khỏe 

cộng đồng. 

 

1, 3 

 
BÀI 6. STRESS  

1. Khái niệm 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Cấu thành của Stress 

1.3. Tác động của Stress 

1.4. Phân loại 

2. Các giai đoạn của phản ứng Stre s 

2.1. Giai đoạn báo động 

2.2. Giai đoạn thích nghi  

2.3. Giai đoạn kiệt quệ  

4 1. Trình bày 

được khái niệm 

và 3 giai đoạn 

của phản ứng 

Stress. 

2. Trình bày 

được nguyên 

nhân gây ra 

Stress. 

3. Giải thích 

được cơ chế dẫn 

đến một số bệnh 

1, 3 
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3. Nguyên nhân gây ra stress tâm lý 

3.1. Yếu tố khách quan 

3.2. Yếu tố chủ quan 

4. Các bệnh lý liên quan đến Stre    

5. Giải toả và quản lý Stre   

5.1. Thay đổi suy nghĩ  

5.2. Thay đổi hành vi 

5.3. Thay đổi lối sống 

lý liên quan đến 

Stress. 

4. Vận dụng 

được các biện 

pháp quản lý và 

giải tỏa Stress. 

 

 
BÀI 7. LIỆU PHÁP TÂM LÝ 

1. Định nghĩa 

2. Cơ  ở khoa học của các liệu pháp tâm lý 

3. Các liệu pháp tâm lý cơ bản 

3.1. Liệu pháp tâm lý gián tiếp 

3.2. Liệu pháp tâm lý trực tiếp 

3.2.1. Liệu pháp cá nhân 

3.2.2. Liệu pháp nhóm 

3.3. Liệu pháp xã hội 

2 1. Trình bày 

được khái niệm 

và mục đích liệu 

pháp tâm lý 

2. Trình bày 

được các liệu 

pháp tâm lý gián 

tiếp 

3. Trình bày 

được định nghĩa, 

chỉ định và 

chống chỉ định 

các liệu pháp 

tâm lý cá nhân  

 

1, 3 

 BÀI 8. LỊCH SỬ Y HỌC 

PHẦN I: LỊCH SỬ Y HỌC THẾ GIỚI 

I. Y học trong xã hội nguyên thủy 

II. Y học trong xã hội chiếm hữu nô lệ 

1. Y học trong các quốc gia cổ đại phương Đông 

- Y học vùng Lưỡng hà 

- Y học thời cổ Ai Cập 

- Y học cổ Ấn Độ 

- Y học cổ Trung Quốc 

 2. Y học cổ Hi lạp và La mã 

- Y học thời cổ Hi lạp 

- Y học cổ La mã 

III. Y học trong xã hội phong kiến 

1. Y học Ả Rập dưới chế độ phong kiến 

2. Y học Trung Quốc dưới chế độ phong kiến 

3. Y học Châu Âu trong xã hội phong kiến 

IV. Y học thời kỳ TBCN 

V. Y học trong XH XHCN 

PHẦN II: LỊCH SỬ Y HỌC VIỆT NAM 

I. Y học thời cổ Việt Nam 

2 1. Trình 

bày thành tựu y 

học thế giới và y 

học Việt Nam 

qua các thời kỳ. 

2. Phân 

tích được 6 bài 

học rút ra từ lịch 

sử y học. 

 

2, 4 
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II. Y học Việt Nam trong xã hội phong kiến 

III. Y học Việt Nam dưới chế độ thuộc địa 

IV. Y học Việt Nam trong XH XHCN 

 

 BÀI 9. ĐẠO ĐỨC Y HỌC 

1. Lịch sử của đạo đức và đạo đức ngành y 

1.1. Lịch sử của đạo đức 

1.2. Lịch sử của đạo đức nghề y 

1.3. Một số đại biểu ngành y  

1.4.  Khái niệm đạo đức và đạo đức y học 

2. Tính chất đặc thù của ngành y tế 

3. Bốn nguyên lý cơ bản của Đạo đức y học 

3.1. Tôn trọng quyền tự chủ 

3.2. Lòng nhân ái 

3.3. Không làm việc có hại/không ác ý. 

3.4. Công bằng 

4. Những yêu cầu trong các mối quan hệ chủ yếu của  

người cán bộ y tế. 

4.1. Quan hệ với nhân dân 

4.2. Quan hệ với người bệnh 

4.3. Yêu cầu trong mối quan hệ với đồng nghiệp 

4.4. Yêu cầu trong mối quan hệ với công tác khoa 

 học kỹ thuật 

4.5. Yêu cầu trong mối quan hệ với pháp luật 

4 1. Nêu được lý 

tưởng đạo đức 

của một số 

danh y tiêu 

biểu 

2. Trình bày 

được tính chất 

đặc thù của 

ngành y tế 

3. Phân tích 

được 4 

nguyên lý cơ 

bản của đạo 

đức y học 

4. Trình bày 

được những 

mối quan hệ 

chủ yếu của 

cán bộ y tế 

 

 

2 ,4 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục 

tiêu học 

tập 

CĐR 

1 Bài 1 : ................................................... 

5. ........................ 

6. ....................... 

7. ....................... 

   

2 Bài 2: ............................ 

1.................... 

2..................... 

   

3. Lâm sàng  

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:     Thuyết trình, thảo luận nhóm  

2. Thực hành:        

        3. Lâm sàng:  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 



147 

 

1. Lý thuyết: Máy chiếu Projector, case, phấn, bảng, câu hỏi lượng giá  

2. Thực hành:   

3. Lâm sàng:   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 (Học phần này được lượng giá thông qua hình thức thi viết cải 

tiến. Có 1 bài thi cuối kỳ với những câu hỏi ngắn) 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học 

đầy đủ, 

đúng 

giờ, 

không vi 

phạm 

quy chế 

của bộ 

môn. 

PLO 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài 

kiểm tra 

45 phút 

gồm 3 

câu hỏi 

ngắn 

bao gồm 

các nội 

dung 

kiến 

thức đã 

học 

Câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu 

trả lời 

đầy đủ, 

chính 

xác 

được 3,5 

điểm/2 

câu, 4 

điểm/1 

câu. 3 

câu là 10 

điểm  

PLO6, 

1, 2 

10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0 0 0 0 0 0 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài 

kiểm tra 

90 phút 

gồm 6 

câu hỏi 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu 

trả lời 

đầy đủ, 

chính 

xác 

được từ 

1,4-1,8 

điểm, 

PLO6, 

10,12 

10 
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tổng 6 

câu là 10 

điểm  

Công thức t nh điểm:ĐKTHP =0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo(Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

1. Tài liệu học tập: 

Nguyễn Văn Nhận (2006), “Tâm lý học Y học”, Nhà xuất bản Y học. 

2. Tài liệu tham khảo: 

Nguyễn Quang Uẩn (2005)- Tâm lý Đại cương - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Học viện Quân Y, Bộ môn Tâm thần và Tâmlý học Y học(2007), “Tâm thần 

học và Tâm lý họcY học”, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, HàNội. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Ban cán sự lớp liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch học tập và các quy 

định của bộ môn về học phần, hướng dẫn học tập sau đó phổ biến lại cho lớp. 

- Sinh viên thực hiện nghiêm túc quy chế và quy định của Nhà trường. 

- Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết cho việc học thực hành (Tài liệu học 

tập, tài liệu tham khảo, áo blouse, thẻ sinh viên). 

- Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung cho mỗi buổi học theo hướng 

dẫn tự học trước khi dự lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các nội dung 

học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học tập (mọi ý 

kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được Bộ môn xét giải quyết). 
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2. Quy định về điều kiện dự thi 

Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ thực hành, giờ thảo luận, giờ học lý thuyết (theo 

quy chế của Nhà trường). Cụ thể, điều kiện để sinh viên được dự kiểm tra/thi kết thúc 

học phần khi: Tham dự trên 80% số tiết học lý thuyết, 100% số tiết học thực hành, có 

giấy xin phép nghỉ học (nếu có), có điểm thực hành và kiểm tra giữa học phần đạt ≥ 4 

điểm. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Văn Thịnh 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Văn Thịnh 

3.  Dự kiến Năm2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Xác suất - Thống kê  

Tên tiếng Anh: Probability and Mathematical Statistics 

Mã học phần: 6110STATIS0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

IX. Hành chính. 

9. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:   Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

01 

20 

0 

60 

0 

0 

0 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

02 

01 (LT) 

01 (LT) 

Học phần học trước: 0 

Học phần tiên quyết: 0 

Học phần song hành: 0 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Toán Tin 

10. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Xác suất - Thống kê cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về xác 

suất và thống kê, giúp sinh viên hiểu được khái niệm xác suất, các công thức tính xác 

suất và ứng dụng các quy luật phân phối xác suất để giải các bài toán thống kê: bài toán 

ước lượng, bài toán kiểm định. 

Học phần này sẽ giúp sinh viên vận dụng kiến thức xác suất thống kê vào việc 

học tập kiến thức chuyên ngành và cập nhật thông tin khoa học trong lĩnh vực y dược. 
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3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

36.  Đặng Xuân Lưu CN 091215784 luudx@tbump.edu.vn Phụ 

trách 

37.  Vũ Thị Lê ThS 0904966263 levt@tbump.edu.vn Tham 

gia 

38.  Trần Thị Thu Hà ThS 0902058962 hattt@tbump.edu.vn Tham 

gia 

39.  Ngô Mạnh Tường ThS 0397843025 tuongnm@tbump.edu.vn Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

24.  Vận dụng được các công thức 

tính xác suất (công thức xác suất 

đồng khả năng, công thức cộng, 

công thức nhân, công thức xác 

suất toàn phần, công thức Bayes, 

công thức xác suất nhị thức) để 

tính xác suất. 

PEO 1, 10 

25.  Tính được khoảng tin cậy với 

số liệu cho trước. 
PEO 1, 10 

26.  Kiểm định giả thuyết về: hai giá 

trị trung bình; hai tỉ lệ. 
PEO 1, 10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra;  

II. NỘI DUNG 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 

Bài 1: Các công thức tính xác 

suất 

1. Xác suất của biến cố 

2. Công thức nhân xác suất 

3. Công thức cộng xác suất 

4. Công thức xác suất toàn 

phần 

5. Công thức xác suất nhị thức 

06 

1. Áp dụng được công thức xác 

suất cổ điển, công thức 

cộng, công thức nhân, công 

thức xác suất có điều kiện, 

công thức xác suất toàn 

phần, công thức Bayes để 

giải một số bài toán. 

2. Tính được độ nhạy, độ đặc 

hiệu, giá trị của kết quả 

dương tính, giá trị của kết 

quả âm tính, giá trị của xét 

nghiệm. 

1 

2 Bài 2: Biến ngẫu nhiên và phân 

phối xác suất của biến ngẫu 

nhiên 

1. Định nghĩa biến ngẫu nhiên 

04 

1.  Lấy được ví dụ về biến 

ngẫu nhiên rời rạc và biến 

ngẫu nhiên liên tục. 

2. Lập được bảng phân phối, 

1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

Kiến thức  

32.  Vận dụng được các công thức 

tính xác suất (công thức xác suất 

đồng khả năng, công thức cộng, 

công thức nhân, công thức xác suất 

toàn phần, công thức Bayes, công 

thức xác suất nhị thức) để tính xác 

suất. 

S: PLO 2  

33.  Tính được khoảng tin cậy với số 

liệu cho trước. 
S: PLO 2  

34.  Kiểm định giả thuyết về: hai giá 

trị trung bình; hai tỉ lệ. 
S: PLO 2  

35.  Tham dự đầy đủ các buổi học. S: PLO 14, 15,16 

36.  Chuẩn bị bài và hoàn thành các 

bài tập được giao trước khi đến lớp. 
S: PLO 14, 15,16 

37.   Tham gia tích cực và chủ động 

các hoạt động học tập theo nhóm. 
S: PLO 14, 15,16 

38.  Chấp hành mọi nội quy, quy chế 

của nhà trường và bộ môn. 
S: PLO 14, 15,16 
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2. Phân phối xác suất của biến 

ngẫu nhiên 

3. Các tham số đặc trưng của 

biến ngẫu nhiên 

4. Một số quy luật phân phối 

thường  gặp 

hàm phân phối của biến 

ngẫu nhiên, tính được các 

tham số đặc trưng của biến 

ngẫu nhiên.  

3. Tính được xác suất của các 

biến cố liên quan đến biến 

ngẫu nhiên có phân phối nhị 

thức, phân phối chuẩn. 

3 

Bài 3: Mẫu và các tham số đặc 

trưng mẫu 

1. Một số khái niệm cơ bản 

2. Các tham số đặc trưng mẫu 

02 

1. Nêu được các khái niệm tập 

hợp chính, mẫu, các phương 

pháp trình bày số liệu mẫu 

2. Viết được các công thức tính 

các tham số đặc trưng mẫu, 

phát biểu được ý nghĩa của 

các tham số đặc trưng mẫu. 

3. Sử dụng được máy tính 

casio tính các tham số đặc 

trưng mẫu quan trọng. 

2 

4 Bài 4: Bài toán ước lượng 

1. Một số khái niệm cơ bản 

2. Ước lượng cho kỳ vọng của 

biến ngẫu nhiên có phân 

phối chuẩn 

3. Ước lượng khoảng cho tỉ lệ. 

4. Ước lượng số lượng cá thể 

mang đặc tính A trong tổng 

thể 

02 

1. Trình bày được các khái 

niệm ước lượng điểm, ước 

lượng khoảng, một số sai 

lầm của bài toán ước lượng. 

2. Xác định được khoảng tin 

cậy của giá trị trung bình, tỉ 

lệ, số lượng 

3. Tính được cỡ mẫu của bài 

toán ước lượng tỉ lệ. 

2 

5 Bài 5: Bài toán kiểm định giả 

thuyết về hai giá trị trung bình 

1. Một số khái niệm cơ bản 

2. So sánh hai giá trị trung bình 

khi có số liệu theo cặp 

3. So sánh giá trị trung bình 

của một tổng thể (biến ngẫu 

nhiên) có phân phối chuẩn 

với một giá trị cho trước. 

04 

Sử dụng được các bước tiến 

hành bài toán kiểm định giả 

thuyết thống kê để giải bài toán 

kiểm định giả thuyết thống kê 

về hai giá trị trung bình. 

 

3 

6 Bài 6: Bài toán kiểm định giả 

thuyết về hai tỉ lệ 

1. So sánh tỉ lệ quan sát với tỉ 

lệ lý thuyết 

2. So sánh hai tỉ lệ quan sát. 

02 

Sử dụng được các bước tiến 

hành bài toán kiểm định giả 

thuyết thống kê để giải bài toán 

kiểm định giả thuyết thống kê 

về hai tỉ lệ. 

3 

III. Phương pháp dạy/học 

- Phương pháp thuyết trình. 

- Phương pháp phát vấn. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

- Laptop, máy chiếu, máy tính cầm tay. 

- Bảng phấn. 
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- Giáo trình, kế hoạch bài giảng, ngân hàng câu hỏi. 

- Số bài kiểm tra giữa học phần:  01            

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm 

thành 

phần  

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá  

Điểm 

tối đa 

Đánh giá  

chuyên  

cần  

(ĐCC) 

 

5% 

1. Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

- Điểm 

danh 

- Rubric 

R1 
4 

10 

5% 

2. Phát biểu, 

thảo luận trên 

lớp. 

- Vấn 

đáp 

- Rubric 

R2 
6 

3. Làm bài tập 

được giao. 

- Chấm 

bài tập 

- Rubric 

R3 
5 

Điểm 

giữa học 

phần 

(ĐGHP) 

20% 
Bài kiểm tra 1 

tiết 

 

- Tự 

luận 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

1 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% 
Bài thi kết thúc 

học phần  

- Tự 

luận 

(Thời 

gian 60
 

phút) 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

1,2,3 10 

Công thức t nh điểm:     0,1 . ĐCC + 0,2 . ĐGHP + 0,7 . ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh: 5 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 

Đi muộn 0,5 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 
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một số sai sót trình bày chưa 

rõ ràng 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: Bài tập trên lớp và Bài tập về nhà  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Đặng Xuân Lưu (2014), Giáo trình Lí thuyết Xác suất và Thống kê,  NXB 

Giáo dục Việt Nam 

2. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Đặng Đức Hậu (2008), Xác suất thống kê, NXB Giáo dục. 

[2]. Chu Văn Thọ (2016), Xác suất thống kê ứng dụng trong Y Sinh học, 

NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

 

Ngày 

tháng 

Nội dung giảng 

lý thuyết 
Giờ Lớp 

Cán bộ giảng 

dạy 

06/11/18 Xác suất 4 
Điều dưỡng A-

K13 

Ngô Mạnh Tường 

13/11/18 Quy luật PPXS 4 
Điều dưỡng A-

K13 

Ngô Mạnh Tường 

27/11/18 
Mẫu và các đặc trưng 

mẫu 
4 

Điều dưỡng A-

K13 

Vũ Thị Lê 

04/12/18 Bài toán ước lượng 4 
Điều dưỡng A-

K13 

Vũ Thị Lê 

11/12/18 Bài toán kiểm định 4 
Điều dưỡng A-

K13 

Vũ Thị Lê 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 
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- Đại diện sinh viên (Ban cán sự lớp) liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch 

học tập và được phổ biến về các quy định của bộ môn về học phần cũng như sự hướng 

dẫn học tập (có thể qua E-mail) sau đó phổ biến lại cho lớp. 

- Sinh viên phải có trách nhiệm phân nhóm học tập (có danh sách, sơ đồ kèm theo) để 

giảng viên kiểm soát lớp công khai, thuận lợi và công bằng. 

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao  

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ học lý thuyết (theo quy chế). Cụ thể, điều kiện để 

sinh viên được thi kết thúc học phần khi: 

 + Lý thuyết: phải nghe giảng ≥ 80% số buổi (nghỉ phải có phép). 

 + Bài tập, thảo luận tham gia đầy đủ. 

 + Điểm ĐGHP ≥ 4,0. 

- Sinh viên phải chuẩn bị và hoàn thành bài tập (cá nhân, nhóm) theo quy định. 

- Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các nội dung 

học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học tập (mọi ý 

kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được bộ môn xét giải quyết). 

- Mỗi lớp có một địa chỉ e-mail để giảng viên gửi các tình huống, bài tập về nhà cho 

sinh viên. Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra email của lớp để nhận các thông tin 

cần thiết để thực hiện. 

    IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Thị Lê 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Thị Lê 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Tin học đại cương 

Tên tiếng Anh: Basic Informatics 

Mã học phần: 6110INFORM1T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

X. Hành chính. 

11. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều Dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):  

Số tiết Lý thuyết:  

Thảo luận:  

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng:  

Thảo luận:  

Số giờ tự học: 

2 

16 

2 

32 

32 

2 

32 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

1 

1 

Học phần học trước:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: BM Toán Tin 

12. Mô tả chung về học phần: 

Giới thiệu với sinh viên ba nội dung chính sau: 

- Hệ điều hành Window : Sinh viên được cung cấp những khái niệm cơ bản về 

hệ thống máy tính, hướng dẫn một số thao tác trên hệ điều hành Windows. 
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- Tin học văn phòng: Sinh viên được học chủ yếu dưới dạng thực hành các 

phần mềm ứng dụng cơ bản bao gồm xử lý văn bản, bảng tính. Phần mềm được 

chọn dùng cho giảng dạy là bộ Microsoft Office 2010. 

- Khai thác Internet: Sinh viên được giới thiệu cách khai thác sử dụng một số 

dịch vụ Internet bao gồm: Các thao tác khi duyệt Web, tìm kiếm thông tin, dịch 

vụ thư điện tử. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 
Học hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 
Email Ghi chú 

40.  
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên 
Thạc sĩ 0936455344 

nguyenthanhduyen82@g

mail.com 

Phụ 

trách 

41.  Đỗ Thị Hòa Thạc sĩ 0974427372 dtkhkhtn@gmail.com 
Tham 

gia 

42.  Vũ Trung Thắng CN 0919574908 thangvt.ytb@gmail.com 
Tham 

gia 

43.  Đỗ Thị Thanh Tâm Thạc sĩ 0945554880 dotam85@gmail.com 
Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

Hoàn thành học phần này, sinh viên có được những kiến thức và kỹ năng sử 

dụng  CNTT cơ bản, hiểu và thực hiện được các thao tác cơ bản trên máy tính; biết 

cách sử dụng khai thác internet an toàn; sử dụng được bộ phần mềm văn phòng 

thông dụng (Microsoft Word, Excel) và từ đó có khả năng ứng dụng được vào trong 

hoạt động thực tiễn. 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần 
Mục tiêu CTĐT 

(PEO) 

27.  
Phân biệt được đặc điểm, chức năng cơ bản của các thành 

phần trong máy tính và trong hệ điều hành Windows 
PEO 1 

28.  
Có kiến thức cơ bản trong Microsoft Offices để xử lý văn 

bản, bảng tính và tạo các bài báo cáo có hiệu quả. 
PEO 1 

29.  

Trình bày được vai trò của Internet, khái niệm  trình 

duyệt web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin trên Internet  

và các quy định về sử dụng Internet an toàn. 

PEO 1 

30.  
Thực hiện được các thao tác cơ bản với máy tính và hệ 

điều hành Windows. 
PEO 3,9 

31.  
Sử dụng được thành thạo phần mềm Microsoft Offices để 

xử lý: Văn bản, bảng tính 
PEO 3,9 

32.  

Sử dụng được thành thạo các trình duyệt web, thư điện 

tử, tìm kiếm thông tin trên Internet và sử dụng Internet an 

toàn. 

PEO 3,9 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập 

CĐR 

HP 

 

Bài 1: Hiểu biết về Công nghệ Thông 

tin và  ử dụng máy t nh cơ bản 

1. Kiến thức cơ bản về máy vi t nh và 

hệ thống máy t nh 

1.1. Máy vi tính 

1.2. Sơ lược về hệ thống máy tính 

2. Các vấn đề cơ bản về an toàn thông 

tin 

2.1 Kiểm soát truy nhập, bảo đảm an 

toàn cho dữ liệu 

2 

 

1. Thực hiện được 

thao tác tạo thư 

mục, cây thư mục. 

2. Thực hiện được 

các thao tác di 

chuyển, sao chép, 

đổi tên thư mục, 

tệp tin. 

1,4 

TT CĐR Học phần 

Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của 

CTĐT (PLO) 

39.  Phân biệt được đặc điểm, chức năng cơ bản của các thành 

phần trong máy tính và trong hệ điều hành Windows 

S: PLO 3 

40.  Có kiến thức cơ bản trong Microsoft Offices để xử lý văn 

bản, bảng tính có hiệu quả 

S: PLO 2,3 

41.  Trình bày được vai trò của Internet, khái niệm  trình 

duyệt web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin trên Internet  

và các quy định về sử dụng Internet an toàn 

S: PLO 2,3 

42.  Thực hiện được các thao tác cơ bản với máy tính và hệ 

điều hành Windows 

S: PLO 7,13 

43.  Sử dụng được thành thạo phần mềm Microsoft Offices để 

xử lý: Văn bản, bảng tính có hiệu quả  

S: PLO 7,13 

44.  Sử dụng được thành thạo các trình duyệt web, thư điện 

tử, tìm kiếm thông tin trên Internet và sử dụng Internet an 

toàn 

S: PLO 7,13 

45.  Tham dự đầy đủ các buổi học. S: PLO 14, 15,16 

46.  Chuẩn bị bài và hoàn thành các bài tập được giao trước 

khi đến lớp. 

S: PLO 14, 15,16 

47.   Tham gia tích cực và chủ động các hoạt động học tập 

theo nhóm. 

S: PLO 14, 15,16 

48.  Chấp hành mọi nội quy, quy chế của nhà trường và bộ 

môn. 

S: PLO 14, 15,16 
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STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập 

CĐR 

HP 

2.2 Phần mềm độc hại 

3. Hệ điều hành Window  7 

3.1. Giới thiệu chung về hệ điều hành 

3.2. Một số thành phần giao diện cơ 

bản của Windows 7 

3.3. Màn hình nền (Desktop) 

3.4. Cách sử dụng chuột và bàn phím 

4. Thao tác trong Windows Explorer 

4.1. Một số khái niệm cơ bản 

4.2. Xem thông tin của đối tượng 

4.3. Thay đổi hình thức hiển thị 

4.4. Sắp xếp đối tượng 

4.5. Quản lý thư mục và tập tin 

5. Một  ố phần mềm tiện  ch 

5.1. Phần mềm nén và giải nén 

WINRAR 

5.2. Chuyển đổi định dạng tệp 

5.3. Bộ gõ tiếng Việt 

6. Máy in 

6.1. Chọn máy in mặc định 

6.2. Chia sẻ một máy in trong mạng 

6.3. Hủy lệnh in trên máy tính 

3. Quản lý dữ liệu 

bằng Windows 

Explorer. 

1  

Bài 2: Xử lý văn bản cơ bản với 

Microsoft Word 2010 

1. Làm quen với Micro oft Word 2010  

1.1. Những điểm mới trong Microsoft 

Word 2010 

1.2. Khởi động, thoát khỏi phần mềm 

xử lý văn bản 

1.3. Các chế độ hiển thị văn bản trên 

màn hình 

1.4. Mở văn bản có sẵn, tạo văn bản 

mới, lưu, xóa văn bản 

1.5. Các thao tác soạn thảo cơ bản trên 

MS Word 2010 

2. Định dạng văn bản trên Micro oft 

Word 2010  

2.1. Định dạng văn bản text 

2.2. Định dạng đoạn văn bản 

2.3. Kiểu dáng (Style) 

2.4. Đánh dấu, số đầu đoạn 

2.5. Đường viền và màu nền khung 

2.6. Chữ cái lớn đầu đoạn 

2 

1. Thực hiện được 

kỹ thuật định dạng 

đối tượng text. 

2. Thực hiện được 

kỹ thuật định dạng 

đoạn, đường viền, 

màu nền. 

3. Thực hiện được 

kỹ thuật đánh số 

đầu đoạn, chữ cái 

lớn đầu đoạn. 

2,5 

3 

 
Bài 2: Xử lý văn bản cơ bản với 

Micro oft Word 2010 (tiếp theo) 
2 1. Thực hiện được 2,5 
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STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập 

CĐR 

HP 

 2.7. Kỹ thuật chia cột  

2.8. Thiết lập bước nhảy Tab 

3. Nhúng các đối tượng khác vào văn 

bản trong Micro oft Word 2010  

3.1. Đối tượng bảng 

 

thao tác chèn bảng. 

2. Thực hiện được 

các thao tác định 

dạng bảng. 

3. Thực hiện được 

kỹ thuật tạo đường 

viền, màu nền. 

4  

Bài 2: Xử lý văn bản cơ bản với 

Microsoft Word 2010 (tiếp theo) 

3.2. Đối tượng đồ họa 

3.3. Hộp văn bản 

3.4. Tham chiếu 

4. Kết xuất và phân phối văn bản  

4.1. Hoàn tất văn bản 

4.2.  In văn bản 

4.3. Phân phối văn bản 

2 

1. Thực hiện được 

thao tác chèn ảnh. 

2. Thực hiện được 

các thao tác định 

dạng ảnh. 

3. Thực hiện được 

kỹ thuật tạo đường 

viền, màu nền cho 

ảnh. 

2,5 

5  

Bài 3: Sử dụng bảng t nh cơ bản với 

Microsoft Excel 2010  

1. Làm quen với phần mềm Micro oft 

Excel 2010 

1.1. Những điểm mới trong Microsoft 

Excel 2010 

1.2. Làm việc với Microsoft Excel 

2010 

1.3. Các thao tác cơ bản với tệp dữ 

liệu 

2. Các thao tác cơ bản trên Micro oft 

Excel 2010 

2.1. Các thao tác xử lý trên ô tính 

2.2. Các thao tác trên hàng và cột 

2.3. Định dạng cách hiển thị dữ liệu 

2 

1. Thực hiện được 

thao tác nhập bảng 

tính. 

2. Thực hiện được 

các thao tác xử lý 

trên khối dữ liệu

  

3. Thực hiện được 

kỹ thuật trên hàng 

và cột. 

2,5 

6  

Bài 3: Sử dụng bảng t nh cơ bản với 

Micro oft Excel 2010 (tiếp theo) 

3. Các hàm cơ bản trong Micro oft 

Excel 2010  
3.1. Cú pháp chung và cách sử dụng 

3.2. Các nhóm hàm thông dụng 
2 

1. Viết được cú 

pháp các hàm cơ 

bản trong MS 

Excel 

2. Áp dụng các 

hàm đã học để làm 

bài tập 

3. Sử dụng các 

hàm cơ bản để tính 

toán vấn đề thực tế. 

2,5 

7  Bài 3: Sử dụng bảng t nh cơ bản với 2 1. Thực hiện được 2,5 
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STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập 

CĐR 

HP 

Micro oft Excel 2010 (tiếp theo) 

4. Cơ  ở dữ liệu trong Microsoft excel 

2010  

  4.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 

4.2. Sắp xếp dữ liệu trong Microsoft 

Excel 2010 

4.3. Trích lọc dữ liệu trong Microsoft 

Excel 2010 

4.4. Các hàm cơ bản trên cơ sở dữ liệu  

  4.5. Phân tích dữ liệu sử dụng Pivot 

Table 

thao tác sắp xếp dữ 

liệu,  trích lọc dữ 

liệu theo điều kiện 

bất kỳ. 

2. Vận dụng kiến 

thức đã học để giải 

quyết các bài toán 

thực tế. 

8  

Bài 3: Sử dụng bảng t nh cơ bản với 

Micro oft Excel 2010 (tiếp theo) 

5. Tạo biểu đồ trong Micro oft Excel 

2010 

5.1. Các bước dựng biểu đồ  

5.2. Hiệu chỉnh biểu đồ 

6. Cài đặt trang in và in ấn trong 

Microsoft Excel 2010 

6.1. Định dạng trang in  

6.2. In bảng tính 

Bài 4. Sử dụng Internet cơ bản 

1. Kiến thức cơ bản về Internet  

1.1. Các khái niệm/thuật ngữ thường 

gặp 

1.2. Bảo mật khi làm việc với Internet 

2. Sử dụng dịch vụ thư t n điện tử 

2.1. Khái niệm và nguy cơ khi sử 

dụng thư điện tử 

2.2. Sử dụng chương trình thư điện tử 

gmail.com 

2.3. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử 

dụng thư điện tử 

2 

1. Thực hiện được 

thao tác chèn và 

hiệu chỉnh biểu đồ. 

2. Thực hiện được 

các thao tác định 

dạng trang in và in 

bảng tính. 

3. Thực hiện được 

kỹ thuật tạo tài 

khoản, gửi và nhận 

thư. 

2,3,5,

6 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

1  

Bài 1:  Windows - Word 

1. Làm việc với thư mục và tệp tin 

2. Bộ gõ tiếng Việt 

3. Trình bày văn bản mẫu theo yêu 

cầu 

4 

 

1. Sử dụng một số 

phần mềm cơ bản : 

Winrar, Unikey. 

2. Thực hiện được 

các thao tác cơ bản 

trên Windows. 

3. Soạn thảo văn 

bản, định dạng 

1,2,4,5 
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phông chữ, đoạn 

văn bản. 

4. Định dạng được 

trang in 

2  

Bài 2: Word - Kỹ thuật định dạng đối 

tượng Text 

1. Nhập và định dạng đoạn văn bản 

theo mẫu 

2. Sử dụng Bullet and Numbering, 

Style để định dạng đoạn văn bản theo 

mẫu 

3. Thiết lập quy tắc viết tắt 

 

4 

1. Thực hiện được 

một số kỹ thuật 

định dạng cơ bản. 

2. Thực hiện được 

thao tác thiết lập 

quy tắc viết tắt, tìm 

kiếm và thay thế 

đoạn VB 

4 

3  

Bài 3: Word -  Thiết lập bước nhảy 

Tab + Kỹ thuật định dạng bảng  

1. Thiết lập bước nhảy Tab 

2. Tạo và sửa cấu trúc bảng 

3. Kỹ thuật ghép ô và chia ô 

4. Định dạng bảng tính 

4 

1. Thực hiện được 

kỹ thuật thiết lập 

định dạng tab 

2. Thực hiện được 

kỹ thuật tạo và 

định dạng đối 

tượng bảng 

4 

4  

Bài 4: Word - Kỹ thuật định dạng đối 

tượng ảnh  

1. Nhập và định dạng đoạn văn bản 

theo mẫu 

2. Sử dụng đối tượng hình khối để tạo 

và định dạng sơ đồ theo mẫu 

3. Sử dụng Smart Art vẽ sơ đồ theo 

mẫu. 

4 

1. Thực hiện được 

thao tác chèn ảnh, 

chữ nghệ thuật, 

hình khối vào văn 

bản 

2. Tạo và định 

dạng sơ đồ theo 

mẫu. 

 

5  

Bài 5: Excel – Các nhóm hàm cơ bản 

1. Quản lý lương nhân viên 

2. Dữ liệu tuyển sinh  
4 

1. Trang trí được 

bảng tính 

2. Sử dụng thành 

thạo 3 nhóm hàm 

cơ bản: toán học, 

thống kê và logic 

 

6  

Bài 6:Excel -  Các nhóm hàm cơ bản 

1. Bảng quản lý cửa hàng thuốc 

2. Bảng lương nhân viên bệnh viện đa 

khoa 

4 

1. Vận dụng thành 

thạo các hàm xử lý 

chuỗi, các hàm 

ngày giờ. 

2. Vận dụng thành 

thạo các hàm tham 
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chiếu. 

3. Vẽ được biểu đồ 

7  

Bài 7: Excel - Cơ  ở dữ liệu trong 

Microsoft Excel 2010 

1. Cơ sở dữ liệu viện phí – Bảo hiểm 

y tế. 

2. Bảng thanh toán tiền điện 

4 

1. Thực hiện được 

thao tác sắp xếp, 

lọc dữ liệu, Pivot 

Table. 

2. Vận dụng được 

các hàm cơ bản 

trên CSDL 

 

8  

Bài 8: Bài thực hành tổng hợp  

1. Microsoft Word bài thực hành tổng 

hợp 

2. Microsoft Excel bài thực hành tổng 

hợp 

4 

1. Thực hiện được 

các thao tác định 

dạng văn bản Word 

2. Thực hiện được 

các chương trình 

quản lý trên Excel 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:   Thuyết trình, thảo luận nhóm                                                     

2. Thực hành:  Thảo luận nhóm, dạy – học theo nghiên cứu từng nhóm  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Máy tính xách tay, máy chiếu  

2. Thực hành: Máy tính bàn, máy tính xách tay, máy chiếu   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh giá Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên 

cần (ĐCC) 

5% 1. Điểm danh 

có mặt trên 

lớp 

 

Điểm danh  

 

Rubric 

R1 

7 10 

5% 2. Phát biểu, 

thảo luận  

trên lớp  

- Vấn đáp 

  - Rubric 

R2 
9 

3. Làm bài 

tập được giao 

Chấm bài 

tập 

Theo đáp 

án, thang 

chấm 

8 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% 1 bài trắc 

nghiệm trên 

máy tính 

Trắc 

nghiệm 
Theo 

đáp án, 

thang 

1,2,3,4,5 

10 
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chấm 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Bài thi kết 

thúc học phần 

Thi thực 

hành trên 

máy tính: 

01 bài (60 

phút) 

Theo đáp 

án và 

thang 

chấm 

1,2,3,5,4,

6 

10 

Công thức t nh điểm: Điểm HP = 0,1 . ĐCC + 0,2 . ĐGHP + 0,7 . ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh: 5 điểm 

Tiêu chí Điểm trừ 

Không vắng 0 

Nghỉ học có phép  0,5/2 Tiết 

Nghỉ học không phép  0,5/1 Tiết 

Đi muộn 0,5 

 

Rubric 2: Bài tập trên lớp và Bài tập về nhà  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Trọng 

 ố 
Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm 

(0-3.9) 

Điểm 

(4.0-5.4) 

Điểm 

(5.4-6.9) 

Điểm 

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

 [1]. Đặng Xuân Lưu (2015), Giáo trình Tin học đại cương, Công ty cổ phần sách 

đại học – dạy nghề HEVOBCO, Hà Nội 

2. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Hoàng Minh Hằng (2008), Tin học ứng dụng trong y - sinh học, Nhà xuất bản 

Giáo dục, Hà Nội    

[2]. Huỳnh Đình Chiến (2008), Hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin: Dùng 

cho học viên các khoá học qua mạng, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế 

VII.  Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập.  
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Ngày 

tháng 
Nội dung giảng Giờ Lớp 

Cán bộ giảng 

dạy 

07/09/18 

Lý thuyết: Bài 1. Hiểu biết 

về Công nghệ Thông tin và 

sử dụng máy tính cơ bản 

2 Điều dưỡng A-K13 
Nguyễn T T 

Duyên 

19/09/18 

Lý thuyết: Bài 2. Xử lý văn 

bản cơ bản với Microsoft 

Word 2010 

2 Điều dưỡng A-K13 
Nguyễn T T 

Duyên 

24/09/18 

Lý thuyết: Bài 2. Xử lý văn 

bản cơ bản với Microsoft 

Word 2010 (tiếp theo) 

2 Điều dưỡng A-K13 Đỗ Thị Hòa 

01/10/18 

Lý thuyết: Bài 2. Xử lý văn 

bản cơ bản với Microsoft 

Word 2010 (tiếp theo) 

2 Điều dưỡng A-K13 Đỗ Thị Hòa 

08/10/18 

Lý thuyết: Bài 3. Sử dụng 

bảng tính cơ bản với 

Microsoft Excel 2010 

2 Điều dưỡng A-K13 
Vũ Trung 

Thắng 

14/10/18 Thực hành: Bài TH số 1 4 Điều dưỡng A-K13 
Vũ Trung 

Thắng 

15/10/18 

Lý thuyết: Bài 3. Sử dụng 

bảng tính cơ bản với 

Microsoft Excel 2010 (tiếp 

theo) 

2 Điều dưỡng A-K13 
Nguyễn T T 

Duyên 

21/10/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 2 
4 Điều dưỡng A-K13 

Nguyễn T T 

Duyên 

22/10/18 

Lý thuyết: Bài 3. Sử dụng 

bảng tính cơ bản với 

Microsoft Excel 2010 (tiếp 

theo) 

2 Điều dưỡng A-K13 Đỗ Thị Hòa 

29/10/18 

Lý thuyết: Bài 3. Sử dụng 

bảng tính cơ bản với 

Microsoft Excel 2010 (tiếp 

theo) 

Bài 4. Sử dụng Internet cơ 

bản 

2 Điều dưỡng A-K13 Đỗ Thị Hòa 

04/11/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 3 
4 Điều dưỡng A-K13 

Vũ Trung 

Thắng 

11/11/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 4 
4 Điều dưỡng A-K13 

Vũ Trung 

Thắng 

18/11/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 5 
4 Điều dưỡng A-K13 

Nguyễn T T 

Duyên 

25/11/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 6 
4 Điều dưỡng A-K13 

Nguyễn T T 

Duyên 

02/12/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 7 
4 Điều dưỡng A-K13 Đỗ Thị Hòa 

09/12/18 
Thực hành: Bài Thực hành 

số 8 
4 Điều dưỡng A-K13 Đỗ Thị Hòa 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 
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1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đại diện sinh viên (Ban cán sự lớp) liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch 

học tập và được phổ biến về các quy định của bộ môn về học phần cũng như sự hướng 

dẫn học tập (có thể qua E-mail) sau đó phổ biến lại cho lớp. 

- Sinh viên phải có trách nhiệm phân nhóm học tập (có danh sách, sơ đồ kèm theo) để 

giảng viên kiểm soát lớp công khai, thuận lợi và công bằng. 

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao.  

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ học lý thuyết, thực hành (theo quy chế).  Cụ thể, 

điều kiện để sinh viên được thi kết thúc học phần khi: 

 + Lý thuyết: Phải nghe giảng ≥ 80% số buổi (nghỉ phải có phép). 

 + Thực hành: Phải tham gia thực hành 100% số buổi (nghỉ phải có phép và học 

bù) 

 + Bài tập, thảo luận tham gia đầy đủ. 

 + Điểm ĐGHP ≥ 4,0. 

- Sinh viên phải chuẩn bị và hoàn thành bài tập (cá nhân, nhóm) theo quy định. 

- Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các nội dung 

học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học tập (mọi ý 

kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được bộ môn xét giải quyết). 

- Mỗi lớp có một địa chỉ e-mail để giảng viên gửi các tình huống, bài tập về nhà cho 

sinh viên. Sinh viên phải thường xuyên kiểm tra email của lớp để nhận các thông tin 

cần thiết để thực hiện. 

     IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề 

cương chi tiết 

lần 

Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Thị Thanh Duyên 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Thị Thanh Duyên 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Giải phẫu  

Tên tiếng Việt: Giải phẫu người 

Tên tiếng Anh: Human Anatomy 

Mã học phần: 6120ANATOM1T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XI. Hành chính. 

13. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Sinh viên hệ đại học Ngành điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 32 

Thảo luận : 15 

Số giờ tự học: 45 

Số tiết Thực hành: 64 

Thảo luận: 15 

Số giờ tự học: 45 

4 tín (2LT,2TH) 

32 

15 

45 

64 

15 

45 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

2/2 

2 

2 

Học phần học trước:  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Sinh lý học 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Giải phẫu học 

14. Mô tả chung về học phần: 

Môn giải phẫu là môn học bắt buộc trong khối các môn học cơ sở ngành của chương 

trình đào tạo cử nhân Điều dưỡng trình độ đại học. 

2.1. Lý thuyết : Cung cấp kiến thức về đặc điểm giải phẫu các cấu trúc, hệ cơ quan 

trong cơ thể người bình thường, những liên hệ về chức năng và áp dụng vào việc học 

tập các môn học của ngành điều dưỡng. 
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2.2. Thực hành : Xác định được các mốc giải phẫu áp dụng vào việc học tập các môn 

học của ngành điều dưỡng.  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

T

T 

Họ tên Học 

hàm 

Học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

1.  Vũ Duy Tùng Tiến Sĩ 0918058488 tunganatomy@gmail.com Phụ 

trách 

2.  Đinh Sỹ Mạnh Thạc Sĩ 0936552283 drmanhminhchau@gmail.co

m 

Tham 

gia 

3.  Lê Minh Tiến Thạc Sĩ 0917260555 Bt.tien.gph@gmail.com Tham 

gia 

4.  Nguyễn Trung 

Nghĩa 
Thạc Sĩ 

0986235563 nghiagph@gmail.com Tham 

gia 

5.  Nguyễn Thị Thơ Thạc Sĩ 
0389998446

9 

Nguyenthitho.ytb@gmail.co

m 

Tham 

gia 

6.  Trần Thị Hằng Thạc Sĩ 0846388566 hangytb89@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

33.  

Kiến thức: 

1. Phân tích mối tương quan giữa 

các cấu trúc trong một vùng, một 

hệ cơ quan của cơ thể 

PEO 1 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. Nắm chắc các nguyên tắc thực hành 

điều dưỡng. Lấy người bệnh làm trung 

tâm. 

2. Vận dụng những kiến thức giải 

phẫu vào việc học tập các môn học 

của ngành điều dưỡng 

Kỹ năng: 

3. Xác định được những cấu trúc, 

cơ quan, trên mô hình, hình ảnh 

học, trên cơ thể và trên tiêu bản. 

PEO 3  Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện 

đầy đủ và thành thạo quy trình điều dưỡng 

khi chăm sóc người bệnh. 

PEO 4 Thực hành đảm bảo sự an toàn. 

Đảm bảo chất lượng chăm sóc người bệnh 

toàn diện, ổn định và liên tục. Cung cấp 

môi trường chăm sóc an toàn và quản lý 

nguy cơ. 

PEO 10  Có khả năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và phối hợp được với các bên 

liên quan trong các hoạt động nghề nghiệp. 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT TÊN BÀI Số tiết Mục tiêu CĐR 

1 

Bài 1 : Đại cương giải phẫu – Xương khớp đầu 

mặt 

13. Nhập môn……. 

14. Xương đầu mặt…… 

15. Khớp vùng đầu mặt……. 

2 1,2 1 

2 

Bài 2 : Xương khớp thân mình và xương khớp 

chi trên, chi dưới 

7. Xương thân mình 

8. Xương chi trên 

9. Xương chi dưới 

10. Các khớp chi trên, chi dưới và khớp 

thân mình 

2 1,2 1 

3 

Bài 3 : Cơ vùng đầu mặt, thân mình 

1. Cơ bám da mặt 

2. Cơ nhai 

3. Cơ vùng cổ 

4. Cơ ngực bụng 

5. Cơ đáy chậu 

2 1,2 1 

4 
Bài 4 : Cơ chi trên, chi dưới 

1. Cơ vùng mông 
2 1,2 1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

49.  Vận dụng được kiến thức về hình 

thể, liên quan của các cấu trúc giải 

phẫu trong một vùng, một hệ cơ 

quan vào thực hành chuyên môn 

điều dưỡng 

H: PLO 1, 2 

 

50.  Xác định được các mốc giải phẫu 

của các cấu trúc so với bề mặt cơ 

thể, qua đó lập được quy trình chăm 

sóc và thực hiện các thủ thuật điều 

dưỡng 

H: PLO 1,4  
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2. Cơ vùng đùi 

3. Cơ cẳng chân 

4. Cơ vùng bàn chân 

5 

Bài 5 : Tim và hệ thống động mạch chủ 

1. Vị trí, hình thể và đối chiếu của tim 

2. Đường đi, liên quan và phân nhánh của 

động mạch chủ 

2 1,2 1 

6 

Bài 6 : Động mạch dưới đòn và động mạch 

cảnh 

1. Đường đi, liên quan và phân nhánh của 

ĐM dưới đòn 

2. Đường đi, liên quan ĐM cảnh chung 

3. Đường đi, liên quan ĐM cảnh trong 

4. Đường đi, liên quan ĐM cảnh ngoài 

2 1,2 1 

7 

Bài 7 : Mạch máu chi trên và chi dưới 

1. Động mạch chi trên 

2. Hệ tĩnh mạch nông và sâu chi trên 

3. Động mạch chi dưới 

4. Hệ tĩnh mạch nông và sâu chi dưới 

2 1,2 1 

8 

Bài 8 : Hệ hô hấp 

1. Mũi, hầu và thanh quản 

2. Khí quản và phế quản 

3. Phổi và màng phổi 

2 1,2 1 

9  

Bài 9 : Miệng, dạ dày và tỳ 

1. Giới hạn và hình thể của miệng 

2. Vị trí, hình thể và liên quan của hầu 

3. Giới hạn, đường đi, kích thước và liên 

quan của thực quản 

2 1,2 1 

10 

Bài 10 : Tá tràng, Ruột, gan và tụy 

- Hình thể và liên quan của tá tràng 

- Vị trí, hình thể và liên quan của gan 

- Vị trí, hình thể và liên quan của tụy 

- Giới hạn, phân đoạn, hình thể và liên quan 

của ruột 

2 1,2 1 

11 

Bài 11 : Hệ tiết niệu 

1. Vị trí, hình thể và liên uan của thận 

2. Giới hạn, phân đoạn và liên quan của 

niệu quản, niệu đạo 

3. Vị trí, liên quan của bàng quang 

2 1,2 1 

12 
Bài 12 : Hệ sinh dục nam và nữ 

-  Vị trí, hình thể và liên quan của buồng trứng, 
2 1,2 1 
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tử cung 

- Giới hạn và liên quan của âm đạo, tầng sinh 

môn 

13 

Bài 13 : Thần kinh trung ương 

- Vị trí, hình thể và liên quan của tủy sống 

- Vị trí, hình thể và liên quan của thân não, đại 

não 

- Sự lưu thông của dịch não tủy 

2 1,2 1 

14 

Bài 14 : Thần kinh sống 

- Đám rối cánh tay và thần kinh chi trên 

- Đám rối thắt lưng cùng và thần kinh chi dưới 

- Đám rối cổ  

2 1,2 1 

15 

Bài 15 : Thần kinh sọ 

- Các dây cảm giác 

- Các dây vận động 

- Các dây hỗn hợp 

2 1,2 1 

16 

Bài 16 : Tai – Mắt 

- Hốc mắt và các thành phần phụ của mắt 

- Nhãn cầu và bộ lệ 

- Tai ngoài và hòm tai 

2 1,2 1 

2. Thực hành 

STT TÊN BÀI Số tiết Mục 

tiêu 

CĐR 

1 

Bài 1 : Hệ xương khớp 

8. Các mốc trên mô hình xương chi trên 

9. Các mốc trên mô hình xương chi dưới 

10. Các mốc trên mô hình xương đầu mặt, thân 

mình 

4 1,3 2 

2 

Bài 2: Cơ thân mình, cơ đầu mặt  

      1.  Xác định vị trí các cơ vùng thân mình trên 

mô hình và ứng dụng 

       2. Xác định vị trí các cơ nhai trên mô hình 

4 1,3 2 

3 

Bài 3 : Cơ, mạch chi trên 

1. Xác định các cơ thường sử dụng trong tiêm 

bắp trên mô hình 

2. Xác định mạch máu ứng dụng trong bắt 

mạch, đo huyết áp và trong tiêm tĩnh mạch 

trên mô hình 

4 1,3 2 

4 
Bài 4 : Cơ, mạch chi dưới 

1. trên mô hình 
4 1,3 2 



174 

 

2. Xác định các cơ thường sử dụng trong tiêm 

bắp trên mô hình 

3. Xác định mạch máu ứng dụng trong bắt 

mạch, đo huyết áp và trong tiêm tĩnh mạch 

trên mô hình 

5 

Bài 5 : Tim và hệ thống mạch cảnh 

1. Xác định các vị trí đối chiếu của tim và các 

ổ van 

2. Xác định vị trí bắt động mạch cảnh   

4 1,3 2 

6 

Bài 6 : Mạch máu trên phần mềm và trên xác 

- Xác định mối liên quan giữa các mạch máu ngoại 

vi 

4 1,3 2 

7 

Bài 7 : Cấu trúc của hệ hô hấp 

- Xác định giới hạn và kích thước đường hô hấp 

- Xác định vị trí đối chiếu của màng phổi lên thành 

ngực 

4 1,3 2 

8 Bài 8 : Lượng giá 1 2   

9 

Bài 9 : Hệ tiêu hóa 

- Xác định giới hạn các đoạn của ống tiêu hóa 

- Xác định vị trí, liên quan của gan và tụy trên mô 

hình 

4 1,3 2 

10 

Bài 10 : Hệ sinh dục – Tiết niệu 

- Xác định các cấu trúc của hệ sinh dục nam, nữ 

- Xác định giới hạn các đoạn và kích thước của 

đường tiết niệu 

4 1,3 2 

11 

Bài 11 : Đường đi, liên quan các đoạn của ống tiêu 

hóa và tiết niệu với các cấu trúc lân cận (trên máy 

và tiêu bản ) 

  

4 1,3 2 

12 

Bài 12 : Thần kinh trung ương 

Gian não – Màng não – TK thực vật 

- Xác định vị trí, đối chiếu của màng não, màng 

tủy trên mô hình, hình ảnh 

- Xác định giới hạn tủy sống với đốt sống áp dụng 

trong chọc hút dịch não tủy 

- Xác định vị trí các cấu trúc não lên các mốc 

xương 

4 1,3 2 

13 

Bài 13 : Thần kinh ngoại vi : Thần kinh sống – 

Thần kinh sọ 

- Xác định đường đi của các dây TK sống ứng 

dụng trên tiêm truyền 

4 1,3 2 
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- Xác định đường đi của các dây TK sọ ứng dụng 

trong thăm khám lâm sàng 

14 

Bài 14 : Mối tương quan giữa các dây TK ngoại vi 

với các cấu trúc lân cận (trên máy và tiêu bản) 

 

4 1,3 2 

15 

Bài 15 : Tai - mắt  

- Xác định các cấu trúc của hốc mắt, nhãn cầu 

- Xác định các cấu trúc của cơ quan thính giác 

4 1,3 2 

16 Bài 16 : Lượng giá 2 2   

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Thuyết trình ngắn tích cực hóa 

- Thảo luận nhóm 

- Viết chuyên đề                                                      

2. Thực hành:   

- Hướng dẫn trên mô hình, tiêu bản và trên hình ảnh học    

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: 

- Tài liệu phát tay  

- Máy chiếu projector, các tình huống lâm sàng 

Số bài kiểm tra giữa học phần: 02 

2. Thực hành:   

- Mô hình  

- Tranh giải phẫu 

- Tiêu bản  

- Phần mềm giải phẫu 

Số bài kiểm tra giữa học phần: 02 

V. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết:  Viết cải tiến                                                      

2. Thực hành:  thi theo hình thức chạy trạm  

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0.1 

2 bài  

(10 phút) 

Test Kiến thức, 

thái độ 1 10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 
0.1 

2 bài 

50 phút 

Câu hỏi 

ngắn 

Kiến thức 
1,2 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 
0.2 

2 bài 

15 phút 

OSPE Kiến thức 

Kỹ năng 
1,3 10 
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Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

0.6 

2 bài 

60 phút 

Câu hỏi 

ngắn 

Kiến thức 

Kỹ năng 1,2,3 10 

Công thức t nh điểm: ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,1 +ĐTH x 0,2+ ĐKTHP x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo (Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

a. Tài liệu học tập  

Nguyên Văn Minh (2015), Giải phẫu hệ cơ quan, NXB Giáo duc 

b. Tài liệu tham khảo: (Có tại thư viện hoặc trên internet sinh viên truy cập được) 

Nguyễn Văn Huy (2008), Giải phẫu người, NXB Y học. 

     Franh H.Netter . Atlat of human annatony. 
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VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

                           

 
 

STT 

TÊN BÀI GIẢNG LÝ 

THUYẾT 

SỐ 

TIẾ

T 

CB giảng 

PHƯƠNG PHÁP 

GIẢNG DẠY 

LT 1 

1 
Đại cương giải phẫu Xương 

khớp đầu mặt 
2 TS. Tùng 

Thuyết trình + 
clicker 

2 
Xương khớp thân mình, 

Xương khớp chi trên, chi 

dưới 

2 TS. Tùng 
Thuyết trình + 

clicker 

TH1 3 Hệ xương khớp 4 TS. Tùng Thảo luận/bảng kiểm 

LT 2 

4 Cơ đầu mặt thân mình 2 TS. Tùng 
Thuyết trình + 

clicker 

5 Cơ chi trên, chi dưới 2 TS. Tùng 
Thuyết trình + 

clicker 

TH2 6 Cơ thân mình – cơ đầu mặt 4 Th.S Hằng Thảo luận/bảng kiểm 

TH3 7 Cơ – mạch chi trên 4 Th.S Hằng Thảo luận/bảng kiểm 

TH4 8 Cơ - Mạch chi dưới 4 Th.S Hằng Thảo luận/bảng kiểm 

LT 3 

9 Tim, hệ mạch chủ 2 
ThS. 

Nghĩa 
Thuyết trình + 

clicker 

10 ĐM dưới đòn, mạch cảnh 2 Th.S. Thơ 
Thuyết trình + 

clicker 

TH5 11 Tim và hệ thống mạch cảnh  Ths. Nghĩa Thảo luận/bảng kiểm 

Thi giữa kỳ 

LT 4 

12 Mạch chi trên, chi dưới  2 Th.S. Thơ 
Thuyết trình + 

clicker 

13 Hệ hô hấp 2 Th.S.Tiến 
Thuyết trình + Case 

1 

TH6 14 
Hệ tuần hoàn trên phần mềm, 

xác 
4 Ths. Mạnh Thảo luận/bảng kiểm 

TH7 15 Hệ hô hấp 4 Ths. Mạnh Thảo luận/bảng kiểm 

 TH8. Lượng giá thực hành 1 

LT5 

16 Miệng, dạ dày tỳ 2 Th.S.Tiến 
Thuyết trình + Case 

2 

17 Tá tràng, gan, ruột và tụy 2 Th.S.Tiến 
Thuyết trình + Case 

2 

TH9 18 Hệ tiêu hóa 2 Ths. Tiến Thảo luận/bảng kiểm 
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LT6 

19 Hệ tiết niệu 2 Ths. Mạnh 
Thuyết trình + 

clicker 

20 Hệ sinh dục nam nữ 2 Ths. Mạnh 
Thuyết trình + 

clicker 

TH10 21 Hệ sinh dục – tiết niệu 4 Ths.Hằng Thảo luận/bảng kiểm 

Lượng giá giữa kỳ 2 

LT7 

22 Thần kinh trung ương 2 Ths.Hằng 
Thuyết trình + 

clicker 

23 Thần kinh sống 2 Ths.Hằng 
Thuyết trình + 

clicker 

TH11 24 
Hệ tiêu hóa, tiết niệu trên 

máy 
4 Ths.Hằng Thảo luận/bảng kiểm 

LT8 

25 Thần kinh sọ 2 Ths. Mạnh 
Thuyết trình + 

clicker 

26 Tai – Mắt 2 Ths. Mạnh 
Thuyết trình + 

clicker 

TH12 27 TK trung ương 4 TS. Tùng Thảo luận/bảng kiểm 

TH13 28 Ngoại vi 4 TS. Tùng Thảo luận/bảng kiểm 

TH14 29 Hệ TK trên phần mềm, xác 4 Ths. Mạnh Thảo luận/bảng kiểm 

TH15 30 Tai – Mắt 4 Ths. Mạnh Thảo luận/bảng kiểm 

TH16. Lượng giá thực hành 2 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Làm đầy đủ bài tập pretest và bài thực hành 

- Tham gia đầy đủ các bài thực hành, vắng phải có phép và học bù trước khi duyệt 

thi (SV vắng quá 2 buổi thực hành dù có lý do cũng không được dự thi lần 1) 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- SV có điểm thực hành ≥ 4đ (thang điểm 10) và Đạt điểm thi giữa học phần mới 

được dự thi kết thúc học phần, nếu không phải thi lại đủ điều kiện mới duyệt thi lần 2 

- SV chưa đạt thực hành sẽ phải thi thực hành lần 2 trước khi thi kết thúc học phần 

 

     IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Văn Minh 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Duy Tùng 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng Việt: Hóa sinh 

Tên tiếng Anh: Biochemistry 

Mã học phần: 6110BIOCHM0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XII. Hành chính. 

15. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

  Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết:                                 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

30 tiết 

08 tiết 

95 tiết 

32 tiết 

08 tiết 

100 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 bài 

01 bài 

Học phần học trước: Hóa học 

Học phần tiên quyết: Hóa học 

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Hóa sinh 

16. Mô tả chung về học phần: 

Hóa sinh là môn học nghiên cứu về thành phần hóa học của cơ thể sống và chuyển hóa 

của chúng trong cơ thể. 

Nội dung giảng dạy của môn học hóa sinh được chia thành 3 phần: cấu tạo, 

chuyển hóa chất và hóa sinh cơ quan. 
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Phần một: Giới thiệu về cấu tạo, tính chất, vai trò, nguồn gốc của các hợp chất 

hữu cơ cơ bản cấu tạo nên cơ thể sống đó là glucid, lipid, protein và một số phân tử 

đặc biệt như haemoglobin, hormone, enzyme 

Phần hai: Trình bày về đại cương chuyển hóa và sự oxy hóa khử sinh học, trên 

cơ sở đó giới thiệu về chuyển hóa của các chất glucid, lipid, protein, hemoglobin, 

Phần ba: Trình bày về các hoạt động hóa sinh của các cơ quan chủ yếu trong cơ thể như 

gan, thận, thăng bằng acid – base, trao đổi nước và các chất vô cơ. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học 

vị 

Số điện thoại Email Ghi chú 

7.  Phan Thị Hồng Thạc sĩ 0919936138 Phanhong64tb@gmail.c

om 

Phụ trách 

8.  Nguyễn Thị 

Minh Thái 

Thạc sĩ 0915451059 Thaish6275@gmail.co

m 

Tham gia 

9.  Trần Thị Thi Thạc sĩ 0978872874 nbaothi98@gmail.com Tham gia 

10.  Bùi Thị Minh 

Phượng 

Thạc sĩ 0987585968 minhphuongytb@gmail.

com 

Tham gia 

11.  Hà Thị Thu 

Hiền 

Thạc sĩ 0984270690 Dr.hahien2912@gmail.

com 

Tham gia 

12.  Nguyễn Thị 

Phượng 

KTV 0834733579 Phuongnguyenydtb579

@gmail.com 

Tham gia 

13.  Nghiêm Thị 

Dịu 

KTV 0984920798 Nghiemthidiu84@gmail

.com 

Tham gia 

3. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu 

CTĐT (PEO) 

34.  Trình bày được cấu tạo, tính chất lý hóa, vai trò, nguồn 

gốc và chuyển hóa của các hợp chất hữu cơ tham gia cấu 

tạo cơ thể 

PEO 1,2 

35.  Trình bày được chức năng hóa sinh của gan, thận và vai 

trò của các xét nghiệm trong chẩn đoán các bệnh của các 

cơ quan đó và một số bệnh lý liên quan. 

PEO 1,2 

36.  Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về định lượng và ý 

nghĩa của một số xét nghiệm hóa sinh thông thường 
PEO 1,2 

37.  Làm được các phản ứng chứng minh tính chất hóa hoc của 

một số hợp chất hữu cơ trong cơ thể.   

PEO 4, 5,6. 

38.  Làm được một số xét nghiệm Hóa sinh thông thường  

Biện luận được kết quả thu được 

PEO 4, 5,6,7,8 

39.  Nhận thức được vị trí, mối liên hệ của môn Hóa Sinh với 

các môn học khác trong tổng thể các môn học của sinh 

viên đại học điều dưỡng. 

PEO 6,7. 

40.  Có ý thức học tập và vận dụng kiến thức môn Hóa sinh 

trong quá trình học tập và nghiên cứu y học. 

PEO6,7,11,12 

41.   Có thái độ cẩn thận, tỷ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp trong quá 

trình thực hiện các phản ứng Hóa sinh. 

PEO 6,7. 

42.   Ý thức được niềm say mê trong học tập, tự tin trong vận 

dụng những hiểu biết về Hóa sinh để chăm sóc, theo dõi 

bệnh. 

 

 

43.  Có khả năng phối hợp với các chuyên ngành liên quan 

trong hoạt động nghề nghiệp. 

 

PEO10. 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Hóa học glucid 

1. Monosaccarid: 

1.1. Phân loại và danh pháp của monosaccarid 

1.2. Cấu tạo vòng của Monosaccarid 

1.3. Tính chất và các dẫn xuất của 

Monosaccaid 

1.3.1. Tính khử 

1.3.2. Tạo Glycosid 

1.3.3. Sự chuyển dạng lẫn nhau của 

Monosaccarid 

1.3.4. Dẫn xuất este 

2. Disaccarid: 

2.1. Saccarose 

2.2. Lactose 

2.3. Mattose 

3. Polysaccarid: 

3.1. Polysaccarid thuần: 

02 1.Trình bày 

được định 

nghĩa, phân 

loại, cấu tạo 

và tính chất 

của glucid. 

2. Trình bày 

được cấu tạo, 

tính chất, 

nguồn gốc của 

3 disaccarid 

thường gặp. 

3. Trình bày 

được cấu tạo, 

tính chất, 

nguồn gốc 

của các loại 

1,2 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT 

(PLO) 

51.  Vận dụng được kiến thức cấu tạo hóa học, chuyển 

hóa của các chất hữu cơ trong cơ thể sống để thực 

hành chuyên môn. 

 

S: PLO 1, 2,3,4,6,8,10,11 

 

52.   Lập thực đơn, kế hoạch phù hợp chăm sóc  với 

từng người bệnh 

S: PLO10, 11. 

53.  Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho  

người bệnh và cộng đồng.Tham gia phòng bệnh 

và phát hiện sớm các dịch bệnh địa phương. 

S: PLO 11, 12. 

54.  Trung thực, khách quan, khiêm tốn có tinh thần 

học tập vươn lên. Có khả năng làm việc độc lập, 

làm việc nhóm và phối hợp được các bên liên 

quan có hiệu quả trong các hoạt động. 

 

S: PLO 14,15. 

55.   Tôn trọng, chân thành, hợp tác với đồng nghiệp. 

Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn. 

S: PLO 14,15. 
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3.1.1. Tinh bột 

3.1.2. Glycogen 

3.1.3. Cellulose 

3.2. Polysaccarid tạp: 

3.2.1. Chitin 

3.2.2. Glycosaminglycan 

 

polysaccarid 

thuần và một 

số 

polysaccarid 

tạp. 

 

2 Bài 2: HÓA HỌC LIPID 

1. Thành phần cấu tạo của Lipid 

1.1. Acid béo: 

1.1.1. Acid béo bão hòa 

1.1.2. Acid béo không bão hòa 

1.1.3 Acid béo đặc biệt: 

- Acid béo mang chức alcol 

- Acid béo có vòng 

- Acid béo có mạch nhánh 

2. Lipd thuần: 

2.1. Glycerid 

2.2. Cerid 

2.3. Sterid 

3. Lipid tạp 

3.1. Glycerophospholipid 

3.2. Sphingolipid 

3.2.1. Sphingomyelin 

 

02 1.Trình bày 

được định 

nghĩa, tính 

chất, phân 

loại lipid. 

2. Trình bày 

được cấu tạo 

các loại acid 

béo, alcol. 

3. Trình bày 

được cấu tạo, 

tính chất, 

nguồn gốc 

các loại lipid 

 

1,2 

3 Bài 3: HÓA HỌC ACID AMIN VÀ 

PROTEIN 

1.Acid amin 

1.1. Cấu tạoacid amin 

1.2. Phân loại acid amin 

1.3. Tính chất của acid amin 

1.4. Một số ứng dụng của tính chất acid amin 

tron phân tích và đinh lượng 

2. Protein: 

2.1. Phân loại Protein 

2.2. Các liên kết và các bậc cấu trúc trong phân 

tử protein 

2.3. Tính chất lý hóa của Protein và ứng dụng 

02 1.Trình bày 

được định 

nghĩa, cấu tạo, 

phân loại, tính 

chất của các 

acid amin 

anpha. 

2. Trình bày 

được cấu tạo, 

các bậc cấu 

trúc và chất 

của protein. 

3.Trình bày 

được ứng 

dụng một số 

tính chất của 

acid amin và 

protein trong 

định lượng 

acid amin, 

protein toàn 

phần 

 

1,2 

4 Bài 4: HÓA HỌC HEMOGLOBIN 02 1.Trình bày 

được cấu tạo 
1,2 
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1. Cấu trúc: 

1.1. Globin: 

1.2. Hem 

1.3. 2,3 DPG 

2. T nh chất của Hemoglobin 

2.1. Tính chất kết hợp khí 

2.2.  Tính oxy hóa 

2.3. Tính chất enzym 

2.4. Tính chất đệm: 

3. Một  ố Hemoglobin thường gặp ở người 

3.1. Hemoglobin bình thường 

3.2. Hemoglobin bệnh lý 

và cấu trúc 

của 

hemoglobin. 

2. Trình bày 

được 04 tính 

chất của 

hemoglobin, 

giải thích và 

nêu được 

ứng dụng của 

các tính chất 

đó. 

 

5 Bài 5: ENZYM 

1. Cách gọi tên và phân loại enzym 

1.1 Cách gọi tên 

1.2. Phân loại enzym 

2. Cấu trúc phân tử enzym 

2.1. Thành phần cấu tạo của enzym 

2.2. Trung tâm hoạt động của enzym 

3. Giới thiệu 1  ố CoEnzym thường gặp 

3.1. Các Coenzym oxy hóa khử: 

3.2. Coenzym vận chuyển nhớm: 

4. Cơ chế xúc tác của enzym 

4.1. Năng lượng hoạt hóa 

4.2. Cơ chế tác dụng của enzym 

5. Động học enzym 

5.1. Tốc độ phản ứng của enzym 

5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

của enzym 

 

02 1. Trình bày 

được đặc 

điểm, phân 

loại, cấu trúc 

và cơ chế hoạt 

động của 

enzym. 

2. Trình bày 

được các yếu 

tố ảnh hưởng 

đến tốc độ 

phản ứng của 

enzym. 

3. Trình bày 

được cấu tạo, 

cơ chế hoạt 

dộng của một 

số Coenzym 

thường gặp. 

4. Trình bày 

được một số 

dạng phân tử 

enzyme 

 

1,2 

6 Bài 6: NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ HÔ 

HẤP TẾ BÀO 

1. Khái quát  ự thoái hóa các chất hữu cơ 

trong cơ thể 

2. Hô hấp tế bào: 

2.1. Bản chất của hô hấp tế bào 

 1.Trình bày 

được sự trao 

đổi năng 

lượng và các 

hợp chất giàu 

năng lượng. 

2. Trình bày 

được thành 

1,2 



185 

 

2.2. Cơ chế tạo ATP ở ty thể 

2.3. Các chất ức chế chuỗi hô hấp tế bào 

3. Sự pho phoryl oxy hóa 

3.1. Sự phosphoryl hóa 

3.2. Các liên kết giàu năng lượng 

3.3. Sự phosphoryl - Oxy hóa 

4. Chu trình acid Citric 

4.1. Khái quát và sơ đồ chu trình acid Citric 

4.2. Các phản ứng của chu trình acid Citric 

4.3. Kết quả, đặc điểm và ý nghĩa của chu trình 

4.4. Điều hòa chu trình acid Citric 

 

phần, các 

giai đoạn của 

chuỗi hô hấp 

tế bào và các 

chất ức chế 

chuỗi hô hấp 

tế bào. 

3. Trình bày 

được các 

chất phá 

ghép của quá 

trình 

phosphoryl – 

oxy hóa. 

4. Trình bày 

được đặc 

điểm, số 

ATP được 

tổng hợp và 

ý nghĩa của 

chu trình 

Krebs. 

 

7 Bài 7: CHUYỂN HÓA GLUCID 

1. Thoái hóa Glucid 

1.1. Thoái hóa Glycogen 

1.2. Thoái hóa Glucose 

2. Tổng hợp Glucid 

2.1. Tổng hợp Glucose 

2.2. Tổng hợp Glycogen 

2.3. Tổng hợp Lactose 

3. Chuyển hóa các Mono accarid khác 

4. Điều hòa và rối loạn chuyển hóa Glucid 

4.1. Hệ thống điều hòa 

4.2. Rối loạn chuyển hóa Glucid 

 

 

02 1. Vẽ và 

trình bày 

được các sơ 

đồ của các 

con đường 

chuyển hóa 

glucid trong 

cơ thể. 

2. Giải thích 

được cơ chế 

phản ứng và ý 

nghĩa của các 

quá trình 

chuyển hóa 

glucid. 

3. Giải thích 

được các cơ 

chế điều hòa 

liên quan đến 

rối loạn 

chuyển hóa 

glucid đặc 

biệt là trong 

bệnh đái tháo 

đường. 

 

1,2,3 
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8 Bài 8: CHUYỂN HÓA LIPID 

1. Chuyển hóa acid béo: 

1.1. Thoái hóa acid béo bão hòa số C chẵn 

1.2. Tổng hợp acid béo 

2. Chuyển hóa Chole terol 

2.1. thoái hóa Cholesterol 

2.2. Tổng hợp Cholesterol 

3. Chuyển hóa Triglycerid 

3.1. Thoái hóa 

3.2. Tổng hợp  

4. Các loại lipoprotein: 

4.1. Đặc điểm cấu trúc 

4.2. phân loại 

4.3. Vai trò 

02 1. Trình bày 

được quá 

trình chuyển 

hóa của acid 

béo  

2. Trình bày 

được quá 

trình chuyển 

hóa 

triglyceride 

3. Trình bày 

được quá 

trình chuyển 

hóa 

cholesterol. 

 

 

1,2,3 

9 Bài 9: CHUYỂN HÓA ACID AMIN 

1. Thủy phân Protein 

1.1. Tiêu hóa Protein 

1.2. Thủy phân Proein nội sinh 

2. Chuyển hóa acid amin 
2.1. Sự thoias hóa acid amin: 

2.2. Tổng hợp các acid amin: 

02 1. Trình bày 

được quá 

trình thủy 

phân và hấp 

thu protein ở 

đường tiêu 

hóa. 

2. Trình bày 

được quá 

trình thoái 

hóa các acid 

amin và quá 

trình biến đổi 

tiếp của các 

sản phẩm 

thoái hóa. 

3. Trình bày 

được quá 

trình tổng 

hợp các acid 

amin trong 

cơ thể. 

 

1,2,3 

10 Bài 10: CHUYỂN HÓA HEMOGLOBIN 

1. Thoái hóa Hemoglobin và rối loạn thoái 

hóa Hemoglobin: 

02 1.Trình bày 

được quá 

trình thoái 

1,2,3 
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1.1. Sự thoái hóa Hemoglobin 

1.2. Rối loạn quá trình thoái hóa Hemoglobin 

2. Sự tổng hợp Hemoglobin 

2.1. Sự tổng hợp Hem 

2.2. Sai sót trong tổng hợp Globin 

hóa 

hemoglobin 

và các 

trường hợp 

rối loạn quá 

trình này. 

2. Trình bày 

được quá 

trình tổng 

hợp 

hemoglobin 

và một số sai 

sót trong quá 

trình tổng 

hợp này. 

 

11 Bài 11: HÓA SINH MÁU 

1. T nh chất lý hóa của máu: 

2. Thành phần hóa học của máu: 

2.1. Các chất hữu cơ 

2.2. Các chất vô cơ 

 

02 Trình bày 

được nguồn 

gốc, giá trị 

bình thường, 

sự thay đổi 

và ý nghĩa 

trong bệnh lý 

của các thành 

phần hóa học 

trong máu. 

 

1,2,3 

12 Bài 12: HÓA SINH GAN 

1. Thành phần hóa học nhu mô gan: 

2. Chức năng chuyển hóa Glucid, Lipid và 

Protein của gan 

2.1. Chức năng chuyển hóa Glucid 

2.2. Chức năng chuyển hóa Lipid 

2.3. Chức năng chuyển hóa Protein 

3. Chức năng tạo mật: 

3.1. Thành phần hóa học của mật 

3.2. Tác dụng của mật 

4. Chức năng khử độc: 

4.1. Khử độc theo hình thức cố định và thải trừ 

4.2. Khử độc theo cơ chế hóa học 

5. Một  ố xét nghiệm hóa  inh chẩn đoán 

bệnh gan - mật 

5.1. Các xét nghiệm đánh giá tổn thương hủy 

hoại tế bào gan 

5.2. Các xét nghiệm đánh giá tình trạng ứ mật 

5.3. Các xét nghiệm đán giá tình trạng suy tế 

bào gan 

 

02 1.Trình bày 

được vai trò 

của gan 

trong chuyển 

hóa các chất 

và các 

nghiệm pháp 

thăm dò chức 

năng này của 

gan. 

2. Trình bày 

được vai trò 

của gan 

trong chức 

phận khử độc 

và các 

nghiệm pháp 

thăm dò chức 

năng này của 

gan. 

3. Trình bày 

được vai trò 

1,2,3 
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của gan với 

quá trình tạo 

mật 

4. Trình bày 

được các xét 

nghiệm trong 

chẩn đoán 

bệnh gan – 

mật 

 

 Bài 13: HÓA SINH THẬN VÀ NƯỚC TIỂU 

1. Thận 

1.1. Chức phận bài tiết: 

1.2. Vai trò của thân trong điều hòa thăng bằng 

aci - base 

1.3. Chức phận nội tiết: 

2. Nước tiểu: 
2.1. Tính chất chung của nước tiểu: 

2.2. Các chất bất thường trong nước tiểu 

  

02 1. Trình bày 

được các 

chức năng 

hóa sinh của 

thận 

2. Trình bày 

được các 

chất bất 

thường và cơ 

chế xuất hiện 

các chất đó 

trong nước 

tiểu. 

 

1,2,3. 

 Bài 14: THĂNG BẰNG ACID - BASE 

1. Cơ  ở lý hóa của  ự thăng bằng acid - 

base 

1.1. pH 

1.2. Phương trình Henderson - Hasellbalch 

2. Điều hòa thăng bằng acid ba e 

2.1. vai trò của các hệ đệm 

2.2. Vai trò của phổi 

2.3. Vai trò của thận 

3. Các thông  ố đánh giá tình trạng acid - 

ba e của cơ thể 

3.1. pH máu 

3.2. pCO2 máu động mạch 

3.3. Bicacbonat thực 

3.4..Bicacbonat chuẩn 

3.5. Base đệm 

3.6. Base dư 

4. Rối loạn thăng bằng acid - base 

4.1. Nhiễm acid hô hấp 

4.2. Nhiễm base hô hấp 

4.3. Nhiễm acid chuyển hóa 

4.4. Nhiễm base hô hấp 

 

02 1. Trình bày 

được các 

khái niệm, 

cơ chế tác 

dụng của các 

hệ đệm. 

2. Trình bày 

được vai trò 

của phổi, thận 

trong điều hòa 

thăng bằng 

acid - base. 

3. Trình bày 

được một số 

trường hợp 

rối loạn 

thăng bằng 

acid, base. 

 

1,2,3 

 Bài 15: SỰ TRAO ĐỔI MUỐI NƯỚC 

1.Nước trong cơ thể: 

1.1. Cấu tạo và đặc tính 

02 1.Trình bày 

được hàm 

lượng, vai 

1,2,3 
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1.2. Hàm lượng nước trong cơ thể 

1.3. Sự phân bố nước trong cơ thể 

1.4. Nhu cầu nước của cơ thể 

1.5. Sự thăng bằng xuất nhập nước 

1.6. Vai trò của nước trong cơ thể 

2. các chất vô cơ: 

2.1. Hàm lượng và sự phân bố các chất vô cơ 

trong cơ thể 

2.2. Nhu cầu các chất vô cơ trong cơ thể 

2.3. Hấp thu và bài xuất chất vô cơ trong cơ thể 

2.4. Vai trò của chất vô cơ trong cơ thể 

2.5. Một số chất vô cơ quan trọng trong cơ thể 

3. Sự trao đổi muối nước 

3.1. Các yếu tố quyết định sự vận chuyển và 

phân bố nước: 

3.2. Sự trao đổi nước và các chất giữa các khu 

vực 

4. Điều hòa trao đổi muối nước 

4.1. Cơ chế thần kinh 

4.2. Cơ chế nội tiết 

4.3. Một số cơ quan tham gia điều hòa trao đổi 

muối nước 

5. Rối loạn nước điện giải 

5.1. Mất nước, mất muối 

5.2. Ứ nước, ứ muối 

5.3. Rối loạn phối hợp 

 

trò, nhu cầu 

và sự cân 

bằng của 

nước và các 

chất vô cơ 

trong cơ thể 

sống. 

2. Trình bày 

được quá 

trình trao đổi 

nước và các 

chất vô cơ 

giữa các khu 

vực trong cơ 

thể. 

3. Trình bày 

được các 

trường hợp 

rối loạn quá 

trình trao đổi 

nước và các 

chất vô cơ. 

 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học 

tập 

CĐR 

HP 

1  Bài 1: Hóa học glucid 

1. Phản ứng Pheling 

2.Tính khử và không khử của Disaccarid 

3.Tác dụng của Iod với tinh bột và Glycogen 

 

04 1. Làm được 

các thí nghiệm 

Feling, Tính 

khử và không 

khử của 

Disacarid, tác 

dụng của Iod 

với tinh bột và 

Glycogen. 

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của thí nghiệm 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

3,4,5 
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2 Bài 2: Hóa học lipid 

1. Nhũ tương hóa Lipid 

2. Chiết xuất Lecithin 

3. Thủy phân lecithin và xác định các thành 

phần cấu tạo 

 

04 1. Làm được 

và giải thích 

kết quả thí 

nghiệm nhũ 

tương hóa 

lipid, Thủy 

phân lecithin 

và xác định 

các thành 

phần cấu tạo 

2. Quan sát và 

nhận định kết 

quả phản ứng 

chiết xuất 

Lecithin 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

3,4,5 

3 Bài 3: Hóa học protein 

1. Phản ứng Ninhydrin 

2. Phản ứng Biure 

3. Phản ứng tủa protein bằng nhiệt độ 

 

04 1. Làm được 

các thí nghiệm 

Phản ứng 

Ninhydrin, 

biure, tủa 

protein bởi 

nhiệt độ. 

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của thí nghiệm 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

3,4,5 

4 Bài 4: Enzym 

1. Thủy phân tinh bột bằng Amylase 

2. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa, chất ức chế 

3. Tính đặc hiệu của enzym 

04 1. Làm được 

các thí nghiệm 

Thủy phân 

tinh bột bằng 

Amylase, Ảnh 

hưởng của 

chất hoạt hóa, 

chất úc chế, 

tính đặc hiệu 

của enzym  

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của thí nghiệm 

3,4 
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3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

5 Bài 5: Định lượng một số chất hóa học 

trong máu 

1. Định lượng Glucose máu 

2. Định lượng Ure máu 

3. Định lượng creatinine máu 

4. Định lượng acid Uric huyết thanh 

04 1. Làm được 

các thí nghiệm 

định lượng 

Glucose, ure, 

creatinin, uric 

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của thí nghiệm 

Glucose, ure, 

creatinin, uric 

trong máu. 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

3,4,5 

6 Bài 6: Định lượng một số chất hóa học 

trong máu  

1. Định lượng Protein huyết thanh 

2. Định lượng Albumin huyết thanh 

3. Định lượng Cholesterol huyết thanh 

4. Định lượng Triglycerid huyết thanh 

04 1.Làm được 

các phản ứng 

định lượng 

protein, 

albumin, 

cholesterol, 

triglycerid. 

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của các phản 

ứng định 

lượng protein, 

albumin, 

cholesterol, 

triglycerid. 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các phản ứng 

trên. 

 

3,4,5 

7 Bài 7: Tìm các chất bất thường trong nước 

tiểu 

1. Định tính protein niệu 

2. Định lượng protein niệu 

3. Tìm muối mật trong nước tiểu 

04 1. Làm được 

các thí nghiệm 

định tính 

protein niệu, 

định lượng 

protein niệu, 

tìm cetonic, 

3,4,5 
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4. Tìm sắc tố mật trong nước tiểu sắc tố mật 

trong nước 

tiểu. 

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của thí nghiệm 

định tính 

protein niệu, 

định lượng 

protein niệu, 

tìm cetonic, 

sắc tố mật 

trong nước 

tiểu. 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

8 Bài 8: Tìm các chất bất thường trong nước 

tiêu 

1. Tìm máu và hemoglobin trong nước tiểu 

2. Tìm cetonic trong nước tiểu 

3. Định lượng sơ bộ đường niệu 

04 1. Làm được 

các thí nghiệm 

tìm máu và 

hemoglobin, 

tìm cetonic, 

định lượng sơ 

bộ glucose 

niệu. 

2. Giải thích 

được các hiện 

tượng xảy ra 

của thí nghiệm 

tìm máu và 

hemoglobin, 

tìm cetonic, 

định lượng sơ 

bộ glucose niệu. 

3. Nêu được 

ứng dụng của 

các thí nghiệm 

trên. 

 

3,4,5 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Phương pháp giảng dạy 

- Lý thuyết: thuyết trình, nêu câu hỏi và giải đáp câu hỏi, thảo luận nhóm. 

- Thực hành: sinh viên thực hành thao tác tại phòng thí nghiệm, phân tích từng 

động tác, nhận định và phân tích kết quả. 
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2. Phương pháp học tập của người học 

- Sinh viên lên lớp nghe giảng bài và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận 

nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học… 

- Khi thực hành: sinh viên được hướng dẫn mẫu theo nhóm nhỏ, tiến hành thí 

nghiệm, biện luận kết quả… 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Câu hỏi ngắn, máy chiếu, test, phấn, bảng, 

Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

2. Thực hành: Câu hỏi ngắn, phấn, bảng, test, dụng cụ, hóa chất, huyết thanh mẫu. 

Số bài kiểm tra hết học phần: 01   

V. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết: Câu hỏi ngắn Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

                    : Test trắc nghiệm Số bài kiểm tra hết học phần :01 

2. Thực hành:Vấn đáp Số bài kiểm tra học phần: 01 

Điểm  

thành phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí  

đánh giá 

CĐR được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0.1 Điểm 

danh có 

mặt trên 

lớp 

Điểm 

danh 

-Vắng không 

lý do: Trừ 

0,5 điểm/tiết 

học 

- Vắng có 

phép hợp lệ: 

Trừ 0,5 

điểm/tiết học 

- Đi học 

muộn Trừ 

0,5 điểm//lần 

(Nếu muộn > 

15 phút sẽ 

tính vắng 

không lý do  

1, 2, 3 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0.1 Bài kiểm 

tra 1 tiết 

Tự luận Theo đáp án 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

1, 2 10 



194 

 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0.2 Bài kiểm 

tra 30 

phút 

Vấn đáp Theo đáp án 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

1, 2, 3 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0.6 Bài thi 45 

phút, tổ 

hợp từ 

ngân 

hàng đề  

Tự luận Theo đáp án 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

1, 2, 3 10 

 

Công thức t nh điểm:  

Điểm học phần= ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,1 +ĐTH x 0,2+ ĐKTHP x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

50% 
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nhưng còn 

một số sai 

sót 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

tập và trình 

bày rõ ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo (Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

1. Tài liệu học tập: 

1.1. Nguyễn Nghiêm Luật (2011), Hóa sinh – nhà xuất bản Y học. 

1.2. Nguyễn Nghiêm Luật (2003), Thực tập Hóa Sinh, Nhà xuất bản Y học. 

2. Tài liệu tham khảo: 

2.1. Nguyễn Hữu Chấn (2001), Hóa Sinh, nhà xuất bản Y học 

2.2. Nguyễn Xuân Thắng (2005), Hóa sinh học, nhà xuất bản Y học 

2.3. Nguyễn Nghiêm Luật (2007), Hóa sinh, nhà xuất bản Y học 

2.4. Tạ Thành Văn (2013), Hóa sinh lâm sàng, Nhà xuất bản Y học 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

1. Lý thuyết 

 

Tuần Nội dung Số tiết Giảng viên H/ thức học 

1 Hóa học glucid 
02 

 
Ths Hà Thị Thu Hiền 

Thuyết trình 

Thảo luận 

3 Hóa học lipid 
02 

 
Ths Hà Thị Thu Hiền 

Thuyết trình 

Thảo luận 

4 
Hóa học acid amin 

và protein 

02 

 
Ths Bùi Thị Minh Phượng 

Thuyết trình 

Thảo luận 

5 
Hóa học 

hemoglobin 

02 

 
Ths Phan Thị Hồng 

Thuyết trình 

Thảo luận 

6 Enzym 

 

02 

 

Ths Trần Thị Thi 
Thuyết trình 

Thảo luận 

7 

Năng lượng sinh 

học và hô hấp tế 

bào 

02 

 
Ths Phan Thị Hồng 

Thuyết trình 

Thảo luận 

8 Chuyển hóa Glucid 
02 

 
Ths Bùi Thị Minh Phượng 

Thuyết trình 

Thảo luận 

9 Chuyển hóa lipid 02 Ths Hà Thị Thu  Hiền 
Thuyết trình 

Thảo luận 

10 
Chuyển hóa acid 

amin 
02 Ths Bùi Thị Minh Phượng 

Thuyết trình 

Thảo luận 

11 
Chuyển hóa 

hemoglobin 
02 Ths Trần Thị Thi 

Thuyết trình 

Thảo luận 

 Hóa sinh máu 02 Ths Nguyễn Thị Minh Thái Thuyết trình 
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12 Thảo luận 

13 Hóa sinh gan 02 Ths Phan Thị Hồng 
Thuyết trình 

Thảo luận 

14 
Hóa sinh thận, nước 

tiểu 
02 Ths Nguyễn Thị Minh Thái 

Thuyết trình 

Thảo luận 

15 
Thăng bằng acid 

base 
02 Ths Trần Thị Thi 

Thuyết trình 

Thảo luận 

16 Trao đổi muối nước 02 Ths Trần Thị Thi 
Thuyết trình 

Thảo luận 

 

2. Thực hành: 

Tuần Nội dung Số 

tiết 

Giảng viên 

1 Hóa học glucid 4      Ths Trần Thị Thi 

2 Hóa học lipid 4    Ths Bùi Thị Minh Phượng 

3 Hóa học protein 4 Ths Phan Thị Hồng 

4 Enzym 4     Ths Nguyễn Thị Minh Thái 

5  Định lượng một số chất hóa 

học trong máu 

4 Ths Trần Thị Thi 

6 Định lượng một số chất hóa 

học trong máu 

4 Ths Hà Thị Thu Hiền 

7 Tìm các chất bất thường trong 

nước tiêu 

4 Ths Bùi Thị Minh Phượng 

8 Tìm các chất bất thường trong 

nước tiêu 

4 Ths Nguyễn Thị Minh Thái 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên: 

1.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận 

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần. 

- Chuẩn bị thảo luận. 

-  Hoàn thành các bài tập được giao trong sách bài tập. 

1.2. Phần thí nghiệm, thực hành  

- Thực hành đầy đủ các buổi học thực hành (8/8buổi). 

- Đọc trước nội dung các bài thực hành. 

- Làm bài tập tình huống cuối mỗi bài thực hành. 

2. Quy định về điều kiện dự thi 
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Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ thực hành, giờ thảo luận, giờ học lý thuyết 

(theo quy chế của Nhà trường). Cụ thể, điều kiện để sinh viên được dự kiểm tra/thi kết 

thúc học phần khi: Tham dự trên 80% số tiết học lý thuyết, 100% số tiết học thực 

hành, có giấy xin phép nghỉ học (nếu có), có điểm thực hành và kiểm tra giữa học 

phần đạt ≥ 4 điểm.  

 IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

4.  Lần 1 05/2017 Phan Thị Hồng 

5.  Lần 2 05/2019 Bùi Thị Minh Phượng 

6.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Vi Sinh 

Tên tiếng Anh: Microbiology 

Mã học phần: 6120MICBIO0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XIII. Hành chính 

17. Thông tin chung: 

 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Sinh viên ngành điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

18 tiết 

  4 tiết 

50 tiết 

32 tiết 

 2 tiết  

43 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: Lý thuyết 

Kết thúc học phần:  

 

01  

02 (01 LT+01TH) 

Học phần học trước: Sinh học 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Sinh lý  

Bộ môn giảng dạy: Vi sinh 

18. Mô tả chung về học phần: 

2.1. Lý thuyết 
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Vi sinh y học là môn học chuyên nghiên cứu về vi sinh vật ảnh hưởng tới sức 

khỏe con người về các mặt có lợi và có hại cho sức khỏe. Nội dung môn học được chia 

làm 3 phần:  

- Phần 1: Đại cương vi sinh y học  

- Phần 2: Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp 

- Phần 3: Các virus gây bệnh thường gặp 

Phần đại cương vi sinh y học cung cấp những kiến thức cơ bản về vi khuẩn, 

virus, di truyền vi khuẩn, nhiễm trùng và miễn dịch chống nhiễm trùng, nguyên lý, 

nguyên tắc sử dụng vaccine và  huyết thanh miễn dịch, các kỹ thuật mễn dịch dùng 

trong chẩn đoán vi sinh vật, cơ chế tác động của kháng sinh lên tế bào vi khuẩn, cơ chế 

tác động của thuốc kháng virus. 

Phần chuyên đề cung cấp những kiến thức chính liên quan đến vi sinh vật gây 

bệnh. Ở mỗi vi sinh vật gây bệnh đề cập đến  những đặc điểm sinh học quan trọng của 

chúng, đó là cơ sở để định danh dựa trên các tính chất về hình thể, nuôi cấy, tính chất 

hóa sinh, kháng nguyên, gen đặc hiệu và cũng là cơ sở nghiên cứu độc lực, khả năng 

và cơ chế gây bệnh, dây chuyền dịch tễ học làm cơ sở khoa học cho các biện pháp 

phòng bệnh và điều trị các bệnh do chúng gây ra. 

2.2. Thực hành 

Phần thực hành cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc chẩn đoán vi 

sinh vật các bệnh nhiễm trùng. Đọc và phân tích kết quả nuôi cấy, tính chất hóa sinh 

của các vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Làm được tiêu bản nhuộm Gram, Ziehl – 

Neelsen. Nhận biết được hình thể, tính chất bắt màu, cách sắp xếp của vi khuẩn trên 

kính hiển vi quang học. Làm được một số kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh học các 

bệnh nhiễm trùng bằng test nhanh. Làm và phân tích kết quả kháng sinh đồ định tính 

bằng khoanh giấy khuếch tán. Trên nền tảng kiến thức và kỹ năng thực hành giúp sinh 

viên, học viên khi ra trường có thể chỉ định xét nghiệm vi sinh vật các bệnh nhiễm 

trùng, đọc và phân tích kết quả xét nghiệm vi sinh từ đó có phác đồ phòng và  điều trị 

có hiệu quả nhất các bệnh nhiễm trùng. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

14.  Lê Hữu Chiến Th.S. GVC 0912929833 chienlh1959 Phụ 
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@gmail.com trách 

15.  Bùi Thị Hồng Thanh Th.S. GVC 0911881268 thanhphuc1974

@gmail.com 

Tham 

gia 

16.  Nguyễn Thu Hường Th.S. GVC 0948513386 hươngntytb 

@gmail.com 

Tham 

gia 

17.  Đinh Thị Huyền Trang Th.S 0988152112 htrangytb 

@gmail.com 

Tham 

gia 

18.  Hoàng Quỳnh Hương Th.S 0974119551 drhuong87 

@gmail.com 

Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1 : Đại cương vi sinh y 4 1. Mô tả được hình thể, cấu 

trúc và chức năng của vi khuẩn 

1 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

44.  Trình bày được các đặc điểm sinh học chính, 

khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn đoán 

nguyên tắc phòng và điều trị bệnh do vi sinh vật 

gây ra 

PEO 1 

45.  Làm và đọc được một số xét nghiệm vi sinh 

chẩn đoán bệnh nhiễm trùng thường gặp 

PEO 1, PLO14 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

56.  Vận dụng được kiến thức cơ bản của 

vi sinh vật trong thực hành chuyên 

môn điều dưỡng 

S: PLO 1 

 

57.   Xét nghiệm và phát hiện sớm các 

bệnh nhiễm trùng tại địa phương. Đề 

xuất các biện pháp phối hợp phòng 

chống dịch 

S: PLO 11 
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học  

1. Tế bào vi khuẩn 

2. Đại cương virus 

3. Tiệt trùng khử trùng 

4. Nhiễm trùng bệnh viện 

5. Vaccine - Huyết thanh 

miễn dịch 

và virus  

2. Trình bày được các phương 

pháp tiệt trùng  

3. Trình bày được các biện 

pháp phòng ngừa nhiễm trùng 

bệnh viện 

4. Trình bày được nguyên tắc 

sử dụng vaccine và huyết thanh 

miễn dịch 

2 Bài 2 : Các cầu khuẩn gây 

bệnh thường gặp  

11. Đặc điểm sinh học 

12. Khả năng gây bệnh 

13. Chẩn đoán vi sinh 

14. Nguyên tắc phòng và điều 

trị 

4 Trình bày được các đặc điểm 

sinh học chính, khả năng gây 

bệnh, phương pháp chẩn đoán 

nguyên tắc phòng và điều trị 

bệnh do các cầu khuẩn gây ra. 

1 

3 Bài 3 : Các trực khuẩn gây 

bệnh 

1.Đặc điểm sinh học 

2. Khả năng gây bệnh 

3.Chẩn đoán vi sinh 

4.Nguyên tắc phòng và điều 

trị 

4 Trình bày được các đặc điểm 

sinh học chính, khả năng gây 

bệnh, phương pháp chẩn đoán 

nguyên tắc phòng và điều trị 

bệnh do các cầu khuẩn gây ra 

1 

4 Bài 4. Xoắn khuẩn và vi 

khuẩn ký sinh nội bào bắt 

buộc  

1.Đặc điểm sinh học 

2. Khả năng gây bệnh 

3.Chẩn đoán vi sinh 

4.Nguyên tắc phòng và điều 

trị 

2 Trình bày được các đặc điểm 

sinh học chính, khả năng gây 

bệnh, phương pháp chẩn đoán 

nguyên tắc phòng và điều trị 

bệnh do các trực khuẩn gây ra 

1 

5 Bài 5. Các virus gây bệnh 

thường gặp 

1.Đặc điểm cấu trúc 

2. Khả năng gây bệnh 

3.Chẩn đoán vi sinh 

4.Nguyên tắc phòng và điều 

trị 

4 Trình bày được các đặc điểm 

sinh học chính, khả năng gây 

bệnh, phương pháp chẩn đoán 

nguyên tắc phòng và điều trị 

bệnh do các virus gây ra 

1 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số Mục tiêu học tập CĐR 
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tiết 

1 Bài 1 : Phương pháp chẩn 

đoán xét nghiệm vi khuẩn; 

Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn 

trên các loại môi trường 

1. Phương pháp chẩn đoán xét 

nghiệm vi khuẩn 

2. Kỹ thuật nuôi cấy vi khuẩn 

trên các loại môi trường 

4 1. Ứng dụng được hai phương 

pháp chẩn đoán xét nghiệm vi 

khuẩn trong chẩn đoán bệnh 

nhiễm trùng 

2. Làm và nhận định được sự 

phát triển của vi khuẩn trên các 

loại môi trường 

2 

2 Bài 2: Kỹ thuật nhuộm vi 

khuẩn   

1. Kỹ thuật làm tiêu bản để 

nhuộm vi khuẩn 

2. Kỹ thuật  nhuộm Gram 

4 Làm và nhận định vi khuẩn trên 

tiêu bản nhuộm và ứng dụng 

kết quả xét nghiệm trong chẩn 

đoán một số bệnh nhiễm trùng 

 

2 

3 Bài 3: Cấy phân, cấy máu tìm 

vi khuẩn gây bệnh 

 1. Qui trình cấy phân 

2. Qui trình cấy máu 

4 Làm, đọc và ứng dụng được kết 

quả cấy phân và cấy máu trong 

chẩn đoán bệnh nhiễm trùng 

2 

4 Bài 4: Cấy bệnh phẩm đường 

hô hấp tìm vi khuẩn gây bệnh  

1. Qui trình phân lập 

4 Làm, đọc và ứng dụng được kết 

quả cấy bệnh phẩm đường hô 

hấp trong chẩn đoán bệnh 

nhiễm trùng 

2 

5 Bài 5: Cấy dịch, cấy mủ tìm 

vi khuẩn gây bệnh  

1. Qui trình cấy dịch 

2. Qui trình cấy mủ 

4 Làm, đọc và ứng dụng được kết 

quả cấy dịch, cấy mủ trong 

chẩn đoán bệnh nhiễm trùng 

2 

6 Bài 6: Cấy nước tiểu tìm vi 

khuẩn gây bệnh  

Qui trình cấy nước tiểu 

4 Làm, đọc và ứng dụng được kết 

quả cấy nước tiểu trong chẩn 

đoán bệnh nhiễm trùng 

2 

7 Bài 7: Kỹ thuật kháng sinh đồ 

 
4 Làm, đọc và ứng dụng được kết 

quả kháng sinh đồ trong điều trị 

bệnh nhiễm trùng 

2 

8 Bài 8 : Chẩn đoán huyết 

thanh học các bệnh nhiễm 

trùng 

4 Làm, đọc và ứng dụng được kết 

quả xét nghiệm trong chẩn 

đoán bệnh nhiễm trùng 

2 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm                                               2. 

Thực hành:  

- Làm, đọc và ứng dụng các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh cơ bản  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  Phấn bảng, máy chiếu Projector                                

2. Thực hành 
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-  Kính hiển vi quang học, tiêu bản mẫu, dụng cụ (que cấy, đèn cồn, ống nghiệm…), sơ 

đồ phân lập vi khuẩn, bộ thuốc nhuộm Gram, bộ thuốc nhuộm Ziehl - Neesen, môi 

trường nuôi cấy vi khuẩn (thạch máu, canh thang…), sinh phẩm định danh vi khuẩn. 

- Các test chẩn đoán huyết thanh học một số bệnh nhiễm trùng thường gặp  

 V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1  Theo 

quy chế 

đào tạo 

  10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 01 Tự luận ≥ 4 1 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,2 01 Vấn đáp ≥ 4 2 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 01 Test trắc 

nghiệm 

khách 

quan  

≥ 4 1  và 2 10 

Công thức t nh điểm: 

Đ.HP =  Đ.CC x 0,1 + Đ.GHP x 0,1 + Đ.TH x 0,2 + Đ.LT x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội Không giải Giải chưa Giải đầy đủ Giải đầy đủ và Giải đầy đủ 
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dung câu 

hỏi 

được hết các câu 

hỏi 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

VII. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHỦ YẾU 

1. Lê Hữu Chiến, Bùi Thị Hồng Thanh (2015), Giáo trình vi sinh vật y học, Nhà 

xuất bản giáo dục Việt Nam. 

2. Lê Hữu Chiến, Bùi Thị Hồng Thanh (2018), Thực tập vi sinh vật y học, lưu hành 

nội bộ. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 

1. Bộ môn Vi  inh, Học viện Quân Y (2008), Vi sinh vật y học, Nhà xuất bản Quân 

đội nhân dân, Hà Nội. 

2.  Lê Huy Chính (2007), Vi sinh vật y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

3.  Lê Văn Phủng (2009), Vi khuẩn y học, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

4. Bộ môn Vi  inh (2007), Thực tập Vi sinh (lưu hành nội bộ), Trường Đại học Y Thái 

Bình. 

5. Bộ Y tế (2006), Vi sinh - ký sinh trùng, Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

6. Wang- Shick Ryu (2017), Molecular virology of Human Pathogenic Viruses, 

Elsevier. 

VII. Lịch học: Theo lịch giảng dạy/học tập 

7. 1. Lý thuyết  

STT Nội dung Số 

tiết 

Cán bộ giảng 

1 Bài 1: Đại cương vi sinh y học 04 Th.S. GVC. Bùi Thị Hồng Thanh 
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2 Bài 2 : Các cầu khuẩn gây bệnh 

thường gặp  

04 Th.S. Hoàng Quỳnh Hương 

3 Bài 3 : Các trực khuẩn gây bệnh 04 Th.S. Đinh Thị Huyền Trang 

4 Bài 4. Xoắn khuẩn và vi khuẩn ký 

sinh nội bào bắt buộc  

02 Th.S.GVC. Lê Hữu Chiến 

5 Bài 5. Các virus gây bệnh thường gặp 04 Th.S. GVC. Nguyễn Thu Hường 

 Tổng 18  

7.2. Thực hành 

STT Nội dung Số 

tiết 

Cán bộ giảng 

1 Bài 1: Phương pháp chẩn đoán xét 

nghiệm vi khuẩn; Kỹ thuật nuôi cấy 

vi khuẩn trên các loại môi trường 

04 Th.S. GVC. Bùi Thị Hồng Thanh 

2 Bài 2: Kỹ thuật nhuộm vi khuẩn   04 Th.S. GVC. Bùi Thị Hồng Thanh 

3 Bài 3 : Cấy phân, cấy máu tìm vi 

khuẩn gây bệnh 
04 Th.S. Đinh Thị Huyền Trang 

4 Bài 4 : Cấy bệnh phẩm đường hô hấp 

tìm vi khuẩn gây bệnh  
04 Th.S. Đinh Thị Huyền Trang 

5 Bài 5: Cấy dịch, cấy mủ tìm vi khuẩn 

gây bệnh  

04 Th.S. GVC. Nguyễn Thu Hường 

6 Bài 6: Cấy nước tiểu tìm vi khuẩn gây 

bệnh 

04 Th.S. Hoàng Quỳnh Hương 

7 Bài 7: Kỹ thuật kháng sinh đồ 04 Th.S. Hoàng Quỳnh Hương 

8 Bài 8 : Chẩn đoán huyết thanh học 

các bệnh nhiễm trùng 

04 Th.S. GVC. Nguyễn Thu Hường 

 Tổng 32  

VIII. Quy định với  inh viên 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: Đọc cuốn sổ tay học viên - sinh viên “Những điều cần 

biết năm 2019’’của trường Đại học y dược Thái Bình. 

2. Quy định điều kiện dự thi:  

Sinh viên phải có điểm thực hành ≥ 4 (theo thang điểm 10) và đạt điểm kiểm tra 

dưới học phần theo quy định mới được dự thi kết thúc học phần. Sinh viên có điểm 

kiểm tra thực hành sẽ được bộ môn sắp xếp cho kiểm tra thực hành lần 2. 

Sinh viên có điểm kiểm tra thực hành lần 2 đạt yêu cầu và đảm bảo đủ các điều 

kiện duyệt thi khác theo quy định sẽ được dự thi kết thúc học phần. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Bùi Thị Hồng Thanh 

2.  Lần 2 05/2019 Bùi Thị Hồng Thanh 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt:  Sinh lý học 

Tên tiếng Anh:  Physiology 

Mã học phần: 6120PHYSIO0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XIV. Hành chính. 

19. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

32 tiết 

9 tiết 

64 tiết 

32 tiết 

4 tiết 

64 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Thực hành: 

Kết thúc học phần: 

03 

01 

01 

01 

Học phần học trước: Sinh học, Lý sinh, Hoá học 

Học phần tiên quyết: Giải phẫu 

Học phần song hành: Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Sinh lý học 

20. Mô tả chung về học phần: 

2.1. Lý thuyết 

Sinh lý học là môn học gồm:  
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Sinh lý cơ quan và hệ thống cơ quan bao gồm các nội dung về hoạt động chức năng 

của các cơ quan trong cơ thể như: Hệ máu, hệ tuần hoàn, hô hấp, hệ tiêu hóa, tiết 

niệu, hệ thống nội tiết, hệ sinh sản, hệ thống thần kinh.  

2.2. Thực hành/ Lâm sàng  

Thực hành gồm 

+ Các xét nghiệm máu cơ bản : đếm số lượng hồng cầu, số lượng bạch cầu, định 

công thức bạch cầu phổ thông, đinh lượng huyết sắc tố, định nhóm máu hệ ABO, đo 

tốc độ lắng máu, thời gian máu chảy, máu đông.  

+ Thực nghiệm chứng minh lý thuyết  thần kinh, tuần hoàn, sinh sản. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ và tên Học hàm/ 

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

19.  Nguyễn Thị Hiên TS.GVCC 0936798929 hiennt@tbmc.edu.vn Phụ trách 

20.  Trần Minh Hậu PGS. TS 0983570519 hauytb@gmail.com Tham gia 

21.  Trần Thị Hải Lý Ths.GVC 0983346508 hailyytb@gmail.com Tham gia 

22.  Lã Kim Chi Ths.GVC 0902090609 bskimchidhytb@gmail.com Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

50. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

46.  Trình bày được chức năng, hoạt động chức năng của 

các tế bào, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong 

cơ thể. 

PEO2 

47.  Trình bày được cơ chế điều hòa hoạt động chức 

năng để đảm bảo sự thống nhất giữa các cơ quan trong 

cơ thể và giữa cơ thể với môi trường. 

PEO2 

48.  Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích 

một số rối loạn chức năng và ứng dụng vào việc 

học tập các môn học của ngành điều dưỡng. 

PEO2 

49.  Làm được ít nhất 1 lần các xét nghiệm; Nhận định 

cơ bản được ít nhất 5 kết quả xét nghiệm công 

thức máu; Quan sát và giải thích được cơ chế của 

các biểu hiện bình thường cũng như các rối loạn 

bất thường trên thực nghiệm. 

PEO2,4 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

58.  Sinh viên có kiến thức sinh lý cơ bản 

để giải thích các hoạt động chức 

năng, điều hòa chức năng của tế bào, 

của hệ thống cơ quan trong cơ thể 

sống và một số rối loạn chức năng 

trên một số cơ quan. 

S: PLO 2, 3  

H: PLO 1 

59.  Ứng dụng trong thực hành chuyên 

môn của ngành điều dưỡng. 

S: PLO 8 

H: PLO 1 



  II. NỘI DUNG 

 1. Lý thuyết : 32 tiết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1.  Sinh lý máu  

1. Những tính chất và chức năng 

chung của máu 

1.1. Tính chất của máu 

1.2. Chức năng chung của máu 

2. Hồng cầu 

2.1. Hình thái và số lượng 

hồng cầu 

2.2. Chức năng của hồng cầu 

2.3. Quá trình sinh hồng cầu 

2.4. Điều hòa quá trình sinh 

hồng cầu 

2.5. Các yếu tố tham gia tạo 

hồng cầu 

3. Nhóm máu và truyền máu 

3.1. Hệ thống nhóm máu ABO 

3.2. Hệ thống nhóm máu Rh 

4. Bạch cầu 

4.1. Số lượng và công thức 

bạch cầu 

4.2. Những đặc tính của bạch 

cầu 

4.3. Chức năng của bạch cầu 

5. Tiểu cầu 

5.1. Cấu trúc, tính chất sinh vật 

và chức năng của tiểu cầu 

5.2. Quá trình sinh tiểu cầu 

6. Quá trình cầm máu 

6.1. Giai đoạn thành mạch 

6.2. Giai đoạn tạo nút tiểu cầu 

6.3. Giai đoạn tạo cục máu 

đông 

6.4. Giai đoạn co và tan cục 

máu đông 

6.5. Những chất chống đông sử 

dụng trong lâm sàng 

6.6. Những rối loạn cầm máu trên lâm 

sàng 

4 1. Trình bày được 

đặc điểm và chức 

năng của các tế 

bào máu 

2. Nêu được các 

đặc điểm của 

nhóm máu hệ 

ABO, Rh và ứng 

dụng lâm sàng 

3. Giải thích được 

các giai đoạn của 

quá trình cầm 

máu một số rối 

loạn cầm máu 

trên lâm sàng. 

 

1 
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2 Bài 2.  Sinh lý hô hấp  

1. Đặc điểm chức năng của bộ máy 

hô hấp 

2. Chức năng thông khí của 

phổi 

2.1. Các động tác hô hấp 

2.2. Các thông số đánh giá 

chức năng thông khí phổi 

3. Chức năng vận chuyển khí của máu 

3.1. Máu vận chuyển oxy 

3.2. Máu vận chuyển carbonic 

4. Điều hòa hô hấp 

4.1. Cấu tạo của trung tâm hô 

hấp 

4.2. Hoạt động của trung tâm 

hô hấp  

     4.3. Điều hòa hoạt động của 

trung tâm hô hấp 

 1. Trình bày được 

các đặc điểm hình 

thái-chức năng 

của hệ hô hấp 

2. Trình bày được 

các chức hô hấp 

(CN thông khí, 

CN vận chuyển 

khí) 

3. Mô tả cấu tạo, 

hoạt động của 

trung tâm hô hấp 

và một số yếu tố 

tham gia điều hòa 

hô hấp 

 

 

3 Bài 3. Sinh lý tuần hoàn  

1. Sinh lý tim 

1.1. Đặc điểm cấu trúc – chức 

năng của tim 

1.2. Tính chất sinh lý cơ tim 

1.3. Chu kỳ hoạt động của tim 

1.4. lưu lượng tim 

1.5. Những biểu hiện bên 

ngoài của chu kỳ tim 

1.6. Điều hòa hoạt động tim 

2. Sinh lý tuần hoàn động mạch 

(Huyết áp động mạch) 

2.1. Khái niệm về huyết áp 

động mạch 

2.2. Các loại huyết áp động 

mạch 

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới 

huyết áp 

2.4. Điều hòa huyết áp động 

mạch 

3. Tuần hoàn tĩnh mạch 

4. Tuần hoàn mao mạch 

 

 1.Trình bày được 

các đặc tính sinh 

lý của cơ tim, chu 

kỳ hoạt động của 

tim, các cơ chế 

điều hòa hoạt 

động tim. 

2. Trình bày được 

các đặc tính sinh 

lý của động mach, 

các loại huyết áp 

động mạch, các 

yếu tố ảnh hưởng 

cá cơ chế điều 

hòa huyết áp. 

3. Trình bày được 

các nguyên nhân 

của tuần hoàn 

tĩnh mạch. 

4. Trình bày được 

chức năng trao 

đổi chất ở mao 

mạch. 
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4 Bài 4. Sinh lý quá trình tạo nước 

tiểu  

1. Đặc điểm cấu trúc - chức năng của 

thận 

1.1. Đơn vị thận 

1.2. Mạch máu thận 

1.3. Phức hợp cận cầu thận 

2. Quá trình lọc ở cầu thận 

1.1. Nguyên lý siêu lọc 

1.2. Màng lọc cầu thận 

1.3. Cơ chế lọc ở cầu thận 

1.4. Các Các chỉ số đánh giá 

chức năng lọc cầu thận 

2.5. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn 

lu lîng läc 

2.6. Các yếu tố điều hòa lưu 

lượng lọc 

3. Quá trình tái hấp thu và bài tiết ở 

ống thận 

          3.1. Tái hấp thu và bài tiết ở 

ống lượn gần 

          3.2. Tái hấp thu các chất tại 

quai Henle 

          3.3. Tái hấp thu và bài tiết ở 

ống lượn xa 

 1. Trình bày được 

đặc điểm cấu trúc 

chức năng thận. 

2. Trình bày được 

quá trình lọc ở 

cầu thận. 

3. Giải thích được 

quá trình tái hấp 

thu và bài tiết ở 

từng phần của 

ống thận 

4. Trình bày được 

các yếu tố ảnh 

hưởng tới sự tạo 

thành nước tiểu 

 

 

5 Bài 5. Sinh lý bộ máy tiêu hóa  

1. Hoạt động cơ học 

        1.1. Ở miệng và thực quản 

        1.2. Dạ dày 

        1.3. Ruột non và ruột già  

2. Hoạt động bài tiết  

        2.1. Ở miệng và thực quản 

        2.2. Dạ dày 

        2.3. Ruột non và ruột già  

3. 3. Hoạt động hấp thu 

        3.1.  Ở miệng và thực quản 

        2.2. Dạ dày 

        2.3. Ruột non và ruột già  

 1.Trình bày được 

hoạt động cơ học  

2.Trình bày được 

hoạt động bài tiết  

3.Trình bày được 

cơ chế hấp thu 

các chất ở ruột 

non 

 

6 Bài 6. Sinh lý  inh dục và  inh 

 ản  

1. Sinh lý sinh dục và sinh sản nam 

1.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy 

sinh dục nam 

 1.Trình bày được 

chức năng ngoại 

tiết và nội tiết của 

tinh hoàn. 
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1.2. Chức năng của tinh hoàn, 

túi tinh, tuyến tiền liệt 

1.3. Dậy thì và suy giảm chức 

năng sinh dục nam 

1.4. Rối loạn hoạt động chức 

năng sinh dục nam 

2. Sinh lý sinh dục và sinh sản nữ 

2.1. Đặc điểm cấu tạo bộ máy 

sinh dục nữ 

2.2. Các hormon buồng trứng 

2.3. Chu kỳ kinh nguyệt 

2.4. Dậy thì và mãn kinh 

2.5. Thụ thai, mang thai, sổ 

thai 

2.6. Các hormon trong thời kỳ 

có thai 

2.7. Nghiệm pháp chẩn đoán 

thai sớm 

2.8. Các biện pháp tránh thai 

2.Trình bày được 

chức năng ngoại 

tiết và nội tiết của 

buồng trứng. 

3.Trình bày được 

định nghĩa, các 

giai đoạn của chu 

kỳ kinh nguyệt. 

4.Trình bày được 

những thay đổi cơ 

thể trong tuổi dậy 

thì, tuổi mãn 

kinh, cơ chế của 

dậy thì và mãn 

kinh. 

5.Trình bày được 

các giai đoạn của 

quá trình thụ thai 

và mang thai. 

6.Áp dụng các 

kiến thức đã học 

để giải thích được 

cơ chế của một số 

biện pháp tránh 

thai. 

7 Bài 7. Sinh lý Neuron 

1.  Đặc điểm cấu trúc chức năng của 

neuron 

1.1. Thân neuron 

1.2. Đuôi gai 

1.3. Sợi trục 

1.4. Synap 

2.Hưng phấn ở neuron 

2.1.Đặc điểm hưng phấn của 

neuron 

2.2. Dẫn truyền xung thần kinh 

trên sợi trục neuron 

2.3.Đặc điểm dẫn truyền xung 

thần kinh trên sợi trục 

  

1. Trình bày được 

cấu trúc chức 

năng của neuron 

2. Giải thích đặc 

điểm hưng phấn 

và sự dẫn truyền 

xung thần kinh 

trên sợi trục của 

neuron. 

3. Giải thích chức 

năng dẫn truyền 

xung thần kinh 

qua synap và các 

yếu tố ảnh hưởng.  
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3 .Dẫn truyền xung thần kinh qua 

synap 

3.1. Cơ chế dẫn truyền xung 

thần kinh qua synap 

3.2. Đặc điểm dẫn truyền xung 

thần kinh qua synap 

3.4. Một số yếu tố ảnh hưởng 

lên dẫn truyền xung thần kinh 

qua synap 

 

8 Bài 8. Sinh lý nội tiết  

1. Đại cương về hệ nội tiết và hormon 

1.1. Định nghĩa  

1.2. Phân loại hormon 

1.3. Bản chất của hormon 

1.4. Chất tiếp nhận hormon 

(receptor) 

1.5. Cơ chế tác dụng của 

hormon 

1.6. Điều hòa bài tiết hormon 

2. Vùng dưới đồi 

2.1. Đặc điểm cấu tạo 

2.2. Các hormon giải phóng và 

ức chế của vùng dưới đồi 

2.3. Điều hòa bài tiết hormon 

vùng dưới đồi 

3. Tuyến yên 

3.1. Đặc điểm cấu tạo 

3.2. Các hormon thùy trước 

tuyến yên 

3.3. Các hormon thùy sau 

tuyến yên 

3.4. Rối loạn hoạt động chức 

năng của tuyến yên 

4. Tuyến giáp  

4.1. Đặc điểm cấu tạo 

4.2. Hormon T3 - T4 

4.3. Hormon calcitonin 

4.4. Rối loạn hoạt động chức 

năng của tuyến giáp 

5. Tuyến cận giáp 

5.1. Đặc điểm cấu tạo 

5.2. Hormon tuyến cận giáp  

5.3. Rối loạn hoạt động chức 

năng của tuyến cận giáp 

6. Tuyến thượng thận 

 1.Trình bày được 

định nghĩa, phân 

loại, bản chất của 

hormon,  cơ chế 

tác dụng và cơ 

chế điều hòa bài 

tiết hormon nói 

chung 

2. Trình bày được 

bản chất hóa học, 

tác dụng và điều 

hòa bài tiết từng 

hormon của vùng 

dưới đồi, tuyến 

yên, tuyến giáp, 

cận giáp, tuyến 

thượng thận. 

3. Giải thich một 

số rối loạn nội tiết 

thường gặp dựa 

trên tác dụng của 

hormon. 

 

 



6 

 

6.1. Đặc điểm cấu tạo 

6.2. Các hormon vỏ thượng 

thận 

6.3. Các hormon tủy thượng 

thận  

6.4. Rối loạn hoạt động chức 

năng của tuyến thượng thận 

7. Tuyến tụy nội tiết 

7.1. Đặc điểm cấu tạo 

7.2. Hormon insulin 

7.3. Hormon glucagon 

7.4. Rối loạn hoạt động chức 

năng của tuyến tụy nội tiết 

2. Thực hành : 32 tiết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập C

Đ

R 

1 

Đếm số lượng hồng cầu  4.0 

1. Thuộc nguyên tắc xét nghiệm. 

2. Làm được những thao tác kỹ 

thuật chính của xét nghiệm theo 

trình tự. 

3. Đếm được số lượng hồng cầu. 

4.Phân tích được kết quả hồng cầu 

của người bình thường 

1 

2 

 Đếm số lương bạch cầu 4.0 

1. Thuộc nguyên tắc xét nghiệm. 

2. Làm được những thao tác kỹ 

thuật chính của xét nghiệm theo 

trình tự. 

3. Đếm được số lượng bạch cầu. 

4.Phân tích được kết quả bạch cầu 

của người bình thường 

1 

3 

Định lượng huyết sắc tố 4.0 

1. Thuộc nguyên tắc xét nghiệm. 

2. Làm được các thao tác kỹ thuật 

xét nghiệm theo phương pháp 

Sahly. 

3. Đọc và phân tích được kết quả 

nồng độ huyết sắc tố người bình 

thường. 

1 

4 Định công thức bạch cầu 4.0 1. Thuộc nguyên tắc xét nghiệm. 

2. Làm được các thao tác kỹ thuật 

xét nghiệm cơ bản theo trình tự.  

1 
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3. Nhận dạng và phân biệt được 

từng loại bạch cầu trên kính hiển 

vi. 

4. Phân tích được công thức bạch 

cầu phổ thông ở người bình 

thường 

5 Định tốc độ lắng máu ;  

Định thời gian máu chảy, 

máu đông  

4.0 1. Thuộc nguyên tắc xét nghiệm. 

2. Làm được các thao tác kỹ thuật 

xét nghiệm theo trình tự. 

3. Nhận định và phân tích được 

kết quả tốc độ lắng máu, máu 

đông, máu chảy ở người bình 

thường 

1 

6 Định nhóm máu hệ ABO 

và hệ Rh 

4.0 1. Thuộc nguyên tắc xét nghiệm. 

2. Làm được kỹ thuật xét nghiệm 

theo trình tự để xác định nhóm 

máu hệ ABO, Rh của bản thân. 

3. Đọc và phân tích được kết quả 

nhóm máu. 

 

7 Ghi huyết áp động mạch 

trên chó 

4.0 1. Thuộc nguyên tắc của thí 

nghiệm. 

2. Quan sát, vẽ và giải thích được 

đồ thị huyết áp bình thường. 

3. Phân tích ảnh hưởng khi kích 

thích dây thần kinh X, và thử tác 

dụng của một số hoá chất lên 

huyết áp động mạch 

1 

8. 

Chẩn đoán có thai sớm, 

phân tích cung phản xạ 

tủy 

4.0 

1. Thuộc nguyên tắc của thí 

nghiệm 

2. Làm được quy trình kỹ thuật xét 

nghiệm theo các phương pháp. 

3. Quan sát và giải thích kết quả 

dương tính, âm tính của phản ứng 

sinh vật học và phản ứng miễn 

dịch học để chẩn đoán thai sớm. 

4. Giải thích được từng hiện tượng 

khi phá bỏ từng bộ phận của cung 

phản xạ tuỷ 

1 

XV. Phương pháp dạy/học 

1.  Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống. 

2. Thực hành: thuyết trình, thao tác mẫu, tiến hành các thực nghiệm.   
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IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  

- Giáo trình, bài tập tình huống.  

- Máy chiếu overhead, powerpoint. 

- Phấn, bút dạ. 

2. Thực hành: 

 - Kính hiển vi, kính hiển vi truyền hình 

 - Buồng đếm tế bào máu, ống potin, máu, lam kính, bông cồn, kim chích 

-  Hóa chất, động vật thực nghiệm.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu ch  đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

10%  Theo qui chế 

đào tạo của 

nhà trường  

 

- Tham dự lớp 

của SV qua nhật 

ký lớp học. 

- Chuẩn bị bài 

- Chấp hành nội 

qui của nhà 

trường và tại 

Lab ở bộ môn 

 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

10% 01 Thi viết 

 

≥ 4 1 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

20% 01 - Bảng kiểm 

kiểm tra kỹ 

≥ 4 1 10 
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thuật  

- Câu hỏi 

ngắn 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

60% 01 Thi viết 

 

≥ 4 1 10 

Công thức t nh điểm:   

Điểm tổng = (điểm chuyên cần × 0,1) + (điểm kiểm tra giữa học phần × 0,1) +     

( điểm thực hành×0,2) + (điểm lý thuyết cuối kỳ × 0,6)  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 
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sót ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập  

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2014), Giáo trình  Sinh lý học, NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2014), Bài giảng Thực tập Sinh lý học, Lưu 

hành nội bộ. 

2.  Tài liệu tham khảo  

3. Bộ Y tế 2011, Sinh lý học,  NXB Y học. 

4. Trường Đại học Y Hà Nội 2005, Thực tập Sinh lý học, NXB Y học. 

5. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018), Sinh lý học Y khoa, NXB Y học  

6. Viện huyết học truyền máu Trung ương (2009), Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và 

truyền máu ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 

7. Guyton A. C Hall J. E. (2012), Textbook of medical physiology, Ninth edition. U. B. 

Sauder Company.  

8. Ganong U. F. (1993), Review of medical physiology, Sixth edition, Appleton and 

Lange. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

* Phần lý thuyết 

Tuần 

thứ 
Nội dung ch nh Số tiết 

Giảng viên Tài liệu học 

tập/TLTK 

Hình thức 

học 

1 Sinh lý Máu 3 PGS.Ts Hậu 
[1,2], 

[3, 4,5,6 ,7,8] 
Thuyết trình 

2 Thảo luân sinh lý máu 1 PGS.Ts Hậu   

3 Sinh lý hô hấp 3 PGS.Ts. Hậu 
[1,2], 

 
Thuyết trình 

4 Thảo luận  1 PGS.Ts. Hậu [3, 4,5 ,7,8] Thảo luận 

5 Sinh lý tuần hoàn 3 Ths. Lý 
[1,2], 

 
Thuyết trình 

6 Thảo luận SLTuần hoàn 1 Ths. Lý [3, 4,5 ,7,8]  

7 Sinh lý tiết niệu 3 Ts. Hiên 
[1,2], 

[3, 4,5 ,7,8] 
Thuyết trình 

8 Thảo luận SLTN 1 Ts. Hiên  Tình huống 

9 Semina trước KTGK 2 Hiên,  Chi, lý  
MCQ, Câu 

hỏi ngắn 

10 Sinh lý tiêu hóa 3 Ths Chi 
[1], 

[3,5,7,8] 
Thuyết trình 
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11 
Thảo luận sinh lý tiêu 

hóa 
1 

Ths. Chi 

 
 Thảo luận 

12 Sinh lý Sinh sản 3 
Ths. Lý 

 

[1,2], 

[3, 4,5 ,7,8] 
Thuyết trình 

13 
Thảo luận Sinh lý Sinh 

sản 
1 Ths. Lý  Thảo luận 

14 Sinh lý Hệ Nội tiết 3 Th. Chi 
[1] 

[3,5,7,8] 
Thuyết trình 

13 Thảo luận SL hệ nôi tiết 1 Th. Chi  Thảo luận 

14 Neuron 2 Ts. Hiên 
[1] 

[3, 4,8,9] 
Thuyết trình 

 

 

 

 

* Thực hành 

Tuần 

thứ 
Nội dung ch nh 

Số 

tiết 

Giảng 

viên 

TLHT/ 

TLTK 

Hình thức 

học 

1 
Đếm số lượng hồng cầu  4.0 

Ths. Lý 

 

[2,4] 

 

- GV: hướng 

dẫn bảng 

kiểm 

- KTV: thao 

tác mẫu 

hướng dẫn 

kỹ thuật. 

- SV: 

+ Quan sát, 

học theo 

bảng kiểm. 

+ Trả bài 

theo nội 

dung 

lượngiá 

2 
 Đếm số lương bạch cầu 4.0 

Ths. Chi 

 

[2,4] 

 

3 
Định lượng huyết sắc tố 4.0 

Ts. Hiên 

 

[2,4] 

4 Định công thức bạch cầu 4.0 Ths. Lý 

 

[2,4] 

5 Định tốc độ lắng máu ;  Định thời 

gian máu chảy, máu đông  

4.0 Ths. Hiên 

 

[2,4] 

6 Định nhóm máu hệ ABO và hệ 

Rh 

4.0 
Ths. Chi 

 

[2,4] 

7 Ghi huyết áp động mạch trên chó 4.0 
Ths. Hiên 

[2,4] 

8. 
Chẩn đoán có thai sớm, phân tích 

cung phản xạ tủy 
4.0 

Ths. Chi 

 

[2,4] 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 
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1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đúng giờ 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp 

- Tôn trọng, chấp hành các nội quy của lab 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên, 100% các buổi thực 

hành.  

- Có điểm thực hành và giữa kỳ từ 4 trở lên mới được thi hết học phần. 

 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

4.  Lần 1 05/2017 Trần Minh Hậu 

5.  Lần 2 05/2019  Nguyễn Thị Hiên 

6.  Dự kiến Năm 2021  

  

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Sinh lý bệnh-Miễn dịch 

Tên tiếng Anh: Pathophy iology-Immunology 

Mã học phần: 6120PATSIO0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XVI. HÀNH CHÍNH 

21. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

 Bổ trợ 
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Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng năm 2 hệ chính quy 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

32 

45 

45 

30 

45 

45 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

1 bài lý thuyết-1 bài thực hành 

1 bài lý thuyết-1 bài thực hành 

Học phần học trước: Giải phẫu, Mô phôi, Sinh lý, Hóa sinh 

Học phần tiên quyết: Sinh lý 

Học phần song hành: Dược lý, Giải phẫu bệnh 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Sinh lý bệnh-Miễn dịch 

22. Mô tả chung về học phần 

2.1. Lý thuyết 

Học phần Sinh lý bệnh - Miễn dịch là một môn học ghép giữa hai môn Sinh lý 

bệnh học và Miễn dịch học. Học phần này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức và 

kĩ năng cơ bản nhất về sinh bệnh học; các quy luật hoạt động của cơ thể trong các quá 

trình bệnh lý; những thay đổi chức năng của các cơ quan khi bị bệnh lý; vai trò của hệ 

thống miễn dịch và một số cơ chế rối loạn miễn dịch. Trên cơ sở đó, môn học này giúp 

người học hiểu được nguyên lý và thực hiện được một số kỹ thuật trong chăm sóc 

người bệnh. 

2.2. Thực hành  

Minh họa và làm sáng tỏ lý thuyết 

Giúp người học thực hành một số thao tác trong hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, 

điều trị và chăm sóc người bệnh. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên Học Số điện Email Ghi 
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hàm/ 

học vị 

thoại chú 

23.  Trần Thị Vân Anh Tiến sĩ 0913.075.358 tva7377@gmail.com 

anhttv@tbump.edu.vn 

Phụ 

trác

h 

24.  Lê Thị Lan 

Phương 

Thạc sĩ 0913.847.886 phuongleytb@gmail.com Tha

m 

gia 25.  Khổng Thị Điệp Thạc sĩ 0985.546.327 diepkhongtbmu@gmail.com 

26.  Hà Thị Hải Thạc sĩ 0943.290.482 hahai1982@gmail.com 

27.  Trần Thị Hằng Thạc sĩ 0982.669.260 hangtranytb@yahoo.com 

28.  Tr T Phương 

Thanh 

Thạc sĩ 0985.248.649 phuongthanh12101983@gmail

.com 

29.  Đàm Thị Ngân CNCĐ 0985.670.445 luyenvt@tbump.edu.vn 

30.  Vũ Thị Luyến CNCĐ 0912.214.740 ngandt@tbump.edu.vn 

4. Mục tiêu học phần 

mailto:tva7377@gmail.com
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

51.  Vận dụng được các kiến thức sinh lý bệnh đại 

cương để giải thích mối quan hệ giữa nguyên 

nhân, điều kiện gây bệnh và quá trình bệnh 

sinh trong viêm, rối loạn điều nhiệt. 

PEO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

52.  Vận dụng được các kiến thức sinh lý học, hóa 

sinh và sinh lý bệnh đại cương để giải thích 

được cơ chế các biểu hiện bệnh lý của rối loạn 

chuyển hóa, rối loạn chức phận cơ quan hô 

hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, gan, thần kinh, máu 

trong cơ thể. 

PEO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

53.  Trình bày khái quát về các phương thức đáp 

ứng miễn dịch, cấu trúc và chức năng của hệ 

thống miễn dịch. 

PEO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

54.  Vận dụng được các kiến thức khái quát về 

miễn dịch cơ bản để giải thích được cơ chế 

bệnh sinh một số quá trình bệnh lý về miễn 

dịch. 

PEO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

55.  Nhận định được một số huyết đồ bệnh lý;  

phân tích và đánh giá kết quả một số kỹ thuật 

xét nghiệm. Liên hệ, áp dụng được các kiến 

thức về cơ chế bệnh sinh và các rối loạn miễn 

dịch để xử lý tình huống, giải quyết các vấn đề 

bệnh lý trong trong chăm sóc người bệnh. 

PEO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Đại cương miễn dịch 

16. Khái niệm về miễn dịch  

17. Đáp ứng miễn dịch tự nhiên  

18. Đáp ứng miễn dịch thu được  

02 3, 5 1, 3 

2 Bài 2: Hệ thống bổ thể 

15. Đại cương 

16. Quá trình hoạt hóa bổ thể  

17. Điều hòa hoạt hóa bổ thể 

18. Tác dụng sinh học của hoạt hóa bổ thể 

02 3, 5 1, 3 

3 Bài 3: Kháng nguyên 01 3, 5 1, 3 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

60.  Giải thích được mối quan hệ giữa nguyên 

nhân, điều kiện gây bệnh và quá trình bệnh 

sinh trong rối loạn chuyển hóa, rối loạn chức 

phận các cơ quan trong cơ thể. 

S: PLO 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 

15, 16, 17 

H: PLO 1, 4, 5, 7, 12, 14 

 

61.  Giải thích được cơ chế bệnh sinh một số quá 

trình bệnh lý về miễn dịch. 

S: PLO 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 

15, 16, 17 

H: PLO 1, 4, 5, 7, 12, 14 

62.  Liên hệ, áp dụng được các kiến thức về cơ chế 

bệnh sinh và các rối loạn miễn dịch để xử lý 

tình huống, giải quyết các vấn đề bệnh lý trong 

trong chăm sóc người bệnh và tư vấn phòng 

bệnh. 

S: PLO 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17 

H: PLO 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 

16 
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1. Khái niệm 

2. Đặc tính của kháng nguyên. 

3. Phân loại 

4 Bài 4: Kháng thể 

1. Định nghĩa 

2. Đặc tính của kháng thể 

3. Cấu trúc phân tử kháng thể 

4. Lớp và dưới lớp của phân tử globulin 

miễn dịch. 

5. Chức năng của phân tử kháng thể. 

01 3, 5 1, 3 

5 Bài 5: Miễn dịch chống vi sinh vật 

1. Khái quát về các cơ chế bảo vệ miễn dịch 

của người 

2. Khái quát về các biện pháp né tránh của 

vi sinh vật  

3. Đáp ứng miễn dịch chống vi khuẩn 

4. Đáp ứng miễn dịch chống virus 

5. Đáp ứng miễn dịch chống kí sinh trùng 

02 4, 5 1, 3 

6 Bài 6: Quá mẫn 

1. Đại cương 

2. Quá mẫn týp I  

3. Quá mẫn týp II 

4. Quá mẫn týp III 

5. Quá mẫn týp IV 

02 4, 5 1, 3 

7 Bài 7: Thiểu năng miễn dịch 

1. Đại cương 

2. Thiểu năng miễn dịch bẩm sinh  

3. Thiểu năng miễn dịch mắc phải 

01 4, 5 1, 3 

8 Bài 8: Tự miễn 01 4, 5 1, 3 
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1. Đại cương 

2. Bệnh tự miễn 

9 Bài 9: Đại cương sinh lý bệnh 

1. Giới thiệu môn học 

2. Khái niệm cơ bản 

3. Khái niệm về bệnh nguyên học 

4. Khái niệm về bệnh sinh học  

02 1, 5 2, 3 

10 Bài 10: Sinh lý bệnh quá trình viêm 

1. Đại cương 

2. Những biến đổi chủ yếu trong viêm 

3. Quan hệ giữa viêm với cơ thể 

02 1, 5 2, 3 

11 Bài 11: Rối loạn chuyển hóa nước-điện giải 

1. Đại cương 

2. Rối loạn chuyển hóa nước-điện giải  

01 2, 5 2, 3 

12 Bài 12: Rối loạn thăng bằng axit  bazơ 

1.  Đại cương 

2. Rối loạn thăng bằng axit  bazơ 

01 2, 5 2, 3 

13 Bài 13: Sinh lý bệnh hệ hô hấp 

1. Đại cương 

2. Rối loạn hô hấp 

3. Thiểu năng hô  hấp và đói oxy 

02 2, 5 2, 3 

14 Bài 14: Sinh lý bệnh tạo máu 

1. Đại cương 

2. Rối loạn dòng hồng cầu 

3. Rối loạn dòng bạch cầu 

4. Rối loạn quá trình đông máu và chống 

đông máu. 

03 2, 5 2, 3 

15 Bài 15: Sinh lý bệnh đại cương hệ thần kinh 

1. Khái niệm 

01 2, 5 2, 3 



19 

 

2. Nguyên nhân gây rối loạn thần kinh 

3. Những quy luật chung về tổn thương thần 

kinh  

4. Cảm giác đau 

16 Bài 16: Sinh lý bệnh chức năng gan 

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân gây rối loạn chức năng gan 

3. Rối loạn chức phận của gan 

4. Suy gan 

02 2, 5 2, 3 

17 Bài 17: Sinh lý bệnh hệ tuần hoàn 

1. Đại cương 

2. Khả năng thích nghi của hệ tuần hoàn  

3. Suy tim 

4. Rối loạn hoạt động hệ mạch 

02 2, 5 2, 3 

18 Bài 18: Sinh lý bệnh hệ tiêu hóa 

1. Đại cương 

2. Rối loạn tiêu hóa ở dạ dày  

3. Rối loạn tiêu hóa ở ruột 

02 2, 5 2, 3 

19 Bài 19: Sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt – Sốt 

1. Điều hòa thân nhiệt 

2. Rối loạn cân bằng thân nhiệt  

3. Phản ứng sốt 

02 1, 5 2, 3 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

1 Bài 1: Kỹ thuật đánh giá miễn dịch đặc hiệu 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 3, 4, 5 1, 3 

2 Bài 2: Kỹ thuật đánh giá miễn dịch không đặc 04 3, 4, 5 1, 3 
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hiệu 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

3 Bài 3: Rối loạn miễn dịch thực nghiệm 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 3, 4, 5 1, 3 

4 Bài 4: Sốc mất máu và truyền máu khác loài 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 3, 4, 5 1, 3 

5 Bài 5: Sốc chấn thương 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 1, 2, 5 2, 3 

6 Bài 6: Rối loạn hô hấp thực nghiệm 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 1, 2, 5 2, 3 

7 Bài 7: Đọc tiêu bản máu 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 1, 2, 5 2, 3 

8 Bài 8: Phân tích huyết đồ 

1. Chuẩn bị 

2. Tiến hành thí nghiệm 

3. Phân tích kết quả 

04 1, 2, 5 2, 3 

III. Phương pháp dạy/học 
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1. Lý thuyết 

1.1. Phương pháp dạy 

- Thuyết trình có hình ảnh minh họa. 

- Đặt câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời. 

- Thảo luận nhóm 

- Sử dụng các đoạn phim video ngắn để minh họa. 

- Hướng dẫn sinh viên viết và báo cáo semina chuyên đề 

1.2. Phương pháp học 

- Sinh viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, 

kiểm tra theo yêu cầu môn học.  

- Sinh viên theo dõi, đánh dấu từng mục tự học tương ứng với từng bài giảng 

trong chương trình để áp dụng làm bài tập hoặc viết bài thảo luận. 

- Tham khảo tài liệu, chia nhóm thảo luận và viết chuyên đề theo chủ đề (chủ đề 

do cán bộ giảng phụ trách gợi ý viết, số chuyên đề phụ thuộc vào số lượng sinh 

viên của từng khóa học). Mỗi nhóm nộp lại cho Bộ môn quyển chuyên đề sau khi 

đã thống nhất về nội dung và hình thức trình bày. Giảng viên kiểm tra đánh giá 

quá trình tự học của sinh viên thông qua các bài tập và bài tham luận giao cho 

sinh viên trong quá trình học 

2. Thực hành 

2.1. Phương pháp dạy 

- Thuyết trình có hình ảnh minh họa. 

- Đặt câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời. 

- Thảo luận nhóm 

- Sử dụng các đoạn phim video ngắn để minh họa. 

- Hướng dẫn cách xây dựng mô hình bệnh lý, thực hiện kĩ thuật. 

2.2. Phương pháp học 

Quan sát và thảo luận kết quả thí nghiệm về cơ chế bệnh sinh của từng bệnh lý cụ 

thể. 

Thực hiện các kĩ thuật. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 
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1. Lý thuyết:  

Bảng, phấn, máy tính, projector, tranh, ảnh, video, câu hỏi phát vấn 

2. Thực hành:  

Bảng, phấn, tranh, ảnh, video,súc vật, dụng cụ, hóa chất, câu hỏi phát vấn. 

V. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết: Câu hỏi ngắn Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

2. Thực hành: Vấn đáp Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

 

Điểm  

thành phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí  

đánh giá 

CĐR được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0.1 Điểm 

danh có 

mặt trên 

lớp 

Điểm 

danh 

-Vắng không 

lý do: Trừ 

0,5 điểm/tiết 

học 

- Vắng có 

phép hợp lệ: 

Trừ 0,5 

điểm/tiết học 

- Đi học 

muộn Trừ 

0,5 điểm//lần 

(Nếu muộn > 

15 phút sẽ 

tính vắng 

không lý do  

1, 2, 3 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0.1 Bài kiểm 

tra 1 tiết 

Tự luận Theo đáp án 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

1, 2 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0.2 Bài kiểm 

tra 30 

phút 

Vấn đáp Theo đáp án 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

1, 2, 3 10 

Điểm kết 0.6 Bài thi 60 Tự luận Theo đáp án 1, 2, 3 10 
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thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

phút, tổ 

hợp từ 

ngân 

hàng đề 

(4 câu 

hỏi: 1 câu 

mức nhớ, 

2 câumức 

hiểu, 1 

câu mức 

áp dụng) 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

 

Công thức t nh điểm:   

Điểm học phần= ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,1 +ĐTH x 0,2+ ĐKTHP x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng bài Số lượng 50% 
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lượng 

bài tập 

bài nộp 

<30% 

bài tập 

nộp<50% 

bài tập 

nộp<70% 

tập nộp<90% bài tập nộp 

100% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

- Bộ Y tế (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch, phần Miễn dịch, Nhà xuất bản Y 

học. 

- Bộ Y tế (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch, phần Sinh lý bệnh, Nhà xuất bản 

Y học. 

- Trường Đại học Y Thái Bình( 1997), Bài giảng Sinh lý bệnh, Lưu hành nội 

bộ. 

- Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2013), Tài liệu thực tập, Lưu hành nội 

bộ 

2. Tài liệu tham khảo: 

- Trường Đại học Y Hà Nội (2014), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Y học. 

- Học viện Quân Y (2011), Miễn dịch học, Nhà xuất bản Quân đội. 

- Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Sinh lý bệnh học, Nhà xuất bản Y học. 

- Đỗ Trung Phấn ( 2011), Bài giảng Huyết học truyền máu, Nhà xuất bản Y 

học. 

VII. Lịch học: Theo lịch giảng dạy/học tập với thứ tự nội dung như trên 

VIII. Quy định đối với  inh viên  

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

 - Ban cán sự lớp liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch học tập và các 

quy định của bộ môn về học phần, hướng dẫn học tập sau đó phổ biến lại cho lớp. 

 - Sinh viên thực hiện nghiêm túc quy chế và quy định của Nhà trường. 

 - Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết cho việc học thực hành (Tài 

liệu học tập, tài liệu tham khảo, áo blouse, thẻ sinh viên). 
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 - Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung cho mỗi buổi học 

theo hướng dẫn tự học trước khi dự lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

 - Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các 

nội dung học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học 

tập (mọi ý kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được Bộ môn xét giải quyết). 

8.2. Quy định về điều kiện dự thi 

 Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ thực hành, giờ thảo luận, giờ học lý thuyết 

(theo quy chế của Nhà trường). Cụ thể, điều kiện để sinh viên được dự kiểm tra/thi kết 

thúc học phần khi: Tham dự trên 80% số tiết học lý thuyết, 100% số tiết học thực 

hành, có giấy xin phép nghỉ học (nếu có), có điểm thực hành và kiểm tra giữa học 

phần đạt ≥ 4 điểm.    

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Trần Thị Vân Anh 

2.  Lần 2 05/2019 Trần Thị Vân Anh 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  DƯỢC LÝ HỌC 

Tên tiếng Việt: Dược lý học 

Tên tiếng Anh: Pharmacology 

Mã học phần:  6120PHARMA0T 

Ngành:    Điều dưỡng 

Mã ngành:   7720301 

XVII. Hành chính. 

23. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Sinh viên ngành điều dưỡng (năm 2) 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):    

Số tiết Lý thuyết:       

Thảo luận :        

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng:  

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

03 

32 

 

90 

28 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS):   

Giữa học phần:            

Kết thúc học phần:      

03 

01 

02 

Học phần học trước: Hóa sinh; Vi sinh; Ký sinh trùng 

Học phần tiên quyết: Giải phẫu; Sinh lý 

Học phần song hành: Sinh lý bệnh - Miễn dịch 

Bộ môn giảng dạy: Dược lý - Độc chất - Dược lâm sàng 

24. Mô tả chung về học phần: 

Môn học Dược lý cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ 

chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc 

phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này, 

sinh viên có thể hướng dẫn sử dụng thuốc và theo dõi quá trình sử dụng thuốc an toàn, 

hợp lý. 
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Phần thực hành Dược lý học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đơn 

thuốc, các dạng bào chế của thuốc, một số thí nghiệm dược lý minh họa. Từ những 

kiến thức cơ bản này, sinh viên có thể đọc, hiểu và thực hiện đúng y lệnh thuốc trong 

đơn, hướng dẫn sử dụng thuốc đúng, an toàn, hợp lý. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 

Học 

hàm/học 

vị 

Số điện thoại Email 
Ghi 

chú 

31.  
Tô Thị Hồng 

Thịnh Thạc sĩ 0975522749 tohongthinh@gmail.com 
Phụ 

trách 

32.  Lại Thị Vân Thạc sĩ 0982992069 laivanytb@yahoo.com 
Tham 

gia 

33.  
Ngô Thị 

Hồng Thiện 
Tiến sĩ 0867090910 ngothien86@gmail.com 

Tham 

gia 

34.  
Nguyễn Thị 

Châu Loan Thạc sĩ 0974.857.330 chauloanytb@gmail.com 
Tham 

gia 

35.  
Đinh Thị 

Tuyết Lan Thạc sĩ 0962.607.328 tuyetlan.ytb@gmail.com 
Tham 

gia 

36.  
Ngô Thị 

Duyên 
Dược sĩ 

đại học 
0987.370.669 ngoduyenytb@gmail.com 

Tham 

gia 

37.  Hà Thị Yến Bác sĩ đa 

khoa 
0374.348.983 hayen.mt@gmail.com 

Tham 

gia 

38.  
Nguyễn Việt 

Khánh 
Dược sĩ 

đại học 

0379.445.809 khanhschalke04@gmail.co

m 

Tham 

gia 

39.  
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Cao 

đẳng xét 

nghiệm 

0975.093.699 hanguyenytb@gmail.com 
Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Đại cương dược lý học 

19. Đại cương dược lý học 
4 1. Giải thích được ý nghĩa PLO 1, 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

56.  Trình bày được đặc điểm dược 

động học, tác dụng dược lý, cơ 

chế tác dụng, tác dụng không 

mong muốn và độc tính, áp dụng 

điều trị của các thuốc đại diện 

trong từng nhóm. 

PEO 1, 4, 7 

57.  Phân tích được kết quả một số thí 

nghiệm dược lý và đưa ra được 

các ứng dụng tương ứng trên lâm 

sàng. 

PEO 1 

58.  Đọc, hiểu và thực hiện đúng y 

lệnh thuốc trong đơn. 
PEO 1, 4 

59.  Nhận dạng được và hướng dẫn sử 

dụng đúng các thuốc theo dạng 

bào chế. 

PEO 1, 4 

60.  Nhận thức được tầm quan trọng 

của thuốc trong điều trị, từ đó có 

thái độ nghiêm túc, cẩn trọng 

trong quá trình hướng dẫn và sử 

dụng thuốc. 

PEO 10 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

63.  Vận dụng được những kiến thức cơ 

bản về đặc điểm dược động học, 

dược lực học của thuốc trong hướng 

dẫn sử dụng thuốc trên lâm sàng. 

S: PLO 1, 4 

H: PLO 9 

64.  Nhận dạng được và hướng dẫn sử 

dụng đúng các thuốc trong thực 

hành nghề nghiệp. 

S: PLO 1, 4 

H: PLO 9 



30 

 

20. Đại cương dược động học  

21. Đại cương dược động học 

của các nội dung nghiên cứu 

dược lý học liên quan đến 

dùng thuốc. 

2. Phân tích được đặc điểm 

của các quá trình hấp thu, 

phân phối, chuyển hóa, thải 

trừ thuốc và áp dụng tương 

ứng trong điều trị. 

3. Trình bày được các cơ chế 

tác dụng của thuốc, các cách 

tác dụng của thuốc và cho ví 

dụ minh họa. 

4. Phân tích được các yếu tố 

ảnh hưởng đến tác dụng của 

thuốc. 

4, 9 

2 Bài 2: Thuốc tác dụng trên hệ 

thần kinh thực vật 

1. Đại cương 

2. Thuốc tác dụng trên hệ 

adrenergic 

3. Thuốc tác dụng trên hệ 

cholinergic 

2 1. Phân tích được cơ chế và 

đặc điểm tác dụng, áp dụng 

điều trị của thuốc tác dụng 

trên hệ adrenergic. 

2. Phân tích được cơ chế và 

đặc điểm tác dụng, áp dụng 

điều trị của thuốc tác dụng 

trên hệ cholinergic. 

PLO 1, 

4, 9 

3 Bài 3: Thuốc tê 

1. Đại cương 

- Khái niệm 

- Đặc điểm của một thuốc tê 

tốt  

- Phân loại 

- Tác dung và cơ chế tác dụng 

chung 

- Tác dụng không mong muốn 

và độc tính 

2. Các thuốc tê đại diện 

- Thuốc tê có cấu trúc este 

- Thuốc tê có cấu trúc amid 

- Thuốc tê có cấu trúc khác 

1 1. Trình bày được tác dụng 

và cơ chế, tác dụng không 

mong muốn và độc tính 

chung của thuốc tê. 

2.  Trình bày được đặc điểm 

dược động học, tác dụng, tác 

dụng không mong muốn và 

áp dụng lâm sàng tương ứng 

của các thuốc tê thuờng 

dùng (procain, lidocain, 

bupivacain, ethyl clorid). 

PLO 1, 

4, 9 
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4 Bài 4: Thuốc ngủ 

1. Đại cương 

- Khái niệm 

- Cơ chế tác dụng 

- Phân loại 

2. Các thuốc đại diện 

- Dẫn xuất của acid barbituric 

- Dẫn xuất benzodiazepin 

- Dẫn xuất khác 

1 1. Phân loại được các thuốc 

gây ngủ nhóm barbiturat. 

2. Phân tích được mối liên 

quan giữa cấu trúc hóa học 

và tác dụng; đặc điểm dược 

lý học, độc tính và hướng xử 

trí ngộ độc cấp các thuốc 

gây ngủ nhóm barbiturat. 

3. Trình bày được đặc điểm 

dược lý học cơ bản của 

thuốc ngủ mới. 

PLO 1, 

4, 9 

5 Bài 5: Thuốc an thần 

1. Đại cương 

- Khái niệm 

- Phân loại 

2. Thuốc an thần chủ yếu 

3. Thuốc an thần thứ yếu 

1 1. Phân loại và trình bày 

được đặc điểm cơ bản của 

thuốc an thần chủ yếu, an 

thần thứ yếu. 

2. Trình bày được đặc điểm 

dược đông học, tác dụng 

dược lý, tác dụng không 

mong muốn, và áp dụng điều 

trị của an thần chủ yếu 

(clopromazin, haloperidol, 

sulpirid và risperidon). 

3. Trình bày được đặc điểm 

dược đông học, tác dụng 

dược lý, tác dụng không 

mong muốn, áp dụng điều trị 

của dẫn xuất benzodiazepin. 

PLO 1, 

4, 9 

6 Bài 6: Thuốc giảm đau gây ngủ 

1. Đại cương 

2. Morphin 

3. Các opioid khác 

4. Thuốc đối kháng trên 

receptor opioid 

2 1. Trình bày được liên quan 

giữa cấu trúc hóa học với 

tác dụng của morphin. 

2. Trình bày được đặc điểm 

dược động học, tác dụng 

PLO 1, 

4, 9 
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dược lý, tác dụng không 

mong muốn, độc tính và 

cách tiếp cận xử trí ngộ 

độc cấp tính morphin, áp 

dụng điều trị của morphin 

3. Trình bày được đặc điểm 

tác dụng, dược động học, 

tác dụng không mong 

muốn và áp dụng điều trị 

của các opioid. 

4. Trình bày đặc điểm tác 

dụng, dược động học, tác 

dụng không mong muốn 

và áp dụng điều trị của 

các thuốc đối kháng với 

opioid. 

7 Bài 7: Thuốc hạ sốt, giảm đau, 

chống viêm 

1. Đại cương 

- Tác dụng chính và cơ chế 

- Tác dụng không mong muốn 

- Nguyên tắc chung khi sử 

dụng thuốc CVPS 

2. Các dẫn xuất đại diện 

2 1. Trình bày được các tác 

dụng chính, cơ chế của thuốc 

CVKS. 

2. Phân tích được tác dụng 

không mong muốn từ đó đưa 

ra nguyên tắc sử dụng thuốc 

CVKS. 

3. Trình bày phân loại các 

nhóm thuốc CVKS. 

4. Trình bày dược động học, 

tác dụng dược lý, TDKMM 

và áp dụng điều trị của các 

thuốc đại diện (aspirin, 

oxicam, ức chế ưu tiên 

COX2, paracetamol). 

PLO 1, 

4, 9 

8 Bài 8: Thuốc kháng sinh 4 1. Trình bày được cơ chế tác PLO 1, 
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1. Đại cương 

- Định nghĩa 

- Cơ chế tác dụng chung 

- Phân loại 

2. Các nhóm kháng sinh đại 

diện 

3. Một số lưu ý trong sử dụng 

kháng sinh 

dụng chung và phân loại 

thuốc kháng sinh. 

2. Phân tích được đặc điểm 

dược động học, cơ chế và 

phổ tác dụng, TDKMM, áp 

dụng lâm sàng của kháng 

sinh nhóm beta - lactam. 

3. Trình bày được đặc điểm 

dược động học, cơ chế và 

phổ tác dụng, TDKMM, 

ADLS của kháng sinh nhóm 

aminosid, tetracyclin, 

macrolid, lincosamid, 

phenicol. 

4. Trình bày được đặc điểm 

dược động học, cơ chế và 

phổ tác dụng, TDKMM, 

ADLS của kháng sinh nhóm 

quinolon, 5-nitro-imidazol, 

sulfamid kháng khuẩn. 

5. Trình bày các nguyên tắc 

chung trong sử dụng kháng 

sinh. 

4, 9 

 Bài 9: Thuốc chống nấm, lao 

1. Thuốc chống nấm 

- Phân loại 

- Thuốc đại diện 

2. Thuốc chống lao 

- Thuốc chống lao nhóm 1 

Thuốc chống lao nhóm 2 

1 1. Giải thích được ý nghĩa 

của các nội dung nghiên cứu 

dược lý học liên quan đến 

dùng thuốc. 

2. Phân tích được đặc điểm 

của các quá trình hấp thu, 

phân phối, chuyển hóa, thải 

trừ thuốc và áp dụng tương 

ứng trong điều trị. 

3. Trình bày được các cơ chế 

tác dụng của thuốc, các cách 

tác dụng của thuốc và cho ví 

dụ minh họa. 

4. Phân tích được các yếu tố 

ảnh hưởng đến tác dụng của 

thuốc. 

PLO 1, 

4, 9 
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 Bài 10: Thuốc trợ tim 

1. Đại cương 

2. Các thuốc 

- Thuốc trợ tim loại 

glycosid tim 

Thuốc trợ tim loại làm tăng 

AMPvòng 

1 1. Trình bày dược động học, 

cơ chế và tác dụng, áp dụng 

điều trị của glycosid trợ tim. 

2. Trình bày được cơ chế tác 

dụng và áp dụng điều trị của 

thuốc cường  adrenergic và 

thuốc phong tỏa 

phosphodiesterase. 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 11: Thuốc điều trị đau thắt 

ngực 

1. Đại cương 

2. Các thuốc 

- Thuốc nhóm chống cơn: 

nitrat và nitrit 

- Thuốc nhóm chẹn beta giao 

cảm 

- Thuốc nhóm chẹn kênh calci 

1 1. Phân loại các thuốc chữa 

đau thắt ngực. Trình bày tiêu 

chuẩn của một thuốc chữa 

đau thắt ngực tốt. 

2. Phân tích được cơ chế và 

tác dụng, dược động học, áp 

dụng điều trị của các nitrat 

và nitrit (nitroglycerin). 

3. Giải thích được cơ chế tác 

động chung của chẹn beta 

giao cảm và chẹn kênh calci 

trong điều trị đau thắt ngực. 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 12: Thuốc điều trị tăng 

huyết áp 

1. Đại cương 

2. Các nhóm thuốc chính 

- Thuốc ức chế men chuyển 

- Thuốc chẹn kênh calci 

- Thuốc giãn mạch trực tiếp 

- Thuốc hủy giao cảm 

2 1. Phân loại được các thuốc 

điều trị tăng huyết áp 

2. Phân tích được đặc điểm 

dược dộng học, tác dụng và 

cơ chế, áp dụng điều trị của 

thuốc ức chế men chuyển và 

thuốc chẹn kênh calci 

3. Giải thích được cơ chế tác 

động của một số thuốc khác 

trong điều trị tăng huyết áp 

(thuốc giãn mạch trực tiếp, 

thuốc hủy giao cảm). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 13: Thuốc lợi niệu 

1. Đại cương 

2. Các thuốc lợi niệu 

- Thuốc lợi niệu giảm kali máu 

- Thuốc lợi niệu giữ kali máu 

2 1. Trình bày được khái niệm, 

chỉ định chung, phân loại 

thuốc lợi niệu theo lâm sàng. 

2. Phân tích được các đặc 

PLO 1, 

4, 9 
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- Thuốc lợi niệu khác điểm dược lý học của các 

thuốc lợi niệu giảm kali máu 

3. Phân tích được các đặc 

điểm dược lý học của các 

thuốc lợi niệu  giữ kali máu 

4. Trình bày được các đặc 

điểm dược lý học của các 

thuốc lợi niệu khác 

 Bài 14: Vitamin 

1. Đại cương 

2. Một số vitamin tan trong 

nước 

3. Một số vitamin tan trong dầu 

1 1. Trình bày được tác dụng 

và cơ chế, triệu chứng thiếu, 

áp dụng lâm sàng của các 

vitamin tan trong nước (B1, 

C). 

2. Trình bày được tác dụng 

và cơ chế, triệu chứng thiếu - 

thừa, áp dụng lâm sàng của 

các vitamin tan trong dầu 

(A, D). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 15: Thuốc chữa thiếu máu 

1. Đại cương 

2. Một số thuốc chữa thiếu 

máu 

- Sắt 

- Vitamin B12 

- Acid folic 

- Erythropoietin 

1 1. Phân tích được đặc điểm 

dược động học, tác dụng, tác 

dụng không mong muốn và 

độc tính, áp dụng điều trị của 

sắt. 

2. Trình bày được đặc điểm 

dược động học, tác dụng, tác 

dụng không mong muốn  áp 

dụng điều trị  của thuốc kích 

thích sinh tế bào máu 

(vitamin B12, acid folic, 

erythropoietin, 

thrompoietin…). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 16: Thuốc điều trị viêm loét 

dạ dày, tá tràng 

1. Đại cương 

2. Các thuốc 

- Thuốc kháng acid 

- Thuốc giảm tiết HCl và 

pepsin 

- Thuốc khác 

2 

 

1. Phân loại được thuốc điều 

trị viêm loét dạ dày – tá 

tràng. 

2. Phân tích được cơ chế và 

tác dụng, TDKMM và áp 

PLO 1, 

4, 9 
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 dụng điều trị của thuốc 

kháng acid tác dụng tại chỗ. 

3. Phân tích được cơ chế và 

tác dụng, dược động học, 

TDKMM và áp dụng điều trị 

của các thuốc kháng H2 và 

thuốc ức chế bơm proton. 

4. Trình bày đặc điểm tác 

dụng của các thuốc diệt HP 

và các thuốc bảo vệ dạ dày. 

 Bài 17: Hormon và thuốc điều 

chỉnh rối loạn nội tiết 

1. Đại cương 

2. Các thuốc 

- Hormon thùy sau tuyến yên 

(Oxytocin) 

- Hormon vỏ thượng thận 

- Hormon sinh dục 

3 1. Trình bày đặc điểm dược 

động học, tác dụng, tác dụng 

không mong muốn và áp 

dụng điều trị của oxytocin. 

2. Phân tích được cơ chế và 

tác dụng, tác dụng không 

mong muốn của 

glucocorticoid. 

3. Phân tích được đặc điểm 

dược động học, chỉ định, 

chống chỉ định và áp dụng 

điều trị của glucocorticoid 

trên lâm sàng. 

4. Trình bày đặc điểm dược 

động học, tác dụng, tác dụng 

không mong muốn và áp 

dụng điều trị của các hormon 

sinh dục (androgen, 

progesteron, estrogen). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 18: Thuốc hạ glucose máu 

1. Phân loại thuốc hạ glucose 

máu 

2. Insulin 

3. Thuốc hạ glucose máu trong 

điều trị đái tháo đường type 

II 

1 1. Phân loại và kể tên được 

các thuốc hạ glucose máu. 

2. Phân tích được cơ chế và 

tác dụng, tác dụng không 

mong muốn, dược động học, 

áp dụng điều trị của insulin. 

3. Phân tích được cơ chế và  

tác dụng, tác dụng không 

mong muốn, dược động học, 

PLO 1, 

4, 9 
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chỉ định, chống chỉ định của 

các thuốc điều trị đái tháo 

đường khác (dẫn xuất 

sulfonylure, biguanid, 

thiazolidindion…) 

 Bài 19: Điều trị ngộ độc thuốc 

cấp tính 

1. Đại cương 

2. Phương pháp chung trong 

điều trị ngộ độc thuốc cấp 

tính 

3. Một số thuốc giải độc đặc 

hiệu 

1 1. Trình bày được phương 

pháp chung chữa ngộ độc 

thuốc cấp tính. 

2. Trình bày tác dụng và cơ 

chế, chỉ định, liều dùng một 

số thuốc giải độc đặc hiệu 

(pralidoxim, dimecaprol, 

EDTA, naloxon, flumazenil, 

deferoxamin) 

PLO 1, 

4, 9 

2. Thực hành 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 

1 Bài 1:  

1. Đơn thuốc và thành phần của 

đơn thuốc 

2. Các dạng thuốc 

4 1. Đọc, hiểu được đơn 

thuốc và thành phần 

của đơn thuốc 

2. Nhận thức được các 

dạng thuốc (uống, tiêm 

truyền, nhỏ/tra mắt, 

dùng ngoài) 

PLO 1, 

4, 9 

2 Bài 2:  

1. Thí nghiệm: 

- Thử tác dụng gây mê của 

ketamine 

- Thử tác dụng gây tê của 

lidocaine 

2. Nhận thức thuốc: 

(dạng thuốc dùng đường uống, 

tiêm, tra/nhỏ mắt) 

- Thuốc tác dụng trên thần kinh 

trung ương 

- Thuốc tác dụng trên thần kinh 

thực vật     

4 1. Giải thích được kết 

quả thí nghiệm và các 

ứng dụng lâm sàng. 

2. Nhận thức được một 

số thuốc mẫu theo yêu 

cầu (nhóm thuốc tác 

dụng trên hệ thần kinh 

trung ương và hệ thần 

kinh thực vật). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 3:  

1. Thí nghiệm 

- Thử tác dụng của adrenalin, 

4 1. Giải thích được kết 

quả thí nghiệm và các 

PLO 1, 

4, 9 
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acetylcholine và atropine trên 

huyết áp  

- Thử tác dụng của pilocarpin và 

atropin trên đồng tử 

2. Nhận thức thuốc: 

Dạng thuốc dùng đường uống, 

tiêm truyền, nhỏ/tra mắt, dùng 

ngoài. 

- Kháng sinh; Thuốc điều trị nấm, 

lao, phong. 

ứng dụng lâm sàng. 

2. Nhận thức được một 

số thuốc mẫu theo yêu 

cầu (Thuốc kháng sinh; 

Thuốc điều trị nấm, 

lao). 

 Bài 4: . 

1. Thí nghiệm 

- Thử tác dụng hạ đường máu của 

insulin 

- Thử tác dụng lợi niệu của 

furosemid 

2. Nhận thức thuốc: 

   Dạng thuốc dùng đặt dưới lưỡi, 

đường uống, đường tiêm/truyền. 

- Thuốc điều trị tăng huyết áp; 

Thuốc trợ tim 

- Thuốc điều trị loạn nhịp tim. 

4 1. Giải thích được kết 

quả thí nghiệm và các 

ứng dụng lâm sàng 

2. Nhận thức được một 

số thuốc mẫu theo yêu 

cầu (nhóm thuốc tác 

dụng trên hệ tim 

mạch). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 5:  

1. Thí nghiệm: 

- Thử tác dụng phòng và chống 

co giật của phenobarbital  

- Thử tác dụng của magnesi 

sulphate trên ruột 

2. Nhận thức thuốc: 

   Thuốc dùng đường uống, 

tiêm/truyền. 

- Thuốc điều trị viêm loét dạ dày 

tá tràng 

- Vitamin; Thuốc điều trị thiếu 

máu. 

4 1. Giải thích được kết 

quả thí nghiệm và các 

ứng dụng lâm sàng. 

2. Nhận thức được một 

số thuốc mẫu theo yêu 

cầu (nhóm thuốc tác 

dụng trên tiêu hóa; 

vitamin và thuốc chữa 

thiếu máu). 

PLO 1, 

4, 9 

 Bài 6:  

1. Thí nghiệm 

- Thử tác dụng của heparin trên 

thời gian đông máu  

2. Nhận thức thuốc: 

  Dạng thuốc dùng đường uống, 

4 1. Giải thích được kết 

quả thí nghiệm và các 

ứng dụng lâm sàng. 

2. Nhận thức được một 

PLO 1, 

4, 9 
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tiêm/truyền, dùng ngoài, đặt trực 

tràng. 

 - Thuốc chống viêm không 

steroid (NSAIDs) 

 - Thuốc điều chỉnh rối loạn nội 

tiết. 

số thuốc mẫu theo yêu 

cầu (Hormon; thuốc 

CVPS). 

 Bài 7:  

Ôn tập; Kiểm tra. 
4   

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:       

Thuyết trình/phát vấn, dạy học dựa trên tình huống lâm sàng và thảo luận 

nhóm; 

4. Thực hành:   

Thuyết trình, phát vấn. 

Dạy học dựa trên tình huống lâm sàng và hình ảnh trực quan (qua slide ảo).  

Thảo luận nhóm. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  

- Phương tiện: bảng, phấn, máy tính, projector, phần mềm giảng dạy trực tuyến 

(microsoft team, zoom…) 

- Vật liệu dạy học: hình vẽ, sơ đồ, case lâm sàng, câu hỏi phát vấn.  

2. Thực hành:  

- Phương tiện: bảng, phấn, máy tính, projector. 

- Vật liệu dạy học: động vật, dụng cụ, hóa chất, mô hình thí nghiệm, đơn thuốc 

mẫu, mẫu vật (dạng thuốc), câu hỏi phát vấn, bảng kiểm. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1  

Theo 

quy chế 

đào tạo 

  10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 01 

Viết (trả 

lời câu 

hỏi 

ngắn) 

≥ 4.0 1 10 
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Điểm thực 

hành (ĐTH) 
0,2 01 

Viết (trả 

lời câu 

hỏi 

ngắn) 

≥ 4.0 2 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 01 

Viết (trả 

lời câu 

hỏi 

ngắn) 

≥ 4.0 1 và 2 10 

Công thức t nh điểm:  

Tổng điểm: (ĐCC X 0,1) + (ĐGHP X 0,1) + (ĐTH X 0,2) + (ĐKTHP  x 0,6) 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 
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sót ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Đào Văn Phan (2012), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học. 

       Giáo trình thực hành Dược lý (tài liệu lưu hành nội bộ). 

2. Tài liệu tham khảo:  

Đào Văn Phan (2012), Dược lý học tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học. 

Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (2007), Dược lý học, tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học. 

Hoàng Thị Kim Huyền (2012), Dược động học, Nhà xuất bản Y học. 

Hoàng Thị Kim Huyền (2006), Dược lâm sàng, Nhà xuất bản Y học. 

Hoàng Thị Kim Huyền (2014),  Dược lâm sàng - Những nguyên lý cơ bản trong sử 

dụng thuốc và điều trị, tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Giảng viên 

1 Bài 1: Đại cương dược lý học 4 ThS Lại Thị Vân 

2 
Bài 2: Thuốc tác dụng trên hệ thần 

kinh thực vật 
2 ThS Lại Thị Vân 

3 Bài 3: Thuốc tê 1 ThS Tô Thị Hồng Thịnh 

4 Bài 4: Thuốc ngủ 1 ThS Tô Thị Hồng Thịnh 

5 Bài 5: Thuốc an thần 1 ThS Tô Thị Hồng Thịnh 

6 Bài 6: Thuốc giảm đau gây ngủ 2 ThS Tô Thị Hồng Thịnh 

7 
Bài 7: Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống 

viêm 
2 DS Nguyễn Việt Khánh 

8 Bài 8: Thuốc kháng sinh 4 ThS Lại Thị Vân 

9 Bài 9: Thuốc chống nấm, lao 1 ThS Lại Thị Vân 

10 Bài 10: Thuốc trợ tim 1 DS Ngô Thị Duyên 

11 Bài 11: Thuốc điều trị đau thắt ngực 1 DS Ngô Thị Duyên 

12 Bài 12: Thuốc điều trị tăng huyết áp 2 DS Ngô Thị Duyên 

13 Bài 13: Thuốc lợi niệu 1 ThS Đinh Thị Tuyết Lan 

14 Bài 14: Vitamin 1 ThS Nguyễn Thị Châu Loan 

15 Bài 15: Thuốc chữa thiếu máu 1 ThS Nguyễn Thị Châu Loan 

16 Bài 16: Thuốc điều trị viêm loét dạ 2 ThS Đinh Thị Tuyết Lan 
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dày, tá tràng 

17 
Bài 17: Hormon và thuốc điều chỉnh 

rối loạn nội tiết 
3 ThS Lại Thị Vân 

18 Bài 18: Thuốc hạ glucose máu 1 ThS Đinh Thị Tuyết Lan 

19 
Bài 19: Điều trị ngộ độc thuốc cấp 

tính 
1 ThS Nguyễn Thị Châu Loan 

 Tổng: 32  

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Tên giảng viên 

1 Bài 1 4 ThS Lại Thị Vân 

2 Bài 2 4 ThS Tô Thị Hồng Thịnh 

3 Bài 3 4 ThS Nguyễn Thị Châu Loan 

4 Bài 4 4 ThS Đinh Thị Tuyết Lan 

5 Bài 5 4 DS Ngô Thị Duyên 

6 Bài 6 4 TS Ngô Thị Hồng Thịện 

7 Bài 7 4 
ThS Tô Thị Hồng Thịnh 

ThS Lại Thị Vân 

 Tổng: 28  

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: đọc cuốn sổ tay “Học viên - Sinh viên những điều cần 

biết năm 2019” của trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

Sinh viên phải có điểm thực hành ≥ 4.0 (theo thang điểm 10) và đạt điểm kiểm tra 

giữa học phần theo quy định mới được dự thi kết thúc học phần.  

Sinh viên không đạt kiểm tra thực hành sẽ được bộ môn sắp xếp cho kiểm tra thực 

hành lần 2. Sinh viên có điểm kiểm tra thực hành lần 2 đạt yêu cầu và đảm bảo đủ các 

điều kiện duyệt thi khác theo quy định sẽ được dự thi kết thúc học phần.  

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Bùi Thị Bình 

2.  Lần 2 05/2019 Bùi Thị Bình 

3.  Dự kiến lần 3 Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: KÝ SINH TRÙNG 

Tên tiếng Anh: Parasitology 

Mã học phần:  6120PARASI0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XVIII. Hành chính. 

25. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV ngành điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

2 

16 

6 

30 

32 

8 

30 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Thực hành 

Kết thúc học phần: 

 

1 

1 

1 

Học phần học trước: Sinh học và di truyền, giải phẫu, sinh lý, mô 

phôi 

Học phần tiên quyết: Sinh học và di truyền, giải phẫu 

Học phần song hành: Vi sinh, Sinh lý bệnh- Miễn dịch, sinh hóa 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Ký sinh trùng 

26. Mô tả chung về học phần: 
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Môn học ký sinh trùng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc 

điểm sinh học, sinh lý, sinh thái, tác hại của một số mầm bệnh ký sinh trùng gây bệnh 

thường gặp ở Việt Nam đồng thời cung cấp kiến thức về đặc điểm dịch tễ học của bệnh 

ký sinh trùng, nguyên tắc và các biện pháp phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh 

trùng cũng như mối liên quan giữa ký sinh trùng với sức khỏe cộng đồng.  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

40.  Vũ Thị 

Bình 

Phương 

Tiến sỹ 0947073894 binhphuongytb@gmail.com 
Phụ 

trách 

41.  Nguyễn Thị 

Nga 
Thạc sỹ 0976139523 nguyenngadhytb@gmail.com 

Tham 

gia 

3. Hoàng Thị 

Út Trà 
Thạc sỹ 0934564808 uttradhytb@gmail.com 

Tham 

gia 

4. Trịnh Thị 

Thúy 
Thạc sỹ 0979634267 thuy.ytb87@gmail.com 

Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

61.  Vận dụng các đặc điểm sinh học, sinh lý và sinh 

thái của ký sinh trùng để phân tích đặc điểm dịch 

tễ học của bệnh ký sinh trùng 

PEO2 

62.  Dựa trên kiến thức về ký sinh trùng và bệnh ký 

sinh trùng để lý giải các nguyên tắc chẩn đoán và 

phòng bệnh ký sinh trùng 

PEO2 

63.  Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và 

cộng đồng về ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng  

PEO6 

mailto:thuy.ytb87@gmail.com
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II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập 

CĐ

R 

HP 

1 

Bài 1: ĐẠI CƯƠNG KÝ SINH 

TRÙNG  

1. Khái niệm cơ bản  

1.1. Ký sinh trùng 

1.2. Vật chủ 

1.3. Vòng đời  

2. Đặc điểm sinh lý, sinh thái của 

ký sinh trùng 

3. Tác hại của ký sinh trùng 

4. Phân loại ký sinh trùng y học 

02 

1. Trình bày được các khái 

niệm cơ bản: ký sinh trùng, 

vật chủ, vòng đời của ký sinh 

trùng 

2. Phân tích được khả năng 

gây bệnh của ký sinh trùng 

1,2 

2 

Bài 2: BỆNH KÝ SINH 

TRÙNG 

1. Đặc điểm bệnh ký sinh trùng 

2. Hội chứng bệnh ký sinh trùng 

3. Dịch tễ học bệnh ký sinh trùng 

4. Chẩn đoán, điều trị, phòng 

bệnh ký sinh trùng 

02 

1. Trình bày được các đặc 

điểm của bệnh ký sinh trùng 

2. Phân tích được các đặc 

điểm dịch tễ của bệnh ký sinh 

trùng 

3.Trình bày được nguyên tắc 

và các biện pháp phòng bệnh 

ký sinh trùng 

1,2 

TT CĐR Học phần 
Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

65.  Vận dụng kiến thức đã học về ký sinh trùng, 

và bệnh ký sinh trùng trong chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe của người bệnh, cộng đồng và 

trong thực hành nghề nghiệp 

S: PLO 1, 4  

H: PLO 3, 8  

66.  Tham gia, đề xuất được các biện pháp 

phòng chống ký sinh trùng và bệnh ký sinh 

trùng tại cộng đồng 

H: PLO 11,17 
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3 

Bài 3: GIUN KÝ SINH  (Giun 

đũa, giun tóc, giun móc/mỏ, giun 

kim, giun lươn, giun xoắn) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Tác hại 

3. Chẩn đoán, điều trị, phòng 

bệnh 

02 

1. Trình bày được đặc điểm 

sinh học của giun đũa, giun 

tóc, giun móc/mỏ, giun kim, 

giun lươn, giun xoắn  

2. Trình bày được tác hại của 

giun đũa, giun tóc, giun 

móc/mỏ, giun kim, giun lươn 

3. Trình bày được nguyên tắc 

và các biện pháp phòng bệnh  

1,2 

4 

Bài 4: SÁN KÝ SINH  (Sán lá 

gan nhỏ, sán lá ruột lớn, sán dây 

lợn/sán dây bò) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Tác hại 

3. Chẩn đoán, phòng bệnh 

02 

1. Mô tả được đặc điểm hình 

thể của một số loài sán ký 

sinh và gây bệnh cho người 

2. Trình bày được tác hại của 

một số loài sán ký sinh và gây 

bệnh cho người 

3. Trình bày được nguyên tắc 

và các biện pháp phòng bệnh  

1,2 

5 

Bài 5: ĐƠN BÀO KÝ SINH   

(E.histolytica, 

G.intestinalis,T.vaginalis) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Tác hại 

3. Chẩn đoán, điều trị, phòng 

bệnh 

02 

1. Trình bày được đặc điểm 

sinh học của một số đơn bào 

gây bệnh thường gặp 

2. Trình bày được tác hại của 

một số đơn bào gây bệnh 

thường gặp 

3. Trình bày được nguyên tắc 

và phòng bệnh đơn bào 

1,2 

6 

Bài 6: KÝ SINH TRÙNG SỐT 

RÉT VÀ BỆNH SỐT RÉT  

(Plasmodium spp. and Malaria) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Lâm sàng bệnh sốt rét 

3. Chẩn đoán, điều trị, phòng 

04 

1. Trình bày được đặc điểm 

sinh học của các loài 

Plasmodium ký sinh và gây 

cho người 

2. Giải thích được một số 

triệu chứng lâm sàng của 

bệnh sốt rét dựa trên kiến 

1,2 
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bệnh thức về đặc điểm sinh học các 

loài Plasmodium 

3. Phân tích nguyên tắc và 

biện pháp phòng chống sốt 

rét 

7 

Bài 7: VI NẤM Y HỌC 

1. Đặc điểm sinh học 

2. Vai trò y học của vi nấm  

3. Phòng bệnh 

02 

1. Mô tả được đặc điểm 

chung của vi nấm y học 

2. Phân tích được vai trò y 

học của một số vi nấm gây 

bệnh thường gặp (Candida 

Aspergillus; Nấm gây bệnh 

ngoài da) 

3. Trình bày được nguyên tắc 

và các biện pháp phòng bệnh 

vi nấm. 

1,2 

2. Thực hành 

ST

T 

Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐ

R 

1 

Bài 1. Hình thể trứng, ấu 

trùng và giun trưởng thành 

gây bệnh thường gặp 

4 

1. Mô tả được hình thể một số mầm 

bệnh giun gây bệnh thường gặp 

2. Soi, phát hiện được một số mầm 

bệnh giun gây bệnh thường gặp 

1,2 

 

Bài 2. Hình thể trứng, ấu 

trùng và sán trưởng thành 

gây bệnh thường gặp 

 

1. Mô tả được hình thể một số mầm 

bệnh sán gây bệnh thường gặp 

2. Soi, phát hiện được một số mầm 

bệnh sán gây bệnh thường gặp 

 

2 Bài 3. Hình thể đơn bào  4 

1. Mô tả được hình thể một số mầm 

bệnh đơn bào gây bệnh thường gặp 

2. Soi, phát hiện được một số mầm 

bệnh đơn bào gây bệnh thường gặp 

1,2 

3 Bài 4. Xét nghiệm phân 4 

1. Làm được kỹ thuật xét nghiệm 

phân theo phương pháp trực tiếp và 

Willis 

2. Soi, phát hiện được một số mầm 

1,2 
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bệnh trên tiêu bản xét nghiệm phân 

theo phương pháp trực tiếp và 

Willis 

4 
Bài 4. - Xét nghiệm máu - 

Nhuộm máu 

4 

1. Làm được tiêu bản giọt máu đàn 

và tiêu bản giọt máu đặc 

2. Nhuộm được tiêu bản giọt máu 

đàn và tiêu bản giọt máu đặc bằng 

phương pháp nhuộm giemsa 

1,2 

5 
Bài 5. Hình thể ký sinh 

trùng sốt rét 

4 

1. Mô tả được hình thể các loài 

Plasmodium gây bệnh cho người 

2. Soi, phát hiện được Plasmodium 

falciparum và Plasmodium vivax 

1,2 

6 
Bài 6. Hình thể ký sinh 

trùng sốt rét 

4 

1. Mô tả được hình thể các loài 

Plasmodium gây bệnh cho người 

2. Soi, phát hiện được Plasmodium 

falciparum và Plasmodium vivax 

1,2 

7 Bài 7. Hình thể nấm 4 

1. Mô tả được hình thể một số vi 

nấm gây bệnh thường gặp 

2. Soi, phát hiện được một số vi 

nấm gây bệnh thường gặp 

1,2 

8 Bài 8. Xét nghiệm nấm 4 

1. Trình bày được nguyên tắc xét 

nghiệm phát hiện vi nấm 

2. Làm được kỹ thuật xét nghiệm 

trực tiếp và nuôi cấy phát hiện vi 

nấm 

1,2 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết  

- Dạy học tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm.  

- Sinh viên cần chuẩn bị bài trước bằng cách đọc bài tại các tài liệu theo hướng dẫn 

của bộ môn và của giảng viên. 

- Sinh viên chủ động thảo luận, trả lời các câu hỏi, tình huống theo yêu cầu của giảng 

viên. 

- Giảng viên thuyết trình, giải thích các vấn đề cần thiết, then chốt. 

2. Thực hành  

Tại phòng thực hành 
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- Giảng viên, kỹ thuật viên hướng dẫn kỹ thuật dựa trên bảng kiểm, cách soi tiêu bản, 

đọc và nhận định kết quả xét nghiệm. 

- Sinh viên tự làm kỹ thuật dựa trên bảng kiểm. 

- Sinh viên soi, đọc và nhận định kết quả xét nghiệm chẩn đoán xác định một số bệnh 

ký sinh trùng thường gặp. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Tài liệu học tập, kế hoạch bài giảng, Powerpoint, bảng, phấn  

2. Thực hành: Bảng kiểm, bảng, phấn, kính hiển vi, lam kính, lá kính, hóa chất . 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: 

Điểm  

thành phần 

Trọng  ố 

tính 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu ch  đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điể

m tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 0,1  

Theo 

quy chế 

đào tạo 

- Thực hiện nội 

quy 

- Tham dự lớp 

- Chuẩn bị bài, 

làm bài tập 

 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 01 Thi viết ≥4 1,2 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 
0,2 01 

Thi chạy 

trạm 
≥4 1,2 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 01 Thi viết ≥4 1,2 10 

Công thức t nh điểm:  

Điểm Học phần= Đ.CC × 0,1 + Đ.GHP× 0,1 + Đ.TH × 0,2 + Đ. KTHP×0,6  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 
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Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

Trường Đại học Y Thái Bình (2007), Ký sinh trùng và côn trùng y học nhiệt đới, 

Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

2. Tài liệu tham khảo ch nh 

1. Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Ký sinh trùng y học, Nhà xuất bản y học, 

Hà Nội. 

2. Trường Đại học Y Hải Phòng (2018), Thực hành Ký sinh trùng, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội. 

3. Đinh Thị Thanh Mai (2017), Ô nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên rau, củ, 

quả, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

4. Viện Sốt rét- Ký  inh trùng và Côn trùng Trung Ương (2013), Cẩm nang 

xét nghiệm chẩn đoán giun sán, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 
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5. Bộ y tế (2000), Bệnh sốt rét, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

6. Nguyễn Văn Đề (2004), Sán lá gan, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.  

7. Burton Bogitsh, Clint Carter, và Thomas Oeltmann (2012), Human 

Parasitology - 4th Edition. 

8. Alan Gunn và Sarah Jane Pitt (2012), Parasitology: An Integrated Approach. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Cán bộ giảng 

1 

Bài 1 : ĐẠI CƯƠNG KÝ SINH 

TRÙNG  

1. Khái niệm cơ bản  

1.1. Ký sinh trùng 

1.2. Vật chủ 

1.3. Vòng đời (chu kỳ phát 

triển) 

2. Đặc điểm sinh lý, sinh thái của 

ký sinh trùng 

3. Tác hại của ký sinh trùng 

4. Phân loại ký sinh trùng y học 

02 TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

2 

Bài 2 : BỆNH KÝ SINH TRÙNG 

1. Đặc điểm bệnh ký sinh trùng 

2. Hội chứng bệnh ký sinh trùng 

3. Dịch tễ học bệnh ký sinh trùng 

4. Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh 

ký sinh trùng 

02 TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

3 

Bài 3: GIUN KÝ SINH  (Giun 

đũa, giun tóc, giun móc/mỏ, giun 

kim, giun lươn, giun xoắn, giun chỉ 

bạch huyết ) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Tác hại 

3. Dịch tễ 

02 Ths. Trịnh Thị Thúy 
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4. Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh 

4 

Bài 4: SÁN KÝ SINH  (Sán lá 

gan nhỏ, sán lá ruột lớn, sán lá 

phổi , sán dây lợn/sán dây bò) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Tác hại 

3. Dịch tễ 

4. Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh 

02 Ths. Hoàng Thị Út Trà 

5 

Bài 5: ĐƠN BÀO KÝ SINH   

(E. histolytica, 

G.intestinalis,T.vaginalis, B.coli) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Tác hại 

3. Dịch tễ 

4. Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh 

02 Ths. Nguyễn Thị Nga 

6 

Bài 6: KÝ SINH TRÙNG SỐT 

RÉT VÀ BỆNH SỐT RÉT  

(Plasmodium spp. and Malaria) 

1. Đặc điểm sinh học (Hình thể, 

vòng đời) 

2. Lâm sàng bệnh sốt rét 

3. Dịch tễ học 

4. Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh 

04 TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

7 

Bài 7: VI NẤM Y HỌC 

1. Đặc điểm sinh học 

2. Đặc điểm nuôi cấy 

02 Ths. Hoàng Thị Út Trà 
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3. Vi nấm gây bệnh ngoài da 

4. Vi Nấm gây bệnh cơ quan nội 

tạng 

5. Chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh 

2.Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Cán bộ giảng 

1 

Bài 1. Hình thể trứng, ấu 

trùng và giun trưởng thành 

gây bệnh thường gặp 

4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

 

Bài 2. Hình thể trứng, ấu 

trùng và sán trưởng thành gây 

bệnh thường gặp 

 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

2 Bài 3. Hình thể đơn bào  4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

3 Bài 4. Xét nghiệm phân 4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

4 
Bài 4. - Xét nghiệm máu - 

Nhuộm máu 

4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

5 
Bài 5. Hình thể ký sinh trùng 

sốt rét 

4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

6 
Bài 6. Hình thể ký sinh trùng 

sốt rét 

4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 
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7 Bài 7. Hình thể nấm 4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

8 Bài 8. Xét nghiệm nấm 4 

TS. GVCC. Vũ Thị Bình Phương 

Ths. Nguyễn Thị Nga 

Ths. Trịnh Thị Thúy 

Ths. Hoàng Thị Út Trà 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên 

1. Tham dự đầy đủ các buổi học 

2. Chuẩn bị bài và hoàn thành các bài tập được giao trước khi đến lớp 

3. Tham gia tích cực và chủ động các hoạt động học tập theo nhóm 

4. Chấp hành mọi nội qui, qui chế của nhà trường và bộ môn 

2. Quy định điều kiện dự thi 

Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số tiết học lý thuyết và tất cả các bài thực hành 

trong học phần 

Thời gian nghỉ học lý thuyết (nếu có) phải có lý do hợp lệ và có điểm kiểm tra 

giữa học phần đạt yêu cầu theo quy định. 

Sinh viên phải có điểm thực hành ≥4 (theo thang điểm 10) và đạt điểm kiểm tra 

giữa học phần theo quy định mới được tham 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Thị Bình Phương 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Thị Bình Phương 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Giáo dục sức khỏe 

Tên tiếng Anh: Health Education 

Mã học phần:  6120HLTEDU0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XIX. Hành chính. 

27. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng năm thứ 2 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

2 (1/1) 

18 

0 

30 

30 

0 

30 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần:  

Thực hành: 

Kết thúc học phần: 

3 

1 

1 

1 

Học phần học trước: Kỹ năng giao tiếp 

Học phần tiên quyết: Không có 

Học phần song hành: Không có 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế 

 

 

28. Mô tả chung về học phần: 
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Giáo dục sức khỏe là một môn học của Y tế công cộng. Hiện nay, Giáo dục sức 

khỏe và nâng cao sức khỏe đang là một chức năng, nhiệm vụ bắt buộc của ngành y tế, 

của tất cả các cán bộ y tế, là giải pháp hàng đầu, có hiệu quả nhất trong các giải pháp 

bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân, là nội dung số 1 trong các nội dung chăm sóc 

sức khỏe ban đầu tại Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Giáo dục sức khỏe và nâng cao 

sức khỏe là một môn học nằm trong chương trình chính khoá được giảng dạy cho sinh 

viên ngành học bác sỹ đa khoa trong tất cả các trường Đại học Y trên toàn quốc. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/họ

c vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

42.  Nguyễn Đức 

Thanh 

PGS. TS 0912357575 bsthanh@hotmail.co

m 

Phụ trách 

43.  Trần Quốc Kham GS.TS 0913348626 khamtqvn@hotmail.c

om 

Tham gia 

44.  Ngô Văn Đông Thạc sỹ 0915025119 dongytb@yahoo.com Tham gia 

45.  Trần Đình Thoan Thạc sỹ 097 

9895118 

trandinhthoantb@gm

ail.com 

Tham gia 

46.  Phan Thu Nga Thạc sỹ 0976625250 phanthunga2710@gm

ail.com 

Tham gia 

47.  Nguyễn Thị Ái Thạc sỹ 0984391406 nguyenai198@gmail.

com 

Tham gia 

48.  Nguyễn Hà My Thạc sỹ 0976599971 hamy0359@gmail.co

m 

Tham gia 

49.  Nguyễn Văn Tiến Thạc sỹ 0972213609 tiennv@tbump.edu.vn Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Đại cương về truyền thông giáo dục  ức 4 MT 1 CĐR 1 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

64.  Trình bày được khái niệm, bản chất, vị trí, vai trò 

của truyền thông – giáo dục sức khỏe 

PEO 2 

65.  Phân tích được hành vi sức khỏe, quá trình thay 

đổi hành vi sức khỏe, các phương pháp, phương 

tiện, kỹ năng TT-GDSK 

PEO 2 

PEO 5 

PEO 6 

66.  Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 

các hoạt động cho một chương trình TT-GDSK 

tại cộng đồng, nơi làm việc 

PEO 2 

PEO 9 

PEO 10 

PEO 12 

TT CĐR Học phần 

Sau khi học xong học phần này 

Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

67.  Vận dụng được kiến thức TT-GDSK trong 

thực hành chuyên môn điều dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

H/PLO1 

S/PLO4 

S/PLO5 

68.  Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh 

và cộng đồng và đưa ra được các giải pháp 

để gải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng 

H/PLO11 

S/PLO12 

69.  Tham gia đào tạo cán bộ điều dưỡng và 

nhân viên y tế 

H/PLO13 

70.  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và phối hợp được với các bên liên 

quan có hiệu quả trong các hoạt động nghề 

nghiệp 

H/PLO14 

71.  Tham gia lập kế hoạch và điều phối, quản 

lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu 

quả các hoạt động 

S/PLO17 
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khỏe 

1. Một số khái niệm 

2. Mục đích cơ bản của TT – GDSK 

3. Các mô hình TT – GDSK 

4. Vị trí, vai trò của TT – GDSK trong CSSKBĐ 

5. Trách nhiệm thực hiện TT – GDSK 

6. Hệ thống tổ chức TT – GDSK 

7. Mười điều cần ghi nhớ khi làm TT – GDSK 

8. Các nguyên tắc TT – GDSK 

2 Bài 2: Sức khỏe, Hành vi  ức khỏe, Quá trình 

thay đổi hành vi  ức khỏe 

1. Sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng  

2. Hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi 

sức khỏe 

4 MT 2 CĐR 1 

3 Bài 3: Phương pháp, phương tiện, nội dung 

truyền thông giáo dục  ức khỏe 

1. Sáu nguyên tắc lựa chọn phương pháp, phương 

tiện TT – GDSK 

2. Các phương pháp TT – GDSK 

3. Các phương tiện TT – GDSK 

4. Nội dung TT – GDSK 

2 MT 3 CĐR 

2,3 

4 Bài 4: Kỹ năng truyền thông giáo dục  ức khỏe 

1. Giới thiệu về kỹ năng TT – GDSK 

2. Các kỹ năng TT – GDSK cơ bản 

4 MT 3 CĐR 

2,3 

5 Bài 5: Quản lý truyền thông giáo dục  ức khỏe 

1. Chu trình quản lý 

2. Lập kế hoạch TT – GDSK 

3. Thực hiện kế hoạch TT – GDSK 

4. Đánh giá kết quả TT - GDSK 

4 MT 3 CĐR 

4,5 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục 

tiêu học 

tập 

CĐR 

1 Bài 1. Hành vi sức khỏe  quá trình thay đổi 

hành vi sức khỏe 

4 MT2 CĐR 2,3 

2 Bài 2. Phương pháp TT-GDSK 4 MT2 CĐR 2,3 

3 Bài 3. Kỹ năng thăm hộ gia đình 4 MT2 CĐR 2,3 

4 Bài 4. Kỹ năng làm mẫu, thảo luận nhóm 4 MT2 CĐR 2,3 

5 Bài 5. Kỹ năng tư vấn sức khỏe 4 MT2 CĐR 2,3 

6 Bài 5. Xây dựng thông điệp TT-GDSK 4 MT3 CĐR 4,5 

7 Bài 6. Xây dựng mục tiêu TT-GDSK 4 MT3 CĐR 4,5 

8 Bài 7. Lập kế hoạch TT-GDSK 4 MT3 CĐR 4,5 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:     
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- Thuyết trình ngắn tích cực hóa; 

 - Hỏi - đáp trực tiếp; 

 - Làm việc nhóm; 

 - Nghiên cứu trường hợp    

          - Giao bài đọc về nhà; 

- Hướng dẫn tự học                                          

2. Thực hành:  

- Nghiên cứu trường hợp   

- Thảo luận nhóm 

- Đóng vai       

  IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  

- Máy chiếu Projector 

- Bảng, phấn 

- Câu hỏi phát vấn 

2. Thực hành:  

- Case study  

- Kịch bản 

- Video, clip   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

10% 1 Theo 

quy chế 

của Nhà 

trường 

- Qua sổ 

nhật ký 

- Thái 

độ học 

tập của 

SV 

CĐR 4 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

10% 1 Bài 

kiểm tra 

viết 

≥ 4: Đạt 

CĐR 

1,2,3,4,5 

10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

40% 1 Bài 

kiểm tra 

viết 

≥ 4: Đạt 

CĐR 

1,2,3,4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

40% 1 Bài 

kiểm tra 

test 
≥ 4: Đạt 

CĐR 

1,2,3,4,5 

10 
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Công thức t nh điểm:  

Điểm CC x 0,1 + Điểm GHP x 0,1 + Điểm TH x 0,4 + Điểm kết thúc HP x 0,4 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

1. Trương Quang Tiến (2012), Truyền thông sức khỏe, Nhà xuất bản lao động xã 

hội, Hà Nội 
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2. Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế - Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2019),  

Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Klaus Krickeberg, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Bích (2014), Giáo dục sức 

khỏe, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

2. Nguyễn Văn Dịp (2001), Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, Nhà xuất bản y 

học, Hà Nội 

3. Trần Quốc Kham và Nguyễn Văn Sơn (2014), Quản lý và chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại tuyến xã, dành cho giảng viên, Ngà xuất bản Y học, Hà Nội 

4. Trần Quốc Kham và Nguyễn Văn Sơn (2014), Quản lý và chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại tuyến xã, dành cho học viên, Ngà xuất bản Y học, Hà Nội 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên:  

- Đi học đúng giờ 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp 

- Tôn trọng, chấp hành các nội quy của lớp học. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên, 100% các buổi thực hành 

- Có điểm thực hành và giữa ký từ 4 trở lên mới được thi hết học phần. 

     IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Ngô Văn Đông 

2.  Lần 2 05/2019 Ngô Văn Đông 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Tổ chức và quản lý y tế 

Tên tiếng Anh: Organization and Management Health 

Mã học phần:  6120HLTMNG0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XX. Hành chính. 

29. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng năm thứ 4 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

2 (1/1) 

18 

0 

30 

30 

0 

30 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần:  

Thực hành: 

Kết thúc học phần: 

3 

1 

1 

1 

Học phần học trước: Không có 

Học phần tiên quyết: Không có 

Học phần song hành: Không có 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế 

 

 

30. Mô tả chung về học phần: 
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Tổ chức & Quản lý Y tế là một khoa học của chuyên ngành Y xã hội học. Kiến thức 

về Tổ chức & Quản lý Y tế sẽ giúp cho cán bộ y tế sử dụng các nguồn lực của đơn vị, 

cộng đồng một cách có hiệu quả cao. Nội dung môn học Tổ chức & Quản lý Y tế được 

biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa 

học, cập nhập các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn ở Việt Nam. 

Tập tài liệu Tổ chức & Quản lý Y tế gồm 9 bài, đề cập đầy đủ đến các nội dung về 

tổ chức và quản lý các hoạt động y tế, cụ thể: Hệ thống Y tế và hệ thống tổ chức ngành 

Y tế Việt Nam; Các chỉ số sức khỏe cộng đồng và quản lý thông tin Y tế; Đại cương 

về quản lý và quản lý Y tế. Lập kế hoạch Y tế; Tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát 

và đánh giá các hoạt động chăm sóc sức khỏe; Quản lý nguồn lực Y tế; Bảo hiểm Y tế; 

Đại cương về kinh tế học và kinh tế Y tế; Đánh giá kinh tế Y tế. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/họ

c vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

50.  Nguyễn Đức 

Thanh 

PGS. TS 0912357575 bsthanh@hotmail.co

m 

Phụ trách 

51.  Trần Quốc Kham GS.TS 0913348626 khamtqvn@hotmail.c

om 

Tham gia 

52.  Ngô Văn Đông Thạc sỹ 0915025119 dongytb@yahoo.com Tham gia 

53.  Trần Đình Thoan Thạc sỹ 097 

9895118 

trandinhthoantb@gm

ail.com 

Tham gia 

54.  Phan Thu Nga Thạc sỹ 0976625250 phanthunga2710@gm

ail.com 

Tham gia 

55.  Nguyễn Thị Ái Thạc sỹ 0984391406 nguyenai198@gmail.

com 

Tham gia 

56.  Nguyễn Hà My Thạc sỹ 0976599971 hamy0359@gmail.co

m 

Tham gia 

57.  Nguyễn Văn Tiến Thạc sỹ 0972213609 tiennv@tbump.edu.vn Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

67.  Trình bày được  những ưu, nhược điểm của các 

mô hình hệ thống y tế trên Thế giới và hệ thống 

tổ chức ngành y tế Việt Nam; các chỉ số đánh giá 

sức khoẻ cộng đồng và các phương pháp nghiên 

cứu tỷ lệ mắc bệnh;  hệ thống, cơ chế hoạt động 

của tài chính y tế Việt Nam 

PEO 2 

68.  Phân tích được  hệ thống tổ chức y tế, nhiệm vụ 

và hoạt động của các cơ sở y tế; cách tính 

DALY, QALY. 

PEO 2 

PEO 5 

 

69.  Lựa chọn được phương pháp đánh giá kinh tế y 

tế phù hợp để đánh giá hiệu quả các can thiệp 

CSSK 

PEO 2 

PEO 5 

 

70.  Lập được kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 

các hoạt động nhân lực, tài chính cho một 

chương trình y tế tại cộng đồng, nơi làm việc 

PEO 2 

PEO 9 

PEO 10 

PEO 12 

71.  Thực hiện được các quy định về BHYT  PEO9 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1. Hệ thống y tế 

1. Khái niệm về hệ thống và hệ thống y tế 

2. Các mô hình hệ thống y  tế  

3. Nghiên cứu hệ thống y tế: 

4. Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) 

2 MT 1 CĐR 1 

2 Bài 2. Hệ thống tổ chức ngành y tế Việt Nam 

1. Năm nguyên tắc tổ chức mạng lưới y tế Việt 

Nam.  

2. Mô hình chung của mạng lưới y tế Việt Nam 

3. Tổ chức và nhiệm vụ của từng tuyến: 

4. Tổ chức, hoạt động bệnh viện 

2 MT 1, 

MT 2 

CĐR 1 

3 Bài 3. Các chỉ  ố  ức khoẻ cộng đồng và quản 

lý thông tin y tế 
2 MT 1 CĐR 

2,3 

TT CĐR Học phần 

Sau khi học xong học phần này 

Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

72.  Vận dụng được kiến thức TCQLYT trong 

thực hành chuyên môn điều dưỡng và chăm 

sóc người bệnh 

H/PLO1 

S/PLO4 

S/PLO5 

73.  Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các 

dịch bệnh tại địa phương đựa trên các mô 

hình tổ chức y tế 

H/PLO11 

S/PLO12 

74.  Tham gia đào tạo cán bộ điều dưỡng và 

nhân viên y tế 

S/PLO13 

75.  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc 

nhóm và phối hợp được với các bên liên 

quan có hiệu quả trong các hoạt động nghề 

nghiệp 

H/PLO14 

76.  Có khả năng hướng dẫn, giám sát người 

khác thực hiện nhiệm vụ CSSK tại cộng 

đồng, nơi làm việc 

H/PLO10 

77.  Tham gia lập kế hoạch và điều phối, quản 

lý các nguồn lực,tài chính đánh giá và cải 

thiện hiệu quả các hoạt động CSSK 

H/PLO17 
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1. Thống kê tình trạng sức khoẻ cộng đồng: 

 2.Quản lý thông tin y tế 

4 Bài 4. Đại cương về quản lý và quản lý y tế.  

Lập kế hoạch y tế 

1. Đại cương về quản lý và quản ly  

2. Lập kế hoạch y tế 

2 MT 4 CĐR 

3,4,5 

5 Bài 5. Tổ chức thực hiện, điều hành, giám  át  

và đánh giá các hoạt động chăm  óc  ức khoẻ 

1. Một số khái niệm 

2. Giám sát các hoạt động CSSK 

3. Đánh giá các hoạt động y tế 

2 MT 4 CĐR 

4,5 

6 Bài 6. Bảo hiểm y tế 

1- Một số khái niệm liên quan đến BHYT 

2- Quá trình hình thành và phát triển 

3. Nguyên tắc BHYT 

4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về BHYT 

5. Đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương 

thức đóng BHYT 

6. Quản lý và sử dụng thẻ BHYT 

7. Phạm vi được hưởng BHYT  

8. Tổ chức khám, chữa bệnh cho người tham gia 

BHYT 

9.Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT 

10. Quỹ BHYT 

11. Quyền và trách nhiệm các bên liên quan đến 

BHYT 

12. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

về BHYT 

4 MT 5 CĐR 

4,6 

7 Bài 7. Những khái niệm cơ bản của kinh tế học 

và kinh tế y tế 

1. Những khái niệm cơ bản của kinh tế học 

2. Kinh tế y tế 

2 MT 2, 

MT3 

CĐR 6 

8 Bài 8. Đánh giá kinh tế y tế 

1. Chi phí 

2. Đo lường kết quả can thiệp  

3. Đánh giá KTYT 

2 MT 2, 

MT3 

CĐR6 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục 

tiêu học 

tập 

CĐR 

1 Thực hành hệ thống y tế 4 MT 1 CĐR 1 

2 Thực hành Hệ thống y tế Việt Nam 4 MT 1, 

MT 2 

CĐR 1 

3 Thực hành Các chỉ số ĐGSK cộng đồng 4 MT 1 CĐR 2,3 

4 Thực hành Lập kế hoạch y tế 4 MT 4 CĐR 
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3,4,5 

5 Thực hành Toorc hức thực hiện và điều hành 

các hoạt động CSSK 

4 MT 4 CĐR 4,5 

6 Thực hành Luật bảo hiểm y tế 4 MT 5 CĐR 4,6 

7 Thực hành Kinh tế y tế 4 MT 2, 

MT 3 

CĐR 6 

8 Thực hành Đánh giá Kinh tế y tế 4 MT 2, 

MT 3 

CĐR6 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:     

- Thuyết trình ngắn tích cực hóa; 

 - Hỏi - đáp trực tiếp; 

 - Làm việc nhóm; 

 - Nghiên cứu trường hợp    

          - Giao bài đọc về nhà; 

- Hướng dẫn tự học                                          

2. Thực hành:  

- Nghiên cứu trường hợp   

- Thảo luận nhóm 

- Đóng vai       

  IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  

- Máy chiếu Projector 

- Bảng, phấn 

- Câu hỏi phát vấn 

2. Thực hành:  

- Case study  

- Kịch bản 

- Video, clip   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

10% 1 Theo 

quy chế 

của Nhà 

trường 

- Qua sổ 

nhật ký 

- Thái 

độ học 

tập của 

SV 

CĐR 4 10 
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Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

10% 1 Bài 

kiểm tra 

viết 

≥ 4: Đạt 

CĐR 

1,2,3,4,5

,6 

10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

40% 1 Bài 

kiểm tra 

viết 

≥ 4: Đạt 

CĐR 

1,2,3,4,5

,6 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

40% 1 Bài 

kiểm tra 

test 
≥ 4: Đạt 

CĐR 

1,2,3,4,5

,6 

10 

Công thức t nh điểm:  

Điểm CC x 0,1 + Điểm GHP x 0,1 + Điểm TH x 0,4 + Điểm kết thúc HP x 0,4 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội Không Giải chưa Giải đầy Giải đầy đủ và Giải đầy đủ 50% 
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dung bài 

tập 

giải được hết các các 

bài tập 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

1. Phạm Trí Dũng (2014), Nguyên lý và các kỹ năng quản lý, Nhà xuất bản Y học. 

2. Bộ Y tế (2006), Tổ chức, quản lý và chính sách Y tế, Nhà xuất bản Y học. 

3. Vũ Xuân Phú (2012), Khái niệm cơ bản về Kinh tế y tế và tài chính y tế, Nhà 

xuất bản lao động. 

4. Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế (2018), Giáo trình Tổ chức và Quản lý y tế, 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (lưu hành nội bộ) 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Nguyễn Văn Hiến (2013), Quản lý và lãnh đạo, Nhà xuất bản Y học. 

2. Trương Việt Dũng (2015), Quản trị bệnh viện (Giáo trình dùng cho đào tạo 

sau đại học), Nhà xuất bản Y học. 

3. Trần Quốc Kham, Nguyễn Văn Sơn (2014), Quản lý và chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại tuyến xã (sách dùng cho giảng viên), Nhà xuất bản y học. 

4. Trần Quốc Kham, Nguyễn Văn Sơn (2014), Quản lý và chăm sóc sức khỏe 

ban đầu tại tuyến xã (sách dùng cho học viên), Nhà xuất bản y học.  

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên:  

- Đi học đúng giờ 

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp 

- Tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp 

- Tôn trọng, chấp hành các nội quy của lớp học. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên, 100% các buổi thực hành 

- Có điểm thực hành và giữa ký từ 4 trở lên mới được thi hết học phần. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

4.  Lần 1 05/2017 Ngô Văn Đông 
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5.  Lần 2 05/2019 Ngô Văn Đông 

6.  Dự kiến Năm 2021  

7.     

8.     

  

 

 

  

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng Việt: Dịch tễ học 

Tên tiếng Anh: Epidemiology 

Mã học phần:  6120EPIDEM0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XXI. Hành chính. 

31. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Sinh viên điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

02 (LT: 01, TH: 01) 

16 

 

 

28 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

 

01 

01 
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Học phần học trước: 01 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Dịch tễ học 

 

32. Mô tả chung về học phần: 

Môn học này sẽ cung cấp cho sinh viên Cử nhân điều dưỡng những khái niệm 

liên quan tới những nguyên lý và các phương pháp cơ bản của dịch tễ học được áp 

dụng trong việc xác định, kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/họ

c vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

58.  Trần Thị Khuyên  TS 0915539417 khuyendhytb@gmail.com Phụ trách 

59.  Nguyễn Hữu Ngự ThS 0913260712 huunguytb@gmail.com GV 

60.  Đặng Bích Thủy TS 0985201899 dangbichthuy71@gmail.com GV 

61.  Vũ T Kim Dung ThS 0912792567 kimdung.ytb@gmail.com GV 

62.  Lê Đức Cường TS 0938042668 cuongldvn@gmail.com GV 

63.  Trần Thị Phương PGS.TS 0969816605 phuong170978@gmail.com GV 

4. Mục tiêu học phần: 

mailto:huunguytb@gmail.com
mailto:dangbichthuy71@gmail.com
mailto:kimdung.ytb@gmail.com
mailto:cuongldvn@gmail.com
mailto:phuong170978@gmail.com
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TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

72.  * Kiến thức:  

- Giám sát phát hiện sớm các 

bệnh dịch tại địa phương. 

- Lập kế hoạch bao vây dịch 

và đề xuất các biện pháp phòng 

ngừa, dập tắt và thanh toán dịch 

phù hợp. 

- Xác định một số vấn đề sức 

khoẻ, bệnh tật cần sàng tuyển phát 

hiện sớm tại cộng đồng. 

- Thiết kế cuộc điều tra, lập 

kế hoạch điều tra, thiết kế được 

một số công cụ thu thập thông tin 

phục vụ cho việc xác định các vấn 

đề sức khỏe cần can thiệp ở cộng 

đồng. 

- Mô tả được các vấn đề sức 

khoẻ, bệnh tật tại cộng đồng. 

- Xử lý phân tích các thông 

tin đã thu được, biết nhận xét các 

kết quả đã được trình bày. 

- Xác định các yếu tố nguy 

cơ của một bệnh trạng tại cộng 

đồng và đề xuất được các giải 

pháp thích hợp loại trừ yếu tố 

nguy cơ. 

PEO 1, PEO 2 

73.  * Kỹ năng: 

- Thiết kế được một cuộc 

điều tra, lập kế hoạch điều tra, 

thiết kế được một số công cụ thu 

thập thông tin phục vụ cho việc 

xác định các vấn đề sức khoẻ cần 

can thiệp ở cộng đồng. 

- Xây dựng được kế hoạch 

bao vây dịch và đề xuất các biện 

pháp phòng ngừa, dập tắt và thanh 

toán dịch phù hợp. 

PEO 1, PEO 2 

74.  * Thái độ: 

Nhận thức được tầm quan 

trọng của dịch tễ học là một môn 

y học cơ sở nền tảng cho các 

nghiên cứu về y tế công cộng, liên 

quan đến quá trình đặt câu hỏi về 

tình trạng sức khỏe cũng như bệnh 

tật của quẩn thể, đưa ra phương 

pháp để tiến hành điều tra những 

vấn đề sức khỏe, tìm ra những yếu 

tố căn nguyên có thể của vấn đề 

để đưa ra các giải pháp can thiệp 

nâng cao sức khỏe và đánh giá 

PEO 3, PEO 4 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

XXII. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết  

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học 

tập  

CĐR 

1 Bài 1. Các đề cập dịch tễ học 

1. Khái niệm về dịch tễ học 

2. Mục tiêu của dịch tễ học 

a. Mục tiêu chung 

b. Mục tiêu cụ thể : 

i. Xác định sự phân bố 

ii. Bộc lộ nguy cơ 

iii. Cung cấp phương pháp 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc kh¸i 

niÖm, môc tiªu 

vµ ®èi tîng 

nghiªn cøu cña 

dÞch tÔ häc 

2. So s¸nh sù 

kh¸c nhau gi÷a 

®Ò cËp dÞch 

tÔ häc vµ ®Ò 

1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

78.  Vận dụng kiến thức cơ sở ngành 

trong thực hành chuyên môn điều 

dưỡng  

S: PLO 1, 4  

 

79.  Vận dụng được kiến thức về lập kế 

hoạch, tổ chức và giám sát có hiệu 

quả các hoạt động điều dưỡng  

S: PLO 1, 4  

 

80.  Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đầy 

đủ và thành thạo quy trình điều 

dưỡng khi chăm sóc người bệnh  

S: PLO 1, 4  

 

81.  Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho 

người bệnh tại cộng đồng. Tham gia 

phòng bệnh và phát hiện sớm các 

bệnh dịch tại địa phương. Đề xuất 

các biện pháp phối hợp để phòng 

chống dịch  

H: PLO 3, 8 

82.  Đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, 

phối hợp với thầy thuốc  để chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe người 

bệnh  

S: PLO 1, 4  
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đánh giá biện pháp can 

thiệp cải thiện sức khỏe 

con người 

3. Đề cập dịch tễ học 

4. Đối tượng nghiên cứu của dịch tễ học 

5. Nhiệm vụ các nội dung của dịch tễ học 

a. Dịch tễ học mô tả 

b. Dịch tễ học phân tích 

c. Dịch tễ học thực nghiệm 

d. Dịch tễ học lí thuyết khái quát 

cËp l©m sµng 

3. Tr×nh bµy 

nh÷ng ®Æc 

®iÓm chung 

cña mét nghiªn 

cøu dÞch tÔ 

häc 

 

2 Bài 2. Số đo mắc bệnh và  ố đo tử vong 

1. Số đo mắc bệnh 

1.1. Số tuyệt đối và số tương đối liên quan đến 

kích thước quần thể 

1.2. Tỷ lệ mới mắc và tỷ lệ hiện mắc 

1.2.1. Tỷ lệ hiện mắc 

1.2.2. Tỷ lệ mới mắc tích lũy 

1.2.3. Mật độ mới mắc 

1.3. Mối quan hệ giữa tỷ lệ tỷ lệ hiện mắc và 

tỷ lệ mới mắc 

2. Số đo tử vong 

2.1. Tỷ lệ tử vong thô (CDR) 

2.2. Tử vong và tuổi 

2.3. Tỷ lệ tử vong riêng phần (hoặc tỷ lệ tử 

vong đặc hiệu theo tuổi) 

2.4. Tỷ lệ tử vong chuẩn hóa theo tuổi 

2.5. Tỷ lệ tử vong đặc hiệu theo giới 

2.6. Tỷ lệ tử vong theo nguyên nhân 

2.7. Tỷ lệ chết/mắc 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc kh¸i 

niÖm vÒ tû lÖ 

hiÖn m¾c vµ 

tû lÖ míi m¾c 

2. Tr×nh bµy 

®îc mèi quan 

hÖ gi÷a tû lÖ 

hiÖn m¾c vµ 

tû lÖ míi m¾c 

3. Tr×nh bµy 

®îc ý nghÜa 

vµ c«ng thøc 

tÝnh mét sè tû 

lÖ tö vong 

thêng dïng 

4. Nªu ý 

nghÜa cña 

chuÈn hãa tû 

lÖ tö vong 

1 

3 Bài 3. Các chiến lược thiết kế nghiên cứu 

dịch tễ học 

1. Đại cương về thiết kế nghiên cứu sử 

dụng trong nghiên cứu dịch tễ học 

- Nghiên cứu quan sát 

Các thiết kế nghiên cứu mô tả 

Các thiết kế nghiên cứu phân tích 

- Nghiên cứu can thệp 

2. Các thiết kế nghiên cứu quan sát 

a. Các thiết kế nghiên cứu quan sát 

01 1. Nªu ®îc c¸c 

lo¹i thiÕt kÕ 

nghiªn cøu m« 

t¶, vai trß cña 

c¸c thiÕt kÕ 

nghiªn cøu m« 

t¶ 

2. Tr×nh bµy 

®îc c¸c lo¹i 

thiÕt kÕ 

nghiªn cøu 

ph©n tÝch 

3. Nªu ®îc u 

2 
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mô tả 

i. Nghiên cứu mô tả ca bệnh 

ii. Nghiên cứu mô tả chùm 

bệnh/ nghiên cứu loạt 

trường hợp 

iii. Nghiên cứu cắt ngang mô 

tả 

b. Các thiết kế nghiên cứu quan sát 

phân tích 

i. Nghiên cứu thuần tập 

ii. Nghiên cứu bệnh - chứng 

iii. Nghiên cứu cắt ngang có 

phân tích  

iv. Nghiên cứu tương quan/ 

nghiên cứu sinh thái 

3. Các thiết kế nghiên cứu can thiệp 

a. Can thiệp cộng đồng:  

i. Nghiên cứu so sánh trước 

- sau can thiệp 

ii. Nghiên cứu có nhóm 

chứng. 

b. Thử nghiệm lâm sàng: 

i. Nghiên cứu đơn nhóm 

ii. Nghiên cứu đa nhóm 

iii. Phân bố ngẫu nhiên 

iv. Làm mù 

v. Nhóm chứng lịch sử 

c. Thử nghiệm phòng bệnh 

nhîc ®iÓm 

cña c¸c thiÕt 

kÕ nghiªn cøu 

ph©n tÝch 

4. Tr×nh bµy 

®îc c¸c lo¹i 

nghiªn cøu can 

thiÖp 

 

4 Bài 4. Sàng tuyển phát hiện bệnh 

1. Định nghĩa 

2. Xác định những bệnh cần sàng tuyển 

2.1. Bệnh có tính chất nghiêm trọng 

2.2. Có nghiệm pháp phát hiện được ở thời kỳ 

tiền lâm sàng 

2.3. Khả năng điều trị sớm có hiệu quả 

3. Kỹ thuật phát hiện hàng loạt 

3.1. Hai kỹ thuật phát hiện hàng loạt 

3.2. Xây dựng một kế hoạch phát hiện hàng 

loạt 

3.2.1. Bệnh 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc kh¸i 

niÖm vÒ sµng 

tuyÓn vµ tiªu 

chuÈn cña c¸c 

bÖnh cÇn 

sµng tuyÓn 

trong céng 

®ång. 

2. Ph©n lo¹i 

c¸c kü thuËt 

(tr¾c nghiÖm) 

sö dông ®Ó 

sµng tuyÓn 

4 
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3.2.2. Kỹ thuật phát hiện hàng loạt 

3.2.3. Quần thể bị đe dọa 

4. Các trắc nghiệm áp dụng trong sàng tuyển 

4.1. Độ nhậy và độ đặc hiệu 

4.2. Giá trị tiên đoán của trắc nghiệm 

ph¸t hiÖn 

bÖnh. 

3. X¸c ®Þnh 

®îc nh÷ng 

bÖnh cÇn 

sµng tuyÓn vµ 

c¸c tr¾c 

nghiÖm t¬ng 

øng sö dông 

®Ó sµng 

tuyÓn c¸c 

bÖnh ®ã. 

5 Bài 5. Các kỹ thuật và công cụ thu thập 

thông tin 

1. Kỹ thuật thu thập thông tin 

1.1. Phỏng vấn 

1.2. Quan sát 

1.3. Thảo luận nhóm 

1.4. Sử dụng thông tin có sẵn 

1.5. Thăm khám, xét nghiệm 

2. Công cụ thu thập thông tin  

2.1. Những tư liệu cần thiết để xây 

dựng bộ câu hỏi 

2.1.1. Mục tiêu của cuộc điều tra 

2.1.2. Loại điều tra 

2.1.3. Những thông tin cần có sau khi 

điều tra 

2.2. Trình tự xây dựng bộ câu hỏi 

2.2.1. Lựa chọn xếp đặt các cụm thông 

tin 

2.2.2. Xếp đặt câu hỏi cụ thể trong mỗi 

cụm thông tin  

2.2.3. Mã hóa câu hỏi, câu trả lời 

2.2.4. Dạng câu hỏi trong phiếu điều tra 

2.3. Kiểm tra đánh giá bộ câu hỏi 

2.3.1. Tổ chức đào tạo cán bộ phỏng 

vấn 

2.3.2. Tổ chức điều tra thử trên cộng 

đồng 

2.3.4. Sửa chữa bổ sung hoàn chỉnh bộ câu hỏi 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc kh¸i 

niÖm vµ c¸ch 

ph©n lo¹i 

biÕn sè 

2. LiÖt kª ®îc 

c¸c kü thuËt 

thu thËp th«ng 

tin chñ yÕu 

3. Nªu nh÷ng 

c©n nh¾c lùa 

chän c«ng cô 

thu thËp th«ng 

tin, u nhîc 

®iÓm cña c¸c 

kü thuËt thu 

thËp th«ng tin 

 

4 

6 Bài 6. Nghiên cứu bệnh chứng 

1. Định nghĩa 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc ®Þnh 
3 
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2. Thiết kế nghiên cứu 

- Định nghĩa và chọn nhóm bệnh 

- Chọn nhóm chứng 

- Thu thập thông tin 

3. Phân tích số liệu 

4. Các sai chệch trong nghiên cứu bệnh chứng 

- Sai chệch lựa chọn 

- Sai chệch quan sát 

- Sai chệch nhớ lại 

- Sai chệch xếp loại 

5. Ưu nhược điểm 

- Ưu điểm 

- Nhược điểm 

nghÜa, thiÕt 

kÕ, c¸c sai 

chÖch vµ u 

nhîc ®iÓm 

cña nghiªn cøu 

bÖnh chøng. 

2. Nªu ®îc 

c«ng thøc vµ 

tÝnh ®îc cì 

mÉu cho 

nghiªn cøu 

bÖnh chøng 

3. Ph©n tÝch 

®îc kÕt qu¶ 

cña nghiªn cøu 

bÖnh chøng 

4. VËn dông 

®îc nghiªn 

cøu bÖnh 

chøng vµo 

nghiªn cøu søc 

khoÎ céng 

®ång 

7 Bài 7. Nghiên cứu thuần tập 

1. Định nghĩa 

2. Các loại thiết kế nghiên cứu thuần tập 

- Thuần tập hồi cứu 

 - Thuần tập tương lai 

- Thuần tập vừa hồi cứu vừa tương lai 

3. Thiết kế nghiên cứu 

- Chọn phơi nhiễm 

- Chón nhóm đối chứng 

- Thu thập thông tin 

4. Phân tích số liệu 

5. Ưu nhược điểm 

- Ưu điểm 

- Nhược điểm  

01 1. Tr×nh bµy 

®îc ®Þnh 

nghÜa, c¸c lo¹i 

nghiªn cøu, 

thiÕt kÕ vµ u 

nhîc ®iÓm 

cña nghiªn cøu 

thuÇn tËp. 

2. Nªu ®îc 

c«ng thøc vµ 

tÝnh ®îc cì 

mÉu cho 

nghiªn cøu 

thuÇn tËp 

3. Ph©n tÝch 

®îc kÕt qu¶ 

cña nghiªn cøu  

4. ¸p dông 

®îc ph¬ng 

ph¸p nghiªn 

cøu thuÇn tËp 

vµo nghiªn cøu 

søc khoÎ céng 

®ång. 

2 
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8 Bài 8. Nghiên cứu can thiệp 

1. Định nghĩa  

2. Các loại nghiên cứu can thiệp 

+ Thử nghiệm lâm sàng 

- Thử nghiệm phương pháp 

điều trị 

- Thử nghiệm thuốc điều trị 

+ Thử nghiệm phòng bệnh 

3. Những vấn đề đặc biệt trong nghiên cứu can 

thiệp 

+ Đạo đức 

+ Khả năng thực hiện 

+ Giá thành 

4. Thiết kế nghiên cứu can thiệp 

- Lựa chọn quần thể nghiên cứu 

- Chỉ định chế độ nghiên cứu 

- Xác định bệnh với tỷ lệ cao và đồng nhất 

- Kết thúc thử nghiệm 

5. Phân tích số liệu 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc ®Þnh 

nghÜa, c¸c lo¹i 

nghiªn cøu, 

nh÷ng vÊn 

®Ò ®Æc biÖt 

vµ thiÕt kÕ  

nghiªn cøu can 

thiÖp. 

2. TÝnh ®îc 

cì mÉu trong 

nghiªn cøu can 

thiÖp 

3. Ph©n tÝch 

®îc kÕt qu¶ 

trong nghiªn 

cøu can thiÖp 

4. VËn dông 

®îc nghiªn 

cøu can thiÖp 

vµo nghiªn cøu 

søc khoÎ céng 

®ång. 

2 

9 Bài 9. Nghiên cứu mô tả 

1. Định nghĩa 

2. Các phương pháp nghiên cứu mô tả 

- Nghiên cứu tương quan 

- Báo cáo bệnh hay đợt bệnh 

- Điều tra ngang 

3. Các đặc trưng mô tả 

3.1. Con người 

- Tuổi 

- Giới 

- Nhóm dân tộc, chủng tộc 

- Tầng lớp xã hội 

- Nghề nghiệp 

- Tình trạng hôn nhân 

- Các đặc trưng về gia đình 

- Các đặc trưng khác về con người 

3.2. Không gian 

- Biên giới tự nhiên 

- Sự phân vùng hành chính 

- Bản đồ yếu tố môi trường, bản đồ điểm 

01 1. Tr×nh bµy 

®îc  ®Þnh 

nghÜa vµ c¸c 

ph¬ng ph¸p 

nghiªn cøu m« 

t¶  

2. Nªu  ®îc 

c¸c ®Æc trng 

sö dông trong 

nghiªn cøu m« 

t¶ 

3. VËn dông 

®îc ph¬ng 

ph¸p nghiªn cøu 

m« t¶ vµo 

nghiªn cøu søc 

khoÎ céng ®ång 

 

2 
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- Sự khác nhau giữa thành phố và nông thôn 

- So sánh quốc tế 

- Nghiên cứu người di cư 

3.3. Thời gian 

- Sự tăng tần số mắc bệnh trong một khoảng 

thời gian 

- Tính chu kỳ 

- Xu thế của bệnh 

10 Bài 10. Nguyên lý dịch tễ học các Bệnh 

truyền nhiễm  

I. Bệnh truyền nhiễm 

1. Khái niệm, phân loại bệnh truyền nhiễm 

2. Đặc điểm chung của các bệnh truyền nhiễm  

2.1. Bệnh truyền nhiễm phải do một loại vi 

sinh vật ký sinh gây nên 

2.2. Bệnh truyền nhiễm thường phát triển 

theo mùa, mang tính chu kỳ và trải qua 4 thời 

kỳ 

2.3. Bệnh truyền nhiễm thường lây lan và 

phát triển thành dịch 

2.4. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm đều để 

lại miễn dịch sau khi mắc bệnh 

3. Ý nghĩa lâm sàng và dịch tễ học của 4 thời 

kỳ trong bệnh truyền nhiễm 

3.1. Thời kỳ ủ bệnh 

3.2. Thời kỳ khởi phát 

3.3. Thời kỳ toàn phát  

3.4. Thời kỳ lui bệnh 

II. Quá trình dịch 

1. Khái niệm 

2. Các yếu tố của quá trình dịch 

* Động lực trực tiếp 

- Nguồn truyền nhiễm 

- Yếu tố truyền nhiễm  

- Khối cơ thể cảm thụ 

* Động lực gián tiếp 

- Yếu tố của môi trường tự nhiên 

- Yếu tố của môi trường xã hội 

III. Điều tra xử lý dịch 

1. Khái niệm về vùng dịch, khu dịch 

02 1. Nêu được 

đặc điểm 

chung của các 

bệnh truyền 

nhiễm 

2. Trình bày 

được ý nghĩa 

lâm sàng và ý 

nghĩa dịch tễ 

của các thời kỳ 

trong bệnh 

truyền nhiễm 

4.  Nêu được 

các khâu của 

quá trình dịch 

và trình 

nguyên tắc 

phòng chống 

dịch 

5. Nêu những 

nội dung chính 

trong điều tra 

dịch 

6. Trình bày 

được các biện 

pháp xử lý khu 

dịch 

 

4 
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1.1. Ổ dịch 

1.2. Vùng dịch (khu dịch) 

2. Nguyên tắc phòng chống dịch 

3. Điều tra dịch 

3.1. Điều tra trường hợp mắc bệnh 

- Phát hiện người bệnh 

- Xác định các chỉ số mắc, chết 

- Mô tả tình hình mắc bệnh 

3.2. Điều tra các yếu tố liên quan 

- Dân số 

- Trình độ phát triển kinh tế, xã hội 

- Vệ sinh môi trường 

- Các thông tin về phát triển sản xuất 

- Các ổ chứa mầm bệnh tự nhiên 

- Điều kiện đại lý, khí hậu 

4. Xử lý khu dịch: 

4.1. Khai báo 

4.2. Cách ly và điều trị người bệnh 

4.3. Tẩy uế 

4.4. Thành lập ban phòng chống dịch 

4.5. Khoanh vùng dịch 

4.6. Các biện pháp đối với người lành trong 

vùng dịch 

4.7. Các biện pháp đối với ngoại cảnh 

4.8. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

11 Bài 11. Dịch tễ học HIV/AIDS 

1. Một số khái niệm 

1.1. HIV là gì? 

1.2. AIDS là gì? 

1.3. Dịch tễ học HIV/AIDS 

2. Tình hình dịch HIV/AIDS trên thế 

giới và Việt Nam 

2.1. Tình hình dịch HIV/AIDS trên thế 

giới 

2.2. Tình hình dịch HIV/AIDS tại Việt 

Nam 

4. Các đường lây truyền và không lây 

HIV 

4.1. Các đường lây truyền HIV 

4.1.1. Lây truyền HIV qua đường tình 

01 1. Trình bày 

được những 

đặc điểm riêng 

của dịch 

HIV/AIDS 

2. Nêu và giải 

thích được các 

phương thức 

lây truyền HIV  

3. Trình bày 

được các yếu 

tố nguy cơ làm 

tăng lây truyền 

HIV 

4. Trình bày 

mục tiêu của 

xét nghiệm 

HIV và các 

4 
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dục 

4.1.2. Lây truyền HIV qua máu và chế 

phẩm của máu 

4.1.3. Lây truyền HIV từ mẹ sang con 

4.2. Các đường không lây truyền HIV 

5. Các biện pháp phòng tránh lây 

nhiễm HIV 

5.1. Phòng tránh lây nhiễm HIV qua 

đường tình dục 

5.2. Phòng tránh lây nhiễm HIV qua 

đường máu 

5.2.1. Phòng tránh lây truyền HIV qua 

truyền máu 

5.2.2. Phòng lây nhiễm HIV ở người 

nghiện chích ma tuý 

5.2.3. Dự phòng phơi nhiễm HIV trong 

môi trường nghề nghiệp  

5.3. Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 

con 

5.3.1. Dự phòng sớm lây truyền HIV 

cho phụ nữ  

5.3.2. Phòng tránh mang thai ngoài ý 

muốn cho phụ nữ nhiễm HIV 

phương pháp 

giám sát dịch 

tễ học 

HIV/AIDS 

5. Tr×nh bµy 

c¸c biÖn ph¸p 

phßng chèng 

l©y nhiÔm 

HIV/AIDS. 

 

12 Bài 12. Chương trình tiêm chủng mở rộng 

22. Đại cương 

a. Lịch sử của chương trình TCMR 

b. Tình hình tiêm chủng hiện nay 

c. Một số thành quả của chương trình 

23. Cơ sở khoa học của chương trình 

a. Cơ sở khoa học 

b. Phân loại miễn dịch 

c. Khái niệm cơ thể cảm nhiễm và cơ thể 

miễn dịch 

24. Khái niệm, phân loại và bảo quản vắc 

xin 

25. Khái niệm và nguyên tắc tiêm chủng 

26. Cách tổ chức buổi tiêm chủng 

02 1. LiÖt kª ®îc 

c¸c nguyªn t¾c 

tiªm chñng 

2. Tr×nh bµy 

®îc c¸c néi 

dung c¬ b¶n 

cña Ch¬ng 

tr×nh Tiªm 

chñng Më réng 

(TCMR). 

3. KÓ tªn, cÊu 

t¹o, t¸c dông, 

c¸ch sö dông 

®èi víi c¸c 

vacxin trong 

Ch¬ng tr×nh 

TCMR. 

4. Trình bày 

được lịch tiêm 

chủng đối với 

3 
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trẻ em dưới 1 

tuổi và phụ nữ 

có thai. 

5. LiÖt kª ®îc 

c¸c bíc thùc 

hiÖn mét buæi 

tiªm chñng t¹i 

céng ®ång 

13 Bài 13. Quần thể và mẫu  

1. Khái niệm về mẫu và quần thể nghiên 

cứu  

1.1. Mẫu nghiên cứu (Study 

sample). 

1.2. Đơn vị mẫu và đơn vị quan sát  

1.3. Tham số mẫu 

1.4. Khung mẫu 

1.5. Phân bố mẫu 

1.6. Quần thể nghiên cứu và quần 

thể đích 

1.7. Tham số quần thể 

2. Cỡ mẫu 

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cỡ 

mẫu 

2.2. Công thức tính cỡ mẫu 

a. Cỡ mẫu cho ước tính một 

tỷ lệ 

b. Cỡ mẫu cho ước tính một 

giá trị trung bình 

c. Cỡ mẫu cho nghiên cứu 

thuần tập 

d. Cỡ mẫu cho nghiên cứu 

bệnh chứng 

e. Cỡ mẫu cho nghiên cứu 

can thiệp 

3. Các kỹ thuật chọn mẫu 

     3.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 

3.2. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 

3.3. Chọn mẫu chùm 

3.4. Chọn mẫu phân tầng  

02 1. Trình bày 

được các khái 

niệm về mẫu 

và quần thể 

nghiên cứu. 

2.Trình bày 

được các công 

thức tính cỡ 

mẫu. 

3. Trình bày 

định nghĩa, 

cách tiến hành, 

ưu nhược điểm 

của 4 kỹ thuật 

chọn mẫu cơ 

bản: Ngẫu 

nhiên đơn, 

ngẫu nhiên 

chùm, ngẫu 

nhiên hệ thống 

và ngẫu nhiên 

phân tầng. 

4. áp dụng để 

giải các bài tập 

và các tình 

huống cụ thể 

 

5 

14 Bài 14. Dịch tễ học bệnh Tả 

1. Đặc điểm dịch tễ học 

Tự 

học 

 4 
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- Vùng 

- Mùa 

- Hình thái dịch 

2. Quá trình dịch  

- Mầm bệnh 

- Nguồn truyền nhiễm 

- Đường truyền nhiễm 

- Bệnh sinh  

- Cơ thể cảm nhiễm 

3. Phòng chống dịch 

3.1. Biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm 

3.2. Biện pháp đối với đường truyền nhiễm 

3.3. Biện pháp đối với cơ thể cảm nhiễm  

15 Bài 15. Dịch tễ học bệnh Dịch hạch 

1. Đặc điểm dịch tễ học 

- Vùng 

- Mùa 

- Hình thái dịch 

2. Quá trình dịch  

- Mầm bệnh 

- Nguồn truyền nhiễm 

- Đường truyền nhiễm 

- Bệnh sinh  

- Cơ thể cảm nhiễm 

3. Phòng chống dịch 

3.1. Biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm 

3.2. Biện pháp đối với đường truyền nhiễm 

3.3. Biện pháp đối với cơ thể cảm nhiễm 

Tự 

học 

 4 

16 Bài 16. Dịch tễ học viêm gan viru  

19. Đặc điểm dịch tễ học của viêm gan 

virus 

- Vùng 

           - Mùa 

           - Hình thái dịch 

20. Quá trình dịch 

a. Nguồn truyền nhiễm 

b. Yếu tố truyền nhiễm 

c. Cơ thể cảm nhiễm 

21. Biện pháp phòng 

Tự 

học 

 4 
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a. Biện pháp phòng đối với nguồn truyền 

nhiễm 

b. Biện pháp phòng đối với yếu tố truyền 

nhiễm 

c. Biện pháp phòng đối với khối cơ thể 

cảm nhiễm 

17 Bài 17. Dịch tễ học  ốt xuất huyết Dengue 

1. Đặc điểm dịch tễ học của bệnh sốt xuất 

huyết 

1.1. Vùng 

1.2. Mùa 

1.3. Hình thái dịch 

2. Quá trình dịch 

2.1. Nguồn truyền nhiễm 

2.2. Yếu tố truyền nhiễm 

2.3. Cơ thể cảm nhiễm 

3. Biện pháp phòng 

3.1. Biện pháp phòng đối với nguồn 

truyền nhiễm 

3.2.  Biện pháp phòng đối với yếu tố truyền 

nhiễm 

3.3.  Biện pháp phòng đối với khối cơ thể 

cảm nhiễm 

Tự 

học 

 4 

18 Bài 18. Tẩy uế 

1. Đại cương 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nhiệm vụ của tẩy uế 

2. Các loại tẩy uế 

2.1. Tẩy uế chống dịch 

2.2. Tẩy uế dự phòng 

3. Các phương pháp tẩy uế 

3.1. Phương pháp cơ học 

3.2. Phương pháp vật lý 

3.3. Phương pháp hóa học 

3.4. Phương pháp sinh học 

4. Kiểm tra tẩy uế 

Tự 

học 

 4 

 

2. Thực hành  

Stt Tên bài Số Mục tiêu học CĐR 
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tiết  tập 

1 Bài 1. Thực hành xây dựng bài tuyên 

truyền về phòng chống dịch 

Các nội dung bắt buộc:  

- Loại dịch gì, lây truyền thế nào? 

- Mức độ nguy hiểm của bệnh dịch này? 

- Biểu hiện như thế nào? Khi bị mắc 

bệnh phải làm gì? 

- Phòng chống lây nhiễm cho bản thân và 

cộng đồng như thế nào? 

04 Xây dựng 

được 01 bài 

tuyên truyền 

về phòng 

chống dịch 

4 

2 Bài 2. Chương trình tiêm chủng mở rộng 

1. Tìm hiểu thực tế về quy trình tổ chức 

buổi tiêm chủng tại Trạm y tế 

2. Đóng vai quy trình tổ chức một buổi 

tiêm chủng 

3. Thảo luận nhóm để đưa ra những khó 

khăn, hạn chế khi thực hiện quy trình 

tiêm chủng 

4. Áp dụng lý thuyết để làm các bài tập 

tình huống về tư vấn cho các đối tượng 

tiêm chủng 

02 1. Thực hành 

đóng vai quy 

trình tổ chức 

mổ buổi tiêm 

chủng  

2. Làm được 

các bài tập  

4 

3 Bài 3. Sàng tuyển phát hiện bệnh 

1. Sử dụng các nghiệm pháp sàng tuyển 

vào thực tế 

2. Áp dụng để tính được các chỉ số đánh 

giá giá trị của trắc nghiệm 

3. Tìm hiểu về ý nghĩa của các chỉ số đánh 

giá giá trị của trắc nghiệm 

4. Làm các bài tập tình huống về các chỉ 

số đánh giá giá trị của trắc nghiệm 

04 1. Áp dụng lý 

thuyết để tính 

được các chỉ 

số đánh giá 

giá trị của trắc 

nghiệm. 

2. Làm được 

các bài tập 

4 

4 Bài 4. Thực hành thiết kế nghiên cứu thuần 

tập 

11. Thiết kế nghiên cứu 

a. Chọn nhóm phơi nhiễm 

b. Chọn nhóm so sánh 

c. Xác định tình trạng bệnh 

12. Phân t ch và phiên giải  ố liệu 

a. Tính tỷ lệ mắc mới 

04 1. Thực hành 

thiết kế 

nghiêm cứu 

2. Làm được 

các bài tập   

3 
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b. Tính nguy cơ tương đối 

c. Tính nguy cơ quy thuộc 

13. Xác định các  ai  ố 

a. Sai số chọn 

b. Sai số xếp loại 

c. Sai số quan sát 

d. Sai số do mất đối tượng 

14. Khắc phục và hạn chế  ai  ố 

Xác định các ưu, nhược điểm của nghiên 

cứu thuần tập 

5 Bài 5. Thực hành thiết kế nghiên cứu cắt 

ngang mô tả và cắt ngang phân t ch 

1. Thiết kế nghiên cứu 

a. Chọn quần thể NC 

b. Xác định tình trạng bệnh và phơi 

nhiễm 

2. Phân t ch và phiên giải  ố liệu 

a. Tính tỷ lệ hiện mắc 

b. Tính nguy cơ tương đối của tỷ lệ  

c. Phiên giải kết quả 

3. Xác định các  ai  ố 

a. Sai số chọn 

b. Sai số xếp loại 

c. Sai số quan sát 

d. Sai số nhớ lại 

4. Khắc phục và hạn chế  ai  ố 

5. Xác định các ưu, nhược điểm của 

nghiên cứu cắt ngang 

02 1. Thực hành 

thiết kế nghiên 

cứu  

2. Làm được 

các bài tập  

3 

6 Bài 6. Thực hành thiết kế nghiên cứu can 

thiệp 

1. Thiết kế nghiên cứu 

a. Nghiên cứu đơn nhóm và nghiên 

cứu đa nhóm 

b. Kỹ thuật ngẫu nhiên hóa trong 

phân nhóm 

c. Nghiên cứu đơn trung tâm và 

nghiên cứu đa trung tâm 

d. Nghiên cứu nhãn mở và kỹ thuật 

làm mù 

04 1. Thực hành 

thiết kế nghiên 

cứu  

2. Làm được 

các bài tập 

3 
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2. Phân t ch và phiên giải  ố liệu 

a. Chỉ số hiệu quả 

b. Nguy cơ tương đối 

3. Xác định các  ai  ố 

a. Sai số chọn 

b. Sai số xếp loại 

c. Sai số quan sát 

d. Các sai số khác bắt nguồn từ 

thiết kế: thiết kế so sánh trước-

sau, thiết kế nhãn mở. 

4. Khắc phục và hạn chế  ai  ố 

7 Bài 7. Thực hành phòng chống nhiễm 

HIV/AIDS 

1. Tìm hiểu về sự biến đổi đặc điểm dịch 

tễ học HIV/AIDS tại các quốc gia và so 

sánh với Việt Nam 

1.1. Nhóm nguy cơ 

1.2. Phương thức lây truyền 

2. Tìm hiểu về hoạt động phòng chống lây 

nhiễm HIV tại các quốc gia trên thế 

giới và so sánh với Việt Nam 

2.1. Hoạt động tác động tới nhóm 

nguy cơ cao 

2.2. Hoạt động hướng tới giảm kỳ 

thị và phân biệt đối xử 

02 Thực hiện 

được các biện 

pháp phòng 

chống 

HIV/AIDS 

 

4 

8 Bài 8. Thực hành t nh cỡ mẫu và chọn mẫu  

1. Bài tập thực hành tính cỡ mẫu 

1.1. Tính cỡ mẫu ước tính một tỷ lệ 

1.2. Tính cỡ mẫu ước tính một giá 

trị trung bình 

2. Bài tập thực hành chọn mẫu 

2.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 

2.2. Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống 

2.3. Chọn mẫu chùm 

2.4. Chọn mẫu phân tầng 

3. Xác định cỡ mẫu và kỹ thuật chọn mẫu 

trong các nghiên cứu được báo cáo 

04 Làm được các 

bài tập 

5 

9 Bài 9. Thực hành xây dựng công cụ thu 

thập thông tin 

04 Xây dựng 

được bộ câu 

4 
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1. Bộ câu hỏi phỏng vấn 

2. Phiếu điều tra trong quan sát 

hỏi  

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:    thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm  

2. Thực hành:  Hướng dẫn mẫu, thảo luận nhóm       

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

Lý thuyết: Máy chiếu (Projector), các slides bằng phần mềm Powerpoints 

Thực hành: Các bài tập tình huống, máy chiếu, các slides bằng phần mềm 

Powerpoints 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần:  

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

10%  Theo 

quy định  

x x 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

10% x Theo 

quy định 

x x 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

20% x Theo 

quy định 

x x 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

60% x Theo 

quy định 

x x 10 

Công thức t nh điểm: ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,1 +ĐTH x 0,2+ ĐKTHP x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  
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Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Dịch tễ học (1993), Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học. 

2. Phạm Ngọc Đính (2013), Dịch tễ học, giáo trình giảng dạy sau đại học Viện 

Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Nhà xuất bản y học. 

3. Thực hành Dịch tễ học (1996), Bộ môn Dịch tễ học Trường Đại học Y Hà 

Nội, NXB Y học. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: nghe giảng, tham gia thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi 

2. Quy định điều kiện dự thi: Sinh viên phải có điểm rèn luyện, điểm kiểm tra giữa 

học phần, điểm thực hành mới được dự thi kết thúc học phần  

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Trần Thị Khuyên  

2.  Lần 2 05/2019 Trần Thị Khuyên 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  

Tên tiếng việt: Sức khỏe môi trường 

Tên tiếng anh: Environmental Health 

  Mã số học phần:  6120ENVHLT0T 

  Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:   7720301 

 

I. Hành chính 

1. Thông tin chung 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

2 

16 

1 

20 tiết 

28 

1 

40 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

1/1 

1 

1 

Học phần học trước: Sinh lý bệnh, miễn dịch; Sinh hóa; Vi 

sinh; Ký sinh trùng. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Dịch tễ 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Sức khỏe môi trường 

2. Mô tả học phần 
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Học phần sức khỏe môi trường là một trong nhiều môn học nghiên cứu về môi 

trường, sự tác động qua lại giữa môi trường và con người, môn học này nhằm giúp sinh 

viên nhận thức được những ảnh hưởng của môi trường đến sức khỏe con người và đời 

sống sinh vật. Đồng thời qua môn học sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về y 

học lao động sức khỏe nghề nghiệp: xác định được nguyên nhân triệu chứng và các biện 

pháp khắc phục tác hại nghề nghiệp.  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy 

TT Họ tên Học 

hàm/

học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

64.  Vũ Phong Túc PGS.

TS 

0978626648 vuphongtuc@yahoo.com Phụ 

trách 

65.  Ngô Thị Nhu PGS.

TS 

0912623826 nhuytbvn.@gmail.com Tham 

gia 

66.  Đặng Thị Vân 

Quý 

Thạc 

sỹ 

0912105287 vanquyytb@gmail.com Tham 

gia 

67.  Lê Thị Kiều 

Hạnh 

Thạc 

sỹ 
0919217848 lehanh.qn85@gmail.com Tham 

gia 

68.  Vũ Đức Anh Thạc 

sỹ 
0979098389 duc.anh1402@gmail.com Tham 

gia 

69.  Đặng Thị Thu 

Ngà 

Thạc 

sỹ 
0942909348 ngadang21388@gmai.com Tham 

gia 

70.  Đặng Thị Ngọc 

Anh 

Thạc 

sỹ 
0369696014 cappu.dang@gmail.com Tham 

gia 

71.  Nguyễn Thị 

Thanh Phương 

KTV 0988268910 nguyenthanhphuongytb@gmail.com Tham 

gia 

72.  Nguyễn Thị Cúc 

Phương 

KTV 0989661993 cucphuongytb@gmail.com Tham 

gia 

 

4. Mục tiêu học phần 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

75.  Trình bày được mối quan hệ giữa môi trường đến 

sức khỏe con người 

PEO 2,4,6,7,8, 9,10 

76.  Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đất, 

nước, không khí đến sức khỏe con người 

PEO 2,4,6,7,8, 9,10 

77.  Trình bày được ảnh hưởng của các tác hại nghề 

nghiệp đến sức khỏe 

PEO 2,4,6,7,9,10 

78.  Trình bày được cách chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh nghề nghiệp 

PEO 2,4,6,7,9,10 

79.  Nhận thức được tầm quan trọng của mối quan hệ 

giữa môi trường và sức khỏe con người 

PEO 2,4,6,7,9,10 

80.  Đánh giá được tiêu chuẩn môi trường đất, nước, 

không khí 

PEO 2,4,6,7,9,10 

81.  Xác định được các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp PEO 2,4,6,7,9,10 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

83.  Vận dụng kiến thức phân tích được 

ảnh hưởng của môi trường đến sức 

khỏe con người và nâng cao sức 

khỏe của con người 

S: PLO 2, 12,13,15, 

H: PLO 8,10,11, 

84.  Vận dụng được kiến thức cơ bản để 

đảm bảo an toàn nghề nghiệp và chất 

lượng chăm sóc sức khỏe 

S:  PLO 2 , 12,13,15 

H:  PLO 8,10,11 

85.  Có khả năng làm việc nhóm, phối 

hợp với các thành viên trong nhóm 

phân tích được các yếu tố nguy cơ 

và đề xuất được các biện pháp can 

thiệp cung cấp môi trường chăm sóc 

an toàn và quản lý được các nguy cơ 

H  8,10,11,12 

86.    

87.    
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STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1 : Đại cương  ức khỏe môi 

trường và các yếu tố nguy cơ  

1. Một số khái niệm về môi trường, 

sức khỏe, sức khỏe môi trường 

2. Mối tương tác giữa con người và 

môi trường 

3. Các nguy cơ về môi trường 

4. Luật môi trường và các quy chuẩn 

quốc gia về môi trường 

5. Các nguyên tắc cơ bản của phòng 

chống ô nhiễm môi trường 

2 1. Trình bày được 

định nghĩa môi 

trường, sức khỏe môi 

trường, nguy cơ, yếu 

tố nguy cơ? 

2. Trình bày được 

tương tác giữa con 

người và môi trường? 

3. Xác định được các 

nguy cơ môi trường 

tới sức khỏe 

4. Hiểu và tư vấn 

được các biện pháp 

phòng chống ô nhiễm 

môi trường 

 

1,2,3 

2 Bài 2 : An toàn nghề nghiệp trong 

ngành y tế 

22. Nguy cơ lây nhiễm 

23. Nguy cơ không lây nhiễm 

24. Nguy cơ liên quan đến rác thải 

y tế 

25. Biện pháp đảm bảo an toàn 

2 1. Trình bày được 

nguy cơ lây nhiễm và 

không lây nhiễm 

trong ngành y tế? 

2. Trình bày được các 

biện pháp đảm bảo an 

toàn nghề nghiệp? 

1,2,3 

3 Bài 3: Vệ  inh các cơ  ở điều trị 

1. Yêu cầu vệ sinh bệnh viện 

2. Yêu cầu vệ sinh khoa truyền 

nhiễm 

3. Nhiễm trùng bệnh viện 

2 1. Trình bày được yêu 

cầu vệ sinh bệnh viện? 

2. Trình bày được yêu 

cầu vệ sinh khoa 

truyền nhiễm? 

3. Trình bày được 

nhiễm trùng bệnh 

viên? 

1,2,3 
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4 Bài 4. Rác thải y tế 

1. Đại cương 

2. Các hình thức thu gom, vận 

chuyển và lưu giữ rác thải y tế 

3. Một số biện pháp xử lý rác thải 

y tế 

2 1. Trình bày được 

khái niệm và phân 

loại được rác thải y 

tế? 

2. Trình bày được các 

hình thức thu gom, 

lưu giữ và vận 

chuyển rác y tế? 

3. Trình bày được 

một số biện pháp xử 

lý rác thải y tế? 

1,2,3 

5 Bài 5: Vệ  inh nước 

1. Phân bố của nước trong tự 

nhiên  

2. Vai trò và nhu cầu về nước 

3. Tiêu chuẩn vệ sinh để đánh giá 

nước sạch 

4. Ô nhiễm nước 

4 1. Trình bày được vai 

trò và nhu cầu về nước 

2. Trình bày được các 

tiêu chuẩn của nước 

3. Phân tích được tác 

hại của ô nhiễm nước 

4. Hiểu và tư vấn 

được các biện pháp 

phòng ô nhiễm nước 

1,2,3 

6 Bài 6: Vi kh  hậu nóng trong  ản 

xuất 

1. Đại cương 

2. Các yếu tố của vi khí hậu 

3. Điều hoà nhiệt 

4. Các chỉ tiêu theo dõi và đánh 

giá ảnh hưởng của vi khí hậu nóng tới 

sức khoẻ người lao động 

5. Các biện pháp phòng chống ảnh 

hưởng của Stress nhiệt 

2 1. Trình bày được 

định nghĩa và các yếu 

tố vật lý của vi khí 

hậu 

2. Trình bày được cơ 

chế điều nhiệt của cơ 

thể 

3. Mô tả được những 

biến đổi sinh lý trong 

lao động nóng 

4. Giải thích được các 

biến đổi bệnh lý trong 

1,2,3 



96 

 

lao động nóng 

5. Hiểu và tư vấn 

được các biện pháp 

phòng chống vi khí 

hậu nóng 

7 Bài 7: Nhiễm độc chì trong lao động 

1. Nhiễm độc chì vô cơ 

2. Nhiễm độc chì hữu cơ 

2 1. Trình bày được các 

biểu hiện bệnh lý, 

chẩn đoán, xử trí 

nhiễm độc chì 

2. Trình bày được các 

biện pháp dự phòng 

nhiễm độc chì 

1,2,3 

2. Thực hành 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

1 

Bài 1: Xét nghiệm nước (các chỉ tiêu 

hóa học) 

- Chỉ tiêu hữu cơ 

- Chỉ tiêu amoniac 

- Chỉ tiêu nitrit 

- Chỉ tiêu sắt 

- Chỉ tiêu muối 

- Chỉ tiêu độ cứng 

4 

1. Trình bày được các 

nguyên tắc của xét 

nghiệm 

2. Làm được các xét 

nghiệm hóa nước 

3. Nhận định được 

tiêu chuẩn của mẫu 

nước 

1,2,3 

2 

Bài 2: Xét nghiệm nước (các chỉ tiêu vi 

sinh vật) 

- Chỉ tiêu hiếu khí 

- Chỉ tiêu Clostridium welchii 

- Chỉ tiêu Coliform 

- Chỉ tiêu Feacal coliform 

4 

1. Trình bày được các 

nguyên tắc của xét 

nghiệm 

2. Làm được các xét 

nghiệm vi sinh vật 

3. Nhận định được 

tiêu chuẩn vi sinh vật 

trong nước 

1,2,3 

3 Bài 3: Xác định vi khí hậu 

- Chỉ tiêu nhiệt độ 
4 

1. Trình bày được các 1,2,3 
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- Chỉ tiêu độ ẩm 

- Chỉ tiêu ánh sáng 

- Chỉ tiêu chuyển động không khí 

- Các chỉ tiêu hơi khí độc 

nguyên tắc của xét 

nghiệm 

2. Làm được các xét 

nghiệm vi khí hậu 

3. Nhận định được 

tiêu chuẩn vi khí hậu 

trong môi trường lao 

động 

4 Bài 4: Xác định các yếu tố nguy cơ 

trong ngành y tế  (rác thải y tế) 

- Lập cây vấn đề về hậu quả của 

rác thải y tế 

- Phân tích các nguy cơ do rác thải 

- Các biện pháp khắc phục 
4 

1. Xây dựng được cây 

vấn đề về yếu tố nguy 

cơ của một vấn đề 

2. Phân tích được các 

yếu tố nguy cơ 

3. Đưa ra được các 

giải pháp dự phòng 

các yếu tố nguy cơ 

1,2,3 

5 

Bài 5: Xác định các yếu tố nguy cơ 

trong ngành y tế  (nhiễm trùng trong 

bệnh viện) 

- Lập cây vấn đề về nguyên nhân, 

hậu quả của nhiễm trùng trong 

bệnh viện) 

- Phân tích các nguy cơ do rác thải 

- Các biện pháp khắc phục 

4 

1. Xây dựng được cây 

vấn đề về yếu tố nguy 

cơ của một vấn đề 

2. Phân tích được các 

yếu tố nguy cơ 

3. Đưa ra được các 

giải pháp dự phòng 

các yếu tố nguy cơ 

1,2,3 

6 

Bài 6: Xác định các yếu tố nguy cơ 

trong ngành y tế (Tiêm không  an toàn) 

- Lập cây vấn đề về nguyên nhân, 

hậu quả của tiêm không an toàn 

- Phân tích các nguy cơ do tiêm 

không an toàn 

- Các biện pháp khắc phục 

4 

1. Xây dựng được cây 

vấn đề về yếu tố nguy 

cơ của một vấn đề 

2. Phân tích được các 

yếu tố nguy cơ 

3. Đưa ra được các 

giải pháp dự phòng 

các yếu tố nguy cơ 

1,2,3 

7 Bài 7: Xác định các yếu tố nguy cơ 4 1. Xây dựng được cây 1,2,3 
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trong ngành y tế ( an toàn sinh học) 

- Lập cây vấn đề về nguyên nhân, 

hậu quả của an toàn sinh học 

- Phân tích các nguy cơ sinh học 

- Các biện pháp khắc phục 

vấn đề về yếu tố nguy 

cơ của một vấn đề 

2. Phân tích được các 

yếu tố nguy cơ 

3. Đưa ra được các 

giải pháp dự phòng 

các yếu tố nguy cơ 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1.  Lý thuyết:  

- Thuyết trình, phát vấn, thảo luận.                                           

2. Thực hành:  

- Thuyết trình, làm mẫu, học theo từng ca  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:         

- Tài liệu, giáo trình, sách giáo khoa 

- Máy chiếu Projector, bảng, phấn   

2. Thực hành:   

- Giáo trình 

- Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, hóa chất  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu ch  đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 - Điểm 

danh 

Đi học đầy đủ, 

đúng giờ, 

không vi phạm 

quy chế của bộ 

môn,  

PLO: 

6,14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 1 Thi viết 

câu hỏi 

ngắn  

Mỗi câu trả lời 

đầy đủ, chính 

xác được 5 

PLO: 

1,2,8 

10 
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điểm, 2 câu là 

10 điểm 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,2 1 Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

3 câu hỏi thi 

TH 

- 2 câu MT 

mỗi câu trả lời 

đầy đủ, chính 

xác được 3 

điểm 

- 1 câu NN trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 4 điểm 

PLO:8,1

0,11, 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 1 Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả lời 

đầy đủ, chính 

xác được 2,5 

điểm, tổng 4 

câu là 10 điểm 

PLO:2,8

,10,11,1

2,13,14,

15 

 

10 

Công thức t nh điểm: 

Đ.HP=ĐCCx0,1+ĐGHPx0,1+ĐTHx0,2+ ĐKTHPx0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
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Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

 ố 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

- Bộ môn Sức khỏe môi trường (2014), Sức khỏe môi trường, Nhà xuất bản giáo 

dục 

- Bộ môn Sức khỏe môi trường (2016), Y học lao động và bệnh nghề nghiệp, 

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam 

2. Tài liệu tham khảo 

1.  Đào Ngọc Phong và cộng sự (2012), Sinh thái - môi trường – nhà ở trong 

xây dựng đô thị và nông thôn, Nhà xuất bản Y học. 

2. Trường Đại học Y dược Thái Bình (2014), Vệ sinh môi trường và nguy cơ tới 

sức khỏe, Nhà xuất bản y học. 

3. Trần Quốc Kham, Đào Ngọc Phong (2014), Bảo vệ sức khỏe môi trường, 

Nhà xuất bản y học. 

4. Nguyễn Huy Nga (2004), Bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế, Nhà xuất 

bản y học  

5. Trường Đại học Y dược Thái Bình (2006), Bài giảng Y học lao động, Nhà 

xuất bản y học. 

6. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường Việt Nam (2000), Các điểm kiểm 

tra Ergonomi, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà nội. 

7. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường Việt Nam (2002), Thường quy 

kỹ thuật y học lao động vệ sinh môi trường, Nhà xuất bản y học, Hà nội 

VII. Lịch học: Theo lịch giảng dạy/học tập của khung chương trình 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên:  
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- Tham gia học tập đầy đủ các buổi học lý thuyết và thực hành 

- Thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của giảng viên 

- Tham gia thảo luận nhóm và hoàn thành các bài tập 

2. Quy định điều kiện dự thi:  

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia trên 80% thời lượng học tập lý thuyết và 100% thời lượng thực hành 

- Vắng 01 buổi học thực hành không có ý do, không hoàn thành nhiệm bài tập sẽ 

phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi thực hành có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, 

sau khi hoàn thành mới duyệt thi thực hành 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Ngô Thị Nhu 

2.  Lần 2 05/2019 Ngô Thị Nhu 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Phương pháp nghiên cứu khoa học 

Tên tiếng Anh:  Scientific research method 

Mã học phần:  6120ESRMTH0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XXIII. Hành chính. 

33. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):1 

Số tiết Lý thuyết: 16 

Thảo luận : 0 

Số giờ tự học: 0 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 0 

Thảo luận: 0 

Số giờ tự học: 0 

 

 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 2 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước:  Xác suất thống kê 

Học phần tiên quyết:   

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Khoa Y tế công cộng 

34. Mô tả chung về học phần: 

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc trong khối kiến thức 

cơ sở và hỗ trợ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng 
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Học phần/module Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở và 

hỗ trợ, được dạy - học ở kỳ học I của CTĐT. Học phần/module này sẽ trang bị cho 

người học kỹ năng làm nghiên cứu khoa học. Các phương pháp dạy - học chủ yếu là 

học lý thuyết trên lớp, thảo luận nhóm, Nghiên cứu và nêu vấn đề. Các phương pháp 

đánh giá người học bao gồm viết chuyên đề và báo cáo chuyên đề. Học phần/module 

này đóng góp vào chuẩn đầu ra mức độ cao của chương trình đào tạo. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

73.  Vũ Phong Túc PGS.TS 0978626648 tucvp@tbump.edu.vn Phụ trách 

74.  Phạm Văn Trọng PGS.TS 0912111921 phamvantrong56@gmail.com Tham gia 

75.  Ngô Thị Nhu PGS.TS 0912623826 nhuytbvn@gmail.com Tham gia 

76.  Ninh Thị Nhung PGS.TS 0912850028 nhungntytb@yahoo.com Tham gia 

77.  Phạm Thị Dung PGS.TS 0989981359 dungpt@tbmc.edu.vn Tham gia 

78.  Đặng Thị Thu 

Ngà 
ThS 0942909348 ngadang21388@gmail.com Tham gia 

 

4. Mục tiêu học phần: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

82.  Xác định được một vấn đề nghiên cứu, viết 

được tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu   

PEO 1, PEO 5 

83.  Nắm được quy trình thực hiện một đề tài 

nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện đề tài 

PEO 1, PEO 3, PEO 10 

84.  Lập được một đề cương nghiên cứu PEO 9,  PEO 10, PEO 12 

85.  Viết được tổng quan tài liệu PEO 9, PEO 10 

86.  Trình bày được kết quả nghiên cứu  PEO 9, PEO 10 

87.  Viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu 

khoa học 

PEO 9, PEO 10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1:   

4. Đại cương về NCKH  

2 1. Nắm được mục 

đích, nhiệm vụ của 

PLO2 

TT CĐR Học phần 
Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

88.  Vận dụng được các kiến thức về phương 

pháp nghiên cứu khoa học để thực hiện 

được các nghiên cứu trong lĩnh vực y 

sinh học. 

S: PLO  11, 12 

H: PLO 2, 13, 14 

89.  Xây dựng được đề cương nghiên cứu và 

công cụ phục vụ việc thu thập thông tin 

S: PLO  

H: PLO 13, 14 

90.  Vận dụng được kiến thức đã học để 

phiên giải và trình bày kết quả bằng các 

phương pháp trình bày phù hợp với dạng 

dữ liệu. 

S: PLO  

H: PLO 13, 14 

91.  Nhận thức được nghiên cứu khoa học là 

nền tảng cung cấp chứng cứ cho thực 

hành y khoa, không chỉ trong lĩnh vực 

lập chính sách y tế, dự phòng bệnh mà 

cả trong thực hành lâm sàng. 

S: PLO 13, 17 

H: PLO 14 

92.  Nhận thức được nghiên cứu khoa học 

đúng phương pháp là yếu tố then chốt 

thúc đẩy sự phát triển của y học, hạn chế 

lãng phí nguồn lực và cung cấp những 

chứng cứ khoa học có giá trị, đóng góp 

vào kho tàng tri thức nhân loại và nâng 

cao sức khỏe người dân. 

S: PLO 11,  

H: PLO  
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1.1.  Khái niệm về NCKH 

1.2.  Mối liên hệ giữa NCKH với các môn 

học khác 

1.3.  Mục đích và nhiệm vụ của NCKH 

1.4.  Điều kiện để NCKH 

5. Phân tích và lựa chọn chủ đề cho NC  

2.3. Cơ sở hình thành ý tưởng, chủ đề 

nghiên cứu 

2.4. Tiêu chuẩn lựa chọn chủ đề nghiên 

cứu 

6. Sai số và khắc phục sai số 

3.1. Sai số ngẫu nhiên 

3.2. Sai số hệ thống 

3.3. Sai số do nhiễu 

nghiên cứu khoa học 

y học 

2. Cách lựa chọn và 

xây dựng chủ đề cho 

nghiên cứu 

3. Trình bày được 

các loại sai số và các 

yếu tố nhiễu, 

phương pháp kiểm 

soát các yếu tố này 

trong nghiên cứu 

 

2 Bài 2:  

1. Tổng quan tài liệu về vấn đề nghiên 

cứu 

1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của 

tổng quan tài liệu 

1.2. Các bước tiến hành và cách viết tổng 

quan tài liệu 

2. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

2.1. Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học 

và các nghiên cứu y sinh học cần quan 

tâm đến vấn đề đạo đức 

2.2. Các nguyên tắc và nội dung cơ bản 

của đạo đức nghiên cứu trong nghiên cứu 

y sinh học 

2.3. Khái niệm, thành phần và nguyên tắc 

lấy phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu 

2.4. Đánh giá khía cạnh đạo đức trong các 

giai đoạn nghiên cứu 

2 1. Phân biệt được 

các loại thiết kế  và 

ưu nhược điểm của 

từng loại thiết kế 

nghiên cứu 

2. Lựa chọn được 

phương pháp chọn 

mẫu phù hợp và lập 

kế hoạch chọn mẫu 

cho các nghiên cứu 

dịch tễ học khác 

nhau 

3. Lựa chọn công 

thức phù hợp và tính 

được cỡ mẫu cho 

một nghiên cứu 

PLO2, 

PLO13 

PLO14 

PLO16 
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2.5. Thành phần, vai trò và trách nhiệm 

của hội đồng đạo đức nghiên cứu 

 Bài 3:  

1. Viết tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, 

câu hỏi nghiên cứu, xây dựng giả thuyết 

cho nghiên cứu 

1.1. Tên đề tài - câu hỏi nghiên cứu 

1.2. Tiêu chuẩn một câu hỏi nghiên cứu 

tốt và các giải pháp khắc phục 

1.3. Mục tiêu nghiên cứu - giả thiết 

nghiên cứu 

1.4. Một số ví dụ 

2.  Đề cương nghiên cứu. 

2.1. Các phần chính trong một bản đề 

cương. 

2.2. Sơ đồ các bước phát triển một đề 

cương nghiên cứu 

2 1. Trình bày được 

cách viết tên đề tài 

nghiên cứu và cách 

viết mục tiêu cho 

nghiên cứu 

2. Trình bày được 

các phần chính của 

một bản đề cương 

nghiên cứu  

3. Trình bày được sơ 

đồ phát triển một đề 

cương nghiên cứu 

PLO2 

PLO13 

 

 Bài 4:  

1. Các thiết kế nghiên cứu cơ bản, lựa 

chọn thiết kế nghiên cứu  

1.1. Sơ lược về các loại thiết kế nghiên 

cứu  

1.2. Thiết kế nghiên cứu quan sát 

1.3.  Bài tập 

2. Xác định cỡ mẫu và quy trình chọn 

mẫu cho từng loại nghiên cứu 

2.1. Vai trò mẫu nghiên cứu  

2.2. Một số khái niệm chung về quần thể 

nghiên cứu, mẫu nghiên cứu, … 

2.3. Tiêu chuẩn mẫu nghiên cứu  

2.4. Các kỹ thuật chọn mẫu : xác xuất, 

không xác xuất 

4 

 

1. Phân biệt được 

các loại thiết kế  và 

ưu nhược điểm của 

từng loại thiết kế 

nghiên cứu 

2. Lựa chọn được 

phương pháp chọn 

mẫu phù hợp và lập 

kế hoạch chọn mẫu 

cho các nghiên cứu 

dịch tễ học khác 

nhau 

3. Lựa chọn công 

thức phù hợp và tính 

được cỡ mẫu cho 

PLO2 

PLO13 
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2.5. Công thức tính cỡ mẫu nghiên 

cứu cho nghiên cứu mô tả.  

2.6. Bài tập 

một nghiên cứu 

 Bài 5:  

1. Biến số và phân loại biến số  

1.1. Biến định danh 

1.2. Biến liên tục 

1.3. Biến thứ hạng 

2. Các kỹ thuật sử dụng trong nghiên 

cứu, công cụ NC và phương pháp thu thập 

thông tin 

2.1. Bộ câu hỏi 

2.2. Bảng kiểm 

Câu hỏi phỏng vấn sâu 

2 1. Định nghĩa được 

biến số/chỉ số và tầm 

quan trọng của việc 

xác định biến số/chỉ 

số trong nghiên cứu 

2. Phân biệt được 

các loại biến số 

3. Trình bày được kỹ 

thuật và công cụ thu 

thập số liệu cơ bản 

và ưu điểm/hạn chế 

của mỗi loại 

4. Thiết kế một phần 

công cụ cho chủ đề 

nghiên cứu đã chọn 

PLO2 

PLO13 

PLO15 

 Bài 6:  

Quy trình thực hiện một đề tài NCKH 

Xây dựng đề cương 

Trình bày kết quả nghiên cứu 

Diễn giải 

Trình bày bằng bảng 

Trình bày bằng biểu đồ 

Cách viết một bài báo khoa học để đăng 

Cách viết báo cáo tổng kết đề tài 

4 1. Trình bày được 

quy trình thực hiện 

một đề tài nghiên 

cứu khoa học 

2. Trình bày được 

các thành phần 

chính của một báo 

cáo tổng kết đề tài, 

một bài báo khoa 

học 

3. Trình bày được 

ưu, nhược điểm của 

các loại bảng, biểu 

đồ 

PLO2 

PLO13 

PLO14 

PLO15 

PLO16 

PLO17 
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III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:       Thuyết trình 

       Thảo luận nhóm                                                 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu ch  đánh giá CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên 

cần (ĐCC) 

10% Điểm 

danh 

hằng 

ngày 

Điểm 

danh 

Điểm danh hằng ngày 

Đi học đúng giờ 

Đảm bảo nội quy của 

bộ môn 

 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% 1 bài 

viết 

Kiểm tra 

viết 

Mỗi câu trả lời đầy 

đủ, chính xác được 5 

điểm, tổng 2 câu 

được 10 điểm  

PLO 2, 

13, 14 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% 1 bài 

viết 

Thi viết 

cải tiến 

Mỗi câu trả lời đầy 

đủ, chính xác được 

2.5 điểm, tổng 4 câu 

được 10 điểm 

PLO 2, 

11, 13, 

14, 16, 

17 

10 

Công thức t nh điểm:  

Điểm tổng kết môn học=0,1* chuyên cần+ 0,2 *GHP+0,7*CHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 
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Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

Lưu Ngọc Hoạt (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y học, Nhà xuất bản 

y học. 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Hoàng Văn Minh (2019), Phương pháp nghiên cứu can thiệp: Thiết kế và phân 

tích thống kê, NXB Y học. 

2. Hoàng Văn Minh (2018), Khái niệm và thuật ngữ cơ bản sử dụng trong các 

nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng, nhà xuất bản Hà Nội 

3. Đỗ Hàm (2018), Tiếp cận nghiên cứu khoa học y học (giáo trình sau đại học), 

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. 

4. Phạm Văn Thức (2012), Phương pháp nghiên cứu lâm sàng - dịch tễ học, Nhà 

xuất bản Y học. 

5. Trường Đại học Y Hà Nội (2011), Tài liệu hướng dẫn xây dựng đề cương 

nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học. 

6. Đào Ngọc Phong, Tôn Thất Bách, Nguyễn Trần Hiển và CS (2006), Phương 

pháp nghiên cứu khoa học trong y học và sức khỏe cộng đồng, Nhà xuất bản y học. 

8. Lê Quang Bách (2002), Phương pháp nghiên cứu y - dược học, Nhà xuất bản 

quân đội nhân dân 

9. Dương Đình Thiện (1999), Dịch tễ và thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa 

học, Nhà xuất bản Y học, Trường đại học Y Dược Thái Bình. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 
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1. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham gia tối thiểu 80% các buổi học lý thuyết, nếu có 

lý do thì sẽ được học bù. Bù đủ sẽ được xem xét duyệt thi. 

2. Quy định điều kiện dự thi: Được đánh giá văn cứ vào việc tham dự đầy đủ các 

buổi học, đúng giờ. Mặc định điểm chuyên cần học phần là 10 điểm, sau đó trừ dần số 

điểm theo số lần vi phạm. Điểm chuyên cần thấp nhất là 0 điểm, cụ thể như sau:  

- Vắng không có lý do: trừ 0,5 điểm/ tiết học 

- Vắng có lý do hợp lệ (có phép): trừ 0,25 điểm/ tiết học (ngoại trừ các trường 

hợp đặc biệt do nhà trường điều động...) 

- Đi học muộn: trừ 0,5 điểm/lần (nếu muộn quá 15’ thì sẽ tính không lý do) 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Phong Túc 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Phong Túc 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 

Tên tiếng Việt: Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 

Tên tiếng Anh:  Nutrition and Food safety  

Mã học phần:  6120NUTSFE0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XXIV. Hành chính. 

35. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân điều dưỡng năm thứ 4 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):2 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Thảo luận : 0 

Số giờ tự học: 90 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 30 

Thảo luận: 0 

Số giờ tự học: 0 

 

 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 2 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước:  Hóa sinh- Vi sinh 

Học phần tiên quyết:  Sinh lý học 

Học phần song hành: Dịch tễ học, Sức khỏe môi trường 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Dinh dưỡng & ATTP 

36. Mô tả chung về học phần: 
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Học phần Dinh dưỡng & ATTP sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về mối liên quan giữa dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật. Sinh viên được nghiên 

cứu về vai trò, nhu cầu của các chất sinh năng lượng, vitamin và chất khoáng, biết 

được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh một số thực phẩm thường sử dụng, biết 

được mối quan hệ thiết yếu giữa thức ăn và cơ thể con người. Học phần này cũng sẽ 

giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các chỉ 

tiêu nhân trắc, xây dựng được khẩu phần ăn hợp lý cho người bình thường và thực 

hiện được các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, biết cách quản lý và dự phòng 

một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

T

T 

Họ tên Học 

hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

79.  Phạm Thị Dung TS 0989981359 dungpt@tbmc.edu.vn Phụ trách 

80.  Phạm Ngọc Khái 
PGS.TS 0983090927 

Phamngoc 

khaiydtb@gmail.com 
Tham gia 

81.  Ninh Thị Nhung PGS.TS 0912850028 nhungntytb@yahoo.com Tham gia 

82.  Trần Thị Xuân Ngọc TS 091339771 ngocttx@tbmc.edu.vn Tham gia 

83.  Tạ Thúy Loan BSCKII. 

Ths 
0915585415 Loantt@tbmc.edu.vn Tham gia 

84.  Phạm Thị Kiều 

Chinh 

BS.Ths 
0389987259 Phamthikieuchinh@gmail.com Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT 

(PEO) 

88.  Tìm hiểu mối liên quan gữa phương thức dinh dưỡng 

với sự phát sinh các bệnh khác nhau do hậu quả của 

dinh dưỡng không hợp lý gây nên. 

PEO 1, PEO 2 

89.  Trình bày một số nội dung chăm sóc dinh dưỡng cho 

một số đối tượng ưu tiên tại cộng đồng (trẻ em dưới 1 

tuổi, PNMT và PNNCB) 

PEO 1, PEO 2, PEO 6 

90.  Nghiên cứu về thành phần các chất dinh dưỡng có 

chứa trong thực phẩm quá trình biến đổi của các chất 

dinh dưỡng trong quá trình thu hái,vận chuyển, bảo 

quản và chế biến 

PEO 1,  PEO 2, PEO 6 

91.  Thực hiện được các phương pháp xác định và đánh 

giá tình trạng dinh dưỡng 

PEO 4, PEO 6 

92.  Tham gia phát hiện ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền 

qua thực phẩm thường gặp tại cộng đồng. 

PEO 7, PEO 9 

93.  Trình bày được các biện pháp giám sát, can thiệp, 

phòng ngừa và quản lý một số vấn đề dinh dưỡng và 

an toàn thực phẩm thường gặp ở cộng đồng Việt Nam 

PEO 7, PEO 9, PEO 11 

94.  Trình bày các phương pháp xác định thực phẩm để 

nhận định giá trị dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 

PEO 2, PEO 4 

95.  Nghiên cứu quy luật xuất hiện, phân bố các bệnh liên 

quan đến dinh dưỡng, các vấn đề ngộ độc thức ăn. 

PEO 2 

96.  Nghiên cứu chế độ ăn hợp lý trong ăn uống công cộng, 

thiết kế cơ sở ăn uống hợp vệ sinh. 

PEO 4, PEO 6 

97.  Nghiên cứu ứng dụng chế độ ăn hợp lý đối với người 

bệnh nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. 

PEO 5 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài: Vai trò và nhu cầu các chất dinh 8 1. Trình bày vai trò, nhu PLO1, 

TT CĐR Học phần 
Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

93.  Ứng dụng tìm hiểu mối quan hệ giữa các chất 

dinh dưỡng trong quá trình hấp thu và đồng hóa 

để đưa ra khuyến nghị về nhu cầu cân đối giữa 

các chất dinh dưỡng trong khẩu phần   

H: PLO 1 

H: PLO 2, 13, 14, 15 

94.  Ứng dụng các kiến thức nhằm xác định cách chế 

biến để giữ lại các thành phần của các chất dinh 

dưỡng trong quá trình thu hái, vận chuyển, bảo 

quản và chế biến 

S: PLO2  

H: PLO 13, 14 

95.  Nghiên cứu ứng dụng chế độ ăn hợp lý đối với 

người bệnh nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. 

S: PLO3  

H: PLO 13, 14 

96.  Ứng dụng phát hiện, phát hiện, quản lý các nhóm 

đối tương nguy cơ cao ở cộng đồng, các yếu tố 

mắc bệnh liên quan đến dinh dưỡng để phòng 

chống các bệnh liên quan đến dinh dưỡng không 

hợp lý gây nên. ứng dụng chế độ ăn hợp lý đối 

với người bệnh nhằm nâng cao hiệu quả điều trị 

S: PLO 13,  

H: PLO 14 

97.  Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho các lứa tuổi tại 

cộng đồng và CSSK bệnh nhân. 

S: PLO 11,  

98.  Nâng cao kỹ năng trong quá trình thăm khám và 

chẩn đoán Dinh dưỡng. 

S: PLO 11,  

H: PLO15 

99.  Hướng dẫn cộng đồng sử dụng các loại thực 

phẩm  một cách hợp lý 

S: PLO 11,  

H: PLO9, 
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dưỡng 

1. Các chất dinh dưỡng  inh năng lượng 

(Protein, Lipid, Glucid) 

1.1. Vai trò 

1.1.1. Tạo hình 

- Protein 

- Lipid 

- Glucid 

1.1.2. Năng lượng 

- Protein 

- Lipid 

- Glucid 

1.1.3. Tiêu hóa 

- Protein 

- Lipid 

- Glucid 

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng tới giá trị 

dinh dưỡng của protein, lipid, glucid thực 

phẩm  

1.2. Nhu cầu 

- Protein 

- Lipid 

- Glucid 

1.3.Nguồn cung cấp 

1.3.1.Protein và Lipid 

- Động vật 

- Thực vật 

1.3.2. Glucid 

- Glucid tinh chế 

- Glucid bảo vệ 

2. Các chất dinh dưỡng không  inh năng 

lượng 

cầu, nguồn cung cấp các 

chất sinh năng lượng 

2. Trình bày vai trò, nhu 

cầu, nguồn cung cấp các 

chất  ko sinh năng lượng 

3. Phân tích những yếu 

tố ảnh hưởng tới giá trị 

dinh dưỡng của protein, 

lipid, Glucid thực phẩm 

4. Phân tích mối liên 

quan giữa các chất dinh 

dưỡng sinh năng lượng 

với nhau, giữa các chất 

sinh năng lượng với các 

chất không sinh năng 

lượng  

5. Phân tích những ảnh 

hưởng do cung cấp các 

chất dinh dưỡng không 

hợp lý gây nên 

6. Áp dụng những kiến 

thức trên để hướng dẫn 

cộng đồng sử dụng các 

loại thực phẩm trên một 

cách hợp lý 

 

PLO2 

PLO8 

PLO10 
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2.1. Vitamin 

2.1.1. Vitamin tan trong dầu 

(Vitamin A, D) 

-  Vai trò  

- Nhu cầu  

-Nguồn cung cấp 

2.1.2. Vitamin tan trong nước (Vitamin B1, 

C) 

-  Vai trò - Nhu cầu  

-Nguồn cung cấp 

2.2. Chất khoáng (Iod, sắt, canxi, photpho, 

kẽm) 

- Vai trò  

- Nhu cầu  

-Nguồn cung cấp 

2 Bài: Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ 

 inh thực phẩm 

1. Định nghĩa, cách phân loại thực phẩm 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Cách phân loại thực phẩm 

2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh 

của thực phẩm 

2.1. Thịt 

2.2. Cá 

2.3. Sữa 

2.4. Trứng 

2.5. Gạo 

2.6. Ngô 

2.7. Bột mì 

2.8. Khoai củ 

2.9. Đậu đỗ và hạt có dầu 

2.10. Rau quả 

04 1. Nêu được định 

nghĩa, cách phân loại 

thực phẩm. 

2. Nêu được giá trị 

dinh dưỡng chính của 

thực phẩm nguồn gốc 

động vật và thực vật. 

3. Trình bày được 

những đặc điểm vệ 

sinh cùa một số thực 

phẩm thường sử dụng 

và biện pháp phòng 

chổng bệnh gây ra do 

các thực phẩm này. 

 

PLO1, 

PLO2 

PLO8 

PLO10 
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3 Bài.  Một  ố bệnh liên quan đến dinh dưỡng 

1. Thiếu dinh dưỡng Protein – năng lượng 

1.1. Đinh nghĩa 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Phân loại 

1.4. Đặc điểm dịch tễ và sinh thái học của 

suy dinh dưỡng Protein- năng lượng 

1.5. Biện pháp phòng chống  

2. Thiếu máu dinh dưỡng 

2.1. Định nghĩa 

2.2. Nguyên nhân 

2.3. Hậu quả 

2.4. Các biện pháp phòng chống 

3 Thiếu Vitamin A và bệnh khô mắt 

3.1. Vài nét về lịch sử 

3.2.  Nguyên nhân thiếu Vitamin A 

3.3. Đánh giá tình trạng Vitamin A 

3.4. Biện pháp phòng chống 

4. Thừa cân béo phì 

4.1. Định nghĩa, đánh giá mức dộ và nguy 

cơ của béo phì 

4.2. Tác hại và nguy cơ của béo phì 

4.3. Nguyên nhân 

4.4. Biện pháp dự phòng và xử trí thừa cân 

và béo phì 

5. Đái tháo đường 

5.1. Nguyên nhân 

5.2. Phân loại 

5.3. Chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh 

nhân 

  6. Tăng huyết áp 

6.1. Định nghĩa 

04 1. Trình bày nguyên 

nhân dẫn đến một 

số bệnh do dinh 

dưỡng không hợp 

lý gây nên. 

2. Mô tả phương 

pháp đánh giá 

tình trạng dinh 

dưỡng không hợp 

lý gây nên. 

3. Nêu được một số 

hậu quả chính của 

dinh dưỡng 

không hợp lý gây 

nên. 

4. Liệt kê những 

biện pháp chính 

trong phòng 

chống bệnh do 

dinh dưỡng 

không hợp lý dẫn 

đến. 

 

PLO1, 

PLO2 

PLO8 

PLO10 

PLO13 

PLO15 
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6.2. Nguyên nhân 

6.3. Phân loại 

6.4. Biện pháp phòng chống 

4 Bài: Giám  át dinh dưỡng 

1. Giám  át dinh dưỡng 

1.1. Khái niệm về giám sát dinh dưỡng 

1.2. Mục tiêu của giám sát dinh dưỡng 

1.3. Phân biệt giám sát dinh dưỡng với điều 

tra dinh dưỡng 

2. Nội dung hoạt động của giám  át dinh 

dưỡng 

2.1. Bản chất các vấn đề dinh dưỡng 

2.2. Xác định các yếu tố nguy cơ và nhóm 

đối tượng có nguy cơ nhất 

2.3. Xác định các yếu tố nguyên nhân 

2.4. Diễn biến các vấn đề dinh dưỡng 

3. Giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển 

tiếp 

4. Xây dựng hệ thống cung cấp dữ liệu và sử dụng 

dữ liệu của  

giám sát dinh dưỡng 

 

4 

 

1. Trình bày khái 

niệm, mục tiêu về 

giám sát dinh dưỡng  

2.  Trình bày được nội 

dung hoạt động của 

giám sát dinh dưỡng. 

 

PLO1, 

PLO2 

PLO4 

PLO5 

PLO7 

PLO13 

PLO17 

5 Bài:Tổ chức khoa dinh dưỡng bệnh viện 

1. Các văn bản pháp luật liên quan 

2. Xác định chức năng của khoa dinh 

dưỡng 

3. Tổ chức khoa dinh dưỡng 

4. Chức năng, nhiệm vụ các thành viên 

4.1. Trưởng khoa 

4.2. Bác sĩ DD 

4.3. Kế toán 

4.4. ĐD trưởng 

2 1. Mô tả được chức 

năng và tổ chức của 

khoa dinh dưỡng 

trong bệnh viện. 

2. Mô tả được hoạt 

động khoa dinh 

dưỡng trong bệnh 

viện. 

 

PLO6 

PLO7 

PLO8 

PLO10 

PLO12 

PLO13 
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4.5. ĐD, KTV tiết chế 

4.6. KT, NV nấu ăn 

4.7. NV phục vụ 

5. CS vật chất, trang thiết bị, dụng cụ 

5.1. Bộ phận hành chính 

5.2. Bộ phận chế biến và cung cấp suất ăn 

6. Tổ chức các hoạt động khoa dinh dưỡng 

6.1. Vai trò người quản lý đối với hoạt động 

của khoa 

6.2. Lập kế hoạch cho các hoạt động của 

khoa 

6.3. XD quy định, quy trình thực hiện và 

kiểm tra giám sát 

7. Khoa dinh dưỡng và các đơn vị khác 

trong bệnh viện 

6 Bài: Quy trình chăm  óc dinh dưỡng 

1. Đại cương  

1.1.Khái niệm 

1.2.Những thay đổi liên quan đến dinh 

dưỡng ở người bệnh 

1.3.Hoạt động dinh dưỡng điều trị trong bệnh 

viện 

2. Các mô hình chăm  óc dinh dưỡng 

trong bệnh viện 

3. Quy trình CSDD tiết chế trong BV 

3.1. Đánh giá TTDD 

3.2. Chẩn đoán dinh dưỡng 

3.3. Xây dựng kế hoạch chăm sóc dinh 

dưỡng 

3.4. Theo dõi và đánh giá 

4. Ghi chép hồ  ơ chăm  óc dinh dưỡng 

5.Xây dựng một quy trình chăm  óc dinh 

4 1. Trình bày được 

khái niệm dinh 

dưỡng điều trị và 

những thay đổi 

liên quan đến dinh 

dưỡng ở người 

bệnh. 

2. Phân tích được các 

bước trong quá 

trình chăm sóc 

dinh dưỡng. 

3. Viết được một quy 

trình chăm sóc 

dinh dưỡng. 

 

PLO1 

PLO2 

PLO4 

PLO6 

PLO7 

PLO17 
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dưỡng theo 4 bước 

7 Bài: Một  ố chế độ ăn cơ bản trong bệnh 

viện 

1. Cơ  ở khoa học, nguyên tắc trong DD 

điều trị 

1.1. Vai trò của dinh dưỡng với các bệnh 

nhiễm khuẩn, mạn tính và MD 

1.2. Cơ sở khoa học của DD điều trị 

1.3. Nguyên tắc của dinh dưỡng điều trị 

2. Nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh 

2.1. Nhu cầu về năng lượng 

2.2. Nhu cầu về protein: Thay đổi tùy theo 

tình trạng BL 

2.3. Nhu cầu về Lipid 

2.4. Nhu cầu về Glucid 

2.5. Nhu cầu vitamin và chất khoáng 

3. Nguyên tắc ký hiệu chế độ ăn bệnh viện 

4. Một  ố chế độ ăn cơ bản trong bệnh 

viện 

4.1. Chế độ ăn thông thường 

4.2. Chế độ ăn lỏng 

4.3. Chế độ ăn hoàn toàn lỏng 

4.4. Chế độ ăn hạn chế muối 

4.5. Chế độ ăn tăng, giảm protein 

4.6. Chế độ ăn hạn chế Glucid 

4.7. Chế độ ăn hạn chế Lipid 

4.8. Chế độ ăn hạn chế chất xơ 

4.9. Chế độ ăn trong các bệnh ngoại khoa 

- Vai trò 

- Nguyên tắc 

- Chế độ dinh dưỡng 

- Hội chứng nuôi ăn trở lại 

4 1. Trình bày được cơ 

sở khoa học và các 

nguyên tắc trong dinh 

dưỡng điều trị. 

2. Trình bày được  nhu 

cầu dinh dưỡng người 

bệnh. 

3. Phân tích những ảnh 

hưởng của chế độ dinh 

dưỡng đến hiệu quả 

điều trị. 

4. Áp dụng những 

kiến thức trên để 

hướng dẫn người 

bệnh thực hiện chế độ 

PLO2 

PLO12 

PLO13 

PLO14 

PLO15 

PLO16 

PLO17 
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5. Liên hệ  những kiến thức trên để hướng 

dẫn người bệnh thực hiện ăn là thuốc 

2. Thực hành  

1 Bài: Xây dựng khẩu phần 

1. Các nguyên tắc xây dựng khẩu phần 

2. Một  ố khái niệm về tiêu chuẩn 

2.1. Tiêu chuẩn tối thiểu 

2.2. Tiêu chuẩn vừa đủ 

2.3. Tiêu chuẩn thích hợp 

2.4. Tiêu chuẩn khuyến nghị  

3. Phân chia thực phẩm theo nhóm 

4. Cách thay thế thực phẩm lẫn nhau 

5.Các bước xây dựng khẩu phần  

6. SV thực hành và thảo luận 

4 1. Nêu được tính cân 

đối của khẩu phần. 

2. Trình bày phương 

pháp xây dựng thực 

đơn. 

 

PLO1 

PLO2 

PLO10 

PLO13 

 

2 Bài:  Điều tra khẩu phần 

1.PP điều tra trọng lượng LT-TP 

1.1. PP điều tra tổng quát về tiêu thụ TP 

1.2. PP xác định LT- TP theo trọng lượng 

2. PP hỏi ghi 

2.1. PP ghi sổ và kiểm kê 

2.2. Điều tra tần suất tiêu thụ LT-TP 

2.3. Hỏi tiền sử DD 

2.4. PP nhớ lại 24 giờ qua 

2.5. PP nhớ lại 24 giờ qua nhiều lần 

3. Điều tra tập quán ăn uống 

31. PP phỏng vấn và trò chuyện 

3.2. PP quan sát 

3.3. PP thảo luận nhóm có trọng tâm 

3.4. Tìm hiểu thực hành nuôi con bằng sữa 

mẹ và thức ăn bổ sung 

4. SV thực hành và thảo luận 

4 1.Nêu được phương 

pháp điều tra trọng 

lượng lương thực thực 

phẩm 

2. Trình bày phương 

pháp điều tra khẩu 

phần. 

 

PLO1 

PLO2 

PLO4 

PLO10 

PLO12 

PLO13 

3 Bài: Đánh giá khẩu phần 2 1.Đánh giá được PLO1 
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1.Đánh giá “Mức tiêu thụ lương thực thực 

phẩm” 

2. Đánh giá “Giá trị dinh dưỡng của khẩu 

phần” 

3. Nhận xét về đặc điểm cân đối của khẩu 

phần 

4. SV thực hành và thảo luận 

mức tiêu thụ LTTP. 

2.Đánh giá được giá 

trị dinh dưỡng khẩu 

phần 

3.Đánh giá được 

tính cân đối của 

khẩu phần 

PLO2 

PLO10 

PLO13 

 

4 1. Định lượng vitamin C trong rau 

quả 

2. Xét nghiệm xác định thịt ôi thiu 

2.1. Phản ứng Eber 

2.2. Phản ứng H2S 

3. Kiểm nghiệm trứng 

4. Xác định độ chua của bột 

 

4 1. Trình bày được 

nguyên tắc một số xét 

nghiệm. 

2. Làm được một số 

xét nghiệm. 

3. Nhận định được kết 

quả xét nghiệm. 

4. Tiến hành kiểm tra 

vệ sinh thực phẩm có 

thể đánh giá được 

chất lượng của thực 

phẩm. 

PLO1 

PLO2 

PLO10 

PLO13 

 

5 Bài: Thiết kế bộ công cụ 

1. Đại cương 

1.1. Một số kỹ thuật thu thập số liệu thường 

dùng 

1.2. Các công cụ thu thập số liệu thích hợp 

với các kỹ thuật thu thập số liệu 

1.3. Yếu tố quyết định việc lựa chọn kỹ thuật 

thu thập số liệu 

2. Loại công cụ thu thập  ố liệu thường 

gặp 

- Phiếu hỏi cho phỏng vấn 

- Bộ câu hỏi 

3. Các yếu tố cân nhắc cho thiết kế bộ câu 

4 1.Trình bày một số kỹ thuật 

thu thập số liệu thường dùng. 

2. Mô tả loại công cụ thu 

thập số liệu thường gặp. 

3.Áp dụng xây dựng bộ công 

cụ thu thập số liệu. 

 

PLO1 

PLO2 

PLO11 

PLO13 

PLO17 
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hỏi 

4. Loại câu hỏi 

5. Cấu trúc của bộ câu hỏi 

6. Các bước cần làm cho thiết kế bộ câu hỏi 

7. Tiêu chuẩn một bộ câu hỏi 

8. Một số nguyên tắc khi mã hóa câu hỏi 

9. SV thảo luận 

6 Bài:Xây dựng vật liệu truyền thông 

1. Khái niệm truyền thông 

2. Các kỹ năng truyền thông cho các đối 

tượng 

3. Các hình thức truyền thông 

3.1. Truyền thông trực tiếp 

- Thăm hộ gia đình 

- Thảo luận nhóm 

- Mở các lớp học, tập huấn 

- Tổ chức hội thi 

- Nói chuyện DD 

- Hướng dẫn thực hành chế biến bữa ăn bổ 

sung  

3.2. Truyền thông trực gián tiếp 

- Các loại phương tiện truyền thông đại 

chúng chủ yếu 

- Sử dụng tài liệu truyền thông 

4. SV thực hành và thảo luận 

4 1. Hiểu được khái niện 

truyền thông. 

2. Nêu các kỹ năng truyền 

thông cho các đối tượng. 

3. Áp dụng các hình thức 

truyền thông để vận 

dụng truyền thông cho 

các đối tượng. 

 

PLO1 

PLO2 

PLO11 

PLO13 

PLO17 

7 Bài: Nhân trắc 

1. Cân, đo trẻ em 

1.1. Xác định cân nặng 

1.2. Xác định chiều cao: 

 - Xác định chiều dài nằm (trẻ dưới 25 tháng 

tuổi) 

- Xác định chiều cao đứng (trẻ trên 24 tháng 

4 1. Trình bày được các 

kỹ thuật để đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng. 

2. Mô tả một số kỹ 

thuật đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng. 

3. Thực hành các thao 

PLO1 

PLO2 

PLO5 

PLO10 

PLO12 

PLO13 
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tuổi) 

1.3. Đo vòng cánh tay 

2. Kỹ thuật cân, đo người lớn 

2.1. Xác định cân nặng 

2.2. Xác định chiều cao 

2.3. Đo vòng ngực trung bình 

2.4. Đo bề dầy lớp mỡ dưới da 

3. Nhận định kết quả 

3.1. Tính tháng tuổi 

3.2. Phân loại tình trạng dinh dưỡng:  

- Trẻ em 

- Người lớn 

tác để đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng. 

4. Nhận định kết quả 

trong các tình huống 

cụ thể. 

 

8   Bài :Xây dựng chế độ ăn bệnh lý 

1. Các nguyên tắc xây dựng khẩu phần bệnh 

lý 

2. Phương pháp xây dựng thực đơn 

2.1. Cân bằng nước trong cơ thể 

2.2. Nhu cầu năng lượng của bệnh nhân 

2.3. Nhu cầu một số chế độ ăn đặc biệt 

3. Xây dựng khẩu phần trong một số 

 bệnh mãn tính 

 

4 1. Nêu được các 

nguyên tắc xây dựng 

khẩu phần bệnh lý 

2. Nêu được các 

phương pháp xây 

dựng thực đơn bệnh 

lý 

3. Thực hành xây 

dựng được một số 

thực đơn bệnh lý 

 

PLO1 

PLO2 

PLO5 

PLO10 

PLO12 

PLO13 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Giảng dạy tích cực, lấy người học là trung tâm, thảo luận nhóm 

2. Thực hành: Giảng dạy tích cực, lấy người học là trung tâm, thực hành labo, 

trung tâm kỹ năng tiền lâm sàng 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Bảng phấn, máy chiếu, tài liệu học tập  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 
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- Các điểm thành phần 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu ch  đánh giá CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên 

cần (ĐCC) 

10% Điểm 

danh 

hằng 

ngày 

Điểm 

danh 

Điểm danh hằng ngày 

Đi học đúng giờ 

Đảm bảo nội quy của 

bộ môn 

 10 

Điểm thực 

hành 

(ĐTH) 

20% 1 bài 

viết  

Báo cáo 

thực hành 

Làm đầy đủ bài tập 8 

buổi thực hành  

PLO 2, 

13, 14 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

10% 1 bài 

viết 

Kiểm tra 

viết 

Mỗi câu trả lời đầy 

đủ, chính xác được 5 

điểm, tổng 2 câu 

được 10 điểm  

PLO 2, 

13, 14 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

60% 1 bài 

viết 

Thi viết 

cải tiến 

Mỗi câu trả lời đầy 

đủ, chính xác được 

2.5 điểm, tổng 4 câu 

được 10 điểm 

PLO 2, 

11, 13, 

14, 16, 17 

10 

Công thức t nh điểm:  

Điểm tổng kết môn học = 0,1* chuyên cần + 0,2 * ĐTH + 0,1 * GHP + 0,6* CHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội Không giải Giải chưa Giải đầy đủ Giải đầy đủ và Giải đầy đủ 
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dung câu 

hỏi 

được hết các câu 

hỏi 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập 

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2016), Giáo trình Dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm, Nhà xuất bản Y học.  

2. Tài liệu phát tay:  Thực hành dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (2016) 

3. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2009), Bài giảng “Vệ sinh và an toàn thực 

phẩm”, Nhà xuất bản Y học. 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Bộ Y tế (2016), Bảng Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, Nhà 

xuất bản Y học.  

2. Bộ Y tế (2007), Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam, Nhà xuất bản Y học. 

3. Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Thực hành dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực 

phẩm, Nhà xuất bản Y học.   

4. Hà Huy Khôi (2004), Những đường biên mới của dinh dưỡng học, NXB Y học.   

5. Trường đại học Y Dược Thái Bình (2017), Dinh dưỡng điều trị, nhà xuất bản Y học 

6. Lubos Sobotka (2014), Những vấn đề cơ bản trong dinh dưỡng lâm sàng, Sách dịch. 

Nhà xuất bản Y học. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 
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1. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham gia tối thiểu 80% các buổi học lý thuyết, nếu có 

lý do thì sẽ được học bù. Bù đủ sẽ được xem xét duyệt thi. 

2. Quy định điều kiện dự thi: Được đánh giá văn cứ vào việc tham dự đầy đủ các 

buổi học, đúng giờ. Mặc định điểm chuyên cần học phần là 10 điểm, sau đó trừ dần số 

điểm theo số lần vi phạm. Điểm chuyên cần thấp nhất là 0 điểm, cụ thể như sau:  

- Vắng không có lý do: trừ 0,5 điểm/ tiết học 

- Vắng có lý do hợp lệ (có phép): trừ 0,25 điểm/ tiết học (ngoại trừ các trường 

hợp đặc biệt do nhà trường điều động...) 

- Đi học muộn: trừ 0,5 điểm/lần (nếu muộn quá 15’ thì sẽ tính không lý do)   

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Ninh Thị Nhung 

2.  Lần 2 05/2019 Phạm Thị Dung 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Kỹ năng giao tiếp  

Tên tiếng Anh: 

Mã học phần:  6130COMSKL0T 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XXV. Hành chính. 

37. Thông tin chung: 

Học phần: Bắt buộc 

Tự chọn  

Không tính điểm 

Thuộc kiến thức: Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

Chuyên ngành 

Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 12 

Thảo luận : 3 

Số giờ tự học:  120 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 32 

Thảo luận: 0 

Số giờ tự học: 0 

 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 01 

Thực hành: 

Kết thúc học phần: 01 

 

Học phần học trước: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa 

Mác – Lê nin 

Học phần tiên quyết: Tâm lý y học – Y đức 

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Xã hội học sức khỏe – Trung tâm 

Đào tạo kỹ năng tiển lâm sàng 

38. Mô tả chung về học phần: 
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Phần 1 (lí thuyết): giới thiệu những kiến thức cơ bản về giao tiếp, vai trò, chức năng 

của giao tiếp, các phương tiện và hình thức giao tiếp... tạo cơ sở cho sinh viên tự tin 

khi giao tiếp.  

Phần 2 (thực hành): giúp sinh viên có khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về kỹ 

năng giao tiếp với người bệnh, người nhà bệnh nhân và với đồng nghiệp. Từ đó, 

giúp sinh viên hình thành các kỹ năng cần thiết để thiết lập mối quan hệ giữa người 

bệnh và nhân viên y tế. Với phương châm, lấy người bệnh làm trung tâm khi phát 

triển các mối quan hệ giao tiếp, từ đó giúp sinh viên hình thành phong cách và kỹ 

năng giao năng giao tiếp tốt. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học                                                               

hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

1.  Nguyễn Văn Thịnh Thạc sỹ 0989187178 Thinhnv6374@gmail.com Phụ 

trách 

2.  ThS.Vũ Thị Loan 

 

Thạc sỹ 0977993710 loannhiydtb@gmail.com Phụ 

trách 

3.  Trần Thị Thu Hà Thạc sỹ 

- 

BSCKII 

0989535028 hatlyd@gmail.com Tham 

gia 

4.       

5.  ThS. Nguyễn Đức Thắng 

 

Thạc sỹ 0889581410 tlsydtb@gmail.com Tham 

gia 

6.  Nguyễn Thị Minh 

phương 

Thạc sỹ  Nguyenminhphuong84@gmail.com  

7.  Nguyễn Đình Phát 

 

Thạc sỹ 0977267116 phatbacsi@gmail.com Tham 

gia 

8.   Nguyễn Thị Thu Trang 

 

Thạc sỹ  trangtt@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Kiến thức: 

1. Trình bày được định nghĩa, 

vai trò, đặc điểm và chức năng 

của giao tiếp  

2. Trình bày được một số khái 

niệm cơ bản của kĩ năng giao 

tiếp 

PEO 1 ,2 

 

2.  Kỹ năng: 

1. Vận dụng được một số 

nguyên tắc chung trong giao tiếp 

2. Xây dựng được một bài 

thuyết trình  

3. Tư vấn có hiệu quả cho 

bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân 

4. Ứng xử đúng mực với 

đồng nghiệp 

 

PEO 4, 5, 6 

 

3.  Mức tự chủ và chịu trách nhiệm 

10. Nâng cao vai trò trách nhiệm 

của mình trong các mối quan hệ 

chủ yếu của người cán bộ y tế. 

Trung thực khách quan khiêm tốn, 

có tinh thần học tập vươn lên. 

11. Có ý thức tự học, có phương 

pháp học tập.Tôn trọng chân thành, 

hợp tác với đồng nghệp. 

 

PEO 10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 ĐẠI CƯƠNG VỀ GIAO TIẾP 

Bài 1. Đại cương về giao tiếp 

1. Khái niệm giao tiếp 

4 3. 1. Trình bày được 

khái niệm, chức 

năng của giao tiếp 

1, 3 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

4.  Vận dụng các kiến thức về kỹ năng 

giao tiếp vào việc tiếp cận, quan sát, 

giao tiếp trong thực hành y tế phù 

hợp với người bệnh, cộng đồng và 

đồng nghiệp.  

S: PLO 1, 2 

H: PLO 10 

5.  Vậndụng được kỹ năng: Tư vấn, 

giáo dục sức khỏe cho người bệnh 

và cộng đồng nhằm nâng cao chất 

lượng chăm sóc góp phần tăng 

cường sự hài lòng của người bệnh và 

cộng đồng 

S: PLO 1, 14 

H: PLO 6 

6.  Người học có kiến thức, có kỹ năng 

và gắn với thái độ học tập tích cực 

thông qua bài giảng của thầy cô, kết 

hợp cùng phương pháp học tích cực 

là cơ sở để trau dồi và tích lũy tri 

thức. Trên cơ sở đó, học viên tự nhìn 

nhận và tự điều chỉnh bản thân trong 

suốt quá trình rèn giũa kỹ năng lâm 

sàng và phát triển chuyên môn. 

Quan trọng hơn, giúp họ nhìn nhận 

được vai trò và giá trị của các nhân 

viên y tế trong sự nghiệp chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân, hướng tới sự 

hài lòng của người bệnh, cộng đồng 

và đồng nghiệp. 

S: PLO 14, 15 

H: PLO 12 
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2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu 

của tâm lý học giao tiếp 

3. Các đặc trưng cơ bản của giao tiếp 

4. Vai trò của giao tiếp 

4. Mô tả được 

đặc trưng của 

giao tiếp 

5. Trình bày 

được vai trò của 

giao tiếp đối với 

con người 

 

2 BÀI 2. Kỹ năng tiếp xúc và thiết lập  mối 

quan hệ 

1. Ấn tượng ban đầu 

2.  Kỹ năng tiếp xúc và thiết lập mối 

quan hệ 

3.  Phản ứng nhanh nhạy 

4. Quan tâm tới cách bạn nói 

 

4 Trình bày được 

vai trò của ấn 

tượng ban đầu. 

 2. Trình bày 

được quá trình 

hình thành ấn 

tượng ban đầu. 

 3. Phân tích 

đúng kỹ năng tiếp 

xúc và thiết lập 

mối quan hệ. 

1, 3 

 Bài 2. Ứng xử trong giao tiếp của Điều 

dưỡng 

1. Khái niệm ứng xử 

2.  Phong cách ứng xử 

3. Mục tiêu của ứng xử 

4.  Các yếu tố cấu thành ứng xử 

5.  Nguyên tắc ứng xử 

6.  Một số cách ứng xử 

7. Những điều nên tránh trong ứng xử 

8.  Bí quyết thành công trong ứng xử 

9. Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên 

chức trong đơn vị sự nghiệp, y tế 

4 Trình bày được 

phóng cách ứng 

xử và các yếu tố 

cấu thành ứng 

xử.. 

 2. Trình bày 

được các nguyên 

tắc và một số 

cách ứng xử. 

 3. Trình bày 

1, 3 



133 

 

được quy tắc ứng 

xử của cán bộ 

viên chức trong 

các đơn vị sự 

nghiệp y tế 

 

 Bài 4. Văn hóa giao tiếp và những hiện tượng 

tâm lý trong giao tiếp 

1. Văn hóa giao tiếp của xã hội 

2. Những nguyên tắc chung của sự giao tiếp 

có  

văn hóa, có nghệ thuật 

3 Những thuộc tính tâm lý cá nhân trong giao 

tiếp 

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giao 

tiếp  

3 1. 1. Trình bày 

được những 

nguyên tắc chung 

của giao tiếp có 

văn hóa, có nghệ 

thuật 

2. Trình bày 

được những thuộc 

tính tâm lý cá 

nhân trong giao 

tiếp 

3. Phân tích được 

một số yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu 

quả giao tiếp 

 

1, 3 

 Bài 5. Kỹ năng thuyết trình 

1. Khái niệm kỹ năng thuyết trình 

2. Các bước chung để thực hiện một bài 

thuyết trình 

3. Một số điểm cần lưu ý để có kĩ năng thuyết  

trình tốt 

1 1. Trình bày được 

khái niệm và các 

bước thực hiện một 

bài thuyết trình 

2. Phân tích một số 

điểm cần lưu ý để có 

kĩ nâng trình bày tốt 

1, 3 

2. Thực hành 
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STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

1 Bài 1. Kỹ năng đưa và nhận phản hồi 

1. Giới thiệu cửa sổ Jonhari 

2. Khái niệm 

3. Tầm quan trọng của phản hồi 

4. Cách đưa và nhận phản hồi  

 

4 1. Phân tích được 

vai trò của cửa sổ 

Johari. 

2. Thực hành đưa 

và nhận phản hồi 

đúng kỹ thuật 

3.  Nhận thức 

được tầm quan 

trọng của việc đưa 

và nhận phản hồi 

đúng cách. 

2, 3 

2 Bài 2. Kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng lắng 

nghe 

Kỹ năng đặt câu hỏi 

1. Tầm quan trọng của đặt câu hỏi 

đúng và đủ 

2. Các điểm cần lưu ý khi đặt câu hỏi 

3. Các loại câu hỏi thường dùng 

Kỹ năng lắng nghe 

1. Khái niệm 

2. Vai trò, tầm quan trọng của việc 

lắng nghe 

3.  Mục đích của việc lắng nghe 

4.  Các mức độ lắng nghe 

5. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả 

6. Các yếu tố cản trở việc lắng nghe 

có hiệu quả 

4 1. Trình bày được 

ưu nhược điểm của 

các loại câu hỏi 

thường dùng  

2. Trình bày được 

các mức độ của 

lắng nghe và kỹ 

năng lắng nghe có 

hiệu quả 

3. Thực hành kỹ 

năng đặt câu hỏi và 

lắng nghe khi giao 

tiếp với người bệnh 

4. Nhận thức được 

tầm quan trọng của 

đặt câu hỏi đúng, đủ 

và lắng nghe tích 

cực 

2, 3 

 Bài 3. Kỹ năng tư vấn 4 1. Liệt kê được 2, 3 
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1. Những nguyên tắc chung 

2. Những yêu cầu của một cuộc tư vấn 

3. Các kỹ năng cần thiết khi tư vấn sức 

khỏe 

4. Các bước tư vấn 

những yêu cầu của 

một cuộc tư vấn sức 

khỏe 

2. Trình bày 

được các bước của 

quá trình tư vấn sức 

khỏe 

3. Thực hành tư 

vấn sức khỏe có 

hiệu quả cho một 

trường hợp cụ thể 

 Bài 4. Kỹ năng thuyết trình 

1. 1. Các bước thực hiện một bài thuyết trình 

2. Một số điểm cần lưu ý để có kĩ năng thuyết  

trình tốt 

4 1. Trình bày 

được các các bước 

thực hiện một bài 

thuyết trình 

2. Thực hành kỹ 

năng thuyết trình 

3. Nhận thức 

được tầm quan 

trọng của thuyết 

trình 

2, 3 

 Bài 5. Kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân 

1. Kỹ năng giao tiếp với người bệnh 

Kỹ năng tiếp xúc ban đầu 

Đón tiếp người bệnh 

Chào và hỏi tên người bệnh 

Tạo môi trường giao tiếp thân thiện 

Kỹ năng giao tiếp cơ bản để tìm hiểu thông 

tin từ người bệnh 

2. Kỹ năng giao tiếp với gia đình người 

bệnh 

2.1. Các mối quan hệ của người chăm sóc với 

4 1. Trình bày 

được các kỹ năng 

giao tiếp với người 

bệnh và người nhà 

người bệnh 

2. Thực hành kỹ 

năng giao tiếp với 

người bệnh và 

người nhà người 

bệnh 

1, 2, 

3 
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người bệnh 

2.2. Một số điểm cần chú ý khi giao tiếp với 

gia đình người bệnh 

2.3. Kỹ năng cung cấp thông tin cho gia đình 

người bệnh 

3. Nhận thức 

được tầm quan 

trọng của đặt câu 

hỏi đúng, đủ và lắng 

nghe tích cực 

 Bài 6. Kỹ năng giao tiếp với cộng đồng  

1. Nguyên tắc trong giao tiếp với cộng 

đồng 

1.1. Chuẩn bị kỹ cho cuộc giao tiếp 

1.2. Tự tin 

1.3. Lịch sự 

1.4. Dùng từ ngữ đơn giản và dễ hiểu 

Kỹ năng giao tiếp với cộng đồng  

(Một số kỹ năng chung) 

4 1. Trình bày 

nguyên tắc trong 

giao tiếp với cộng 

đồng 

2. Thực hành kỹ 

năng giao tiếp với 

cộng đồng 

3. Nhận thức được 

tầm quan trọng của 

kỹ năng giao tiếp 

với cộng đồng 

1, 2, 

3 

 Bài 7. Kỹ năng khai thác bệnh sử 

1. Vai trò của khai thác bệnh sử trong 

khám chữa bệnh 

2. Quy trình thực hiện khai thác bệnh sử 

3. Nội dung khai thác bệnh sử 

 

4 1. Vận dụng có 

hiệu quả các kỹ 

năng trong khai thác 

bệnh sử 

2. Thực hành 

khai thác một cách 

đầy đủ bệnh sử 

trong một số tình 

huống cụ thể 

3. Thể hiện đúng 

thái độ tác phong 

khi giao tiếp với 

bệnh nhân 

 

1, 2, 

3 

 Bài 8. Kỹ Năng cung cấp thông tin 

1. Khái niệm 

4 1. Trình bày được 

quyền của người 

bệnh trong quy 

1, 2, 

3 



137 

 

 2. Những thông tin cần cung cấp 

3. Chọn thời điểm và địa điểm 

4. Yêu cầu đối với người cung cấp thông tin 

5. Yêu cầu với người nhận thông tin 

định tại Luật 

Khám chữa bệnh. 

2. Trình bày được 

những thông tin 

cần cung cấp cho 

người bệnh. 

3. Thực hiện đúng 

các bước cung cấp 

thông tin cho 

người bệnh và gia 

đình người bệnh. 

4. Thể hiện đúng 

thái độ, tác phong 

khi cung cấp 

thông tin cho 

người bệnh và gia 

đình người bệnh. 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:     Thuyết trình, thảo luận nhóm  

2. Thực hành:   Đóng vai, thảo luận nhóm     

        3. Lâm sàng:  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Máy chiếu Projector, case, phấn, bảng, câu hỏi lượng giá  

2. Thực hành: case,  

3. Lâm sàng:   

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

Lý thuyết: Học phần này được lượng giá thông qua hình thức thi viết cải tiến. 

Có 1 bài thi cuối kỳ với những câu hỏi ngắn 

Thực hành: Theo hình thức OSPE,  sử dụng bảng kiểm để đánh giá 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học 

đầy đủ, 

đúng 

giờ, 

không vi 

PLO 

14,15 

10 



138 

 

phạm 

quy chế 

của bộ 

môn. 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 1 bài 

kiểm tra 

45 phút 

gồm 3 

câu hỏi 

ngắn 

bao gồm 

các nội 

dung 

kiến 

thức đã 

học 

Câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu 

trả lời 

đầy đủ, 

chính 

xác 

được 3,5 

điểm/2 

câu, 4 

điểm/1 

câu. 3 

câu là 10 

điểm  

PLO6, 

1, 2 

10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,4 Theo 

hình 

thức 

OSPE  

 Sử dụng 

bảng 

kiểm để 

đánh giá 

 

Bảng 

kiểm 

Qua 

bảng 

kiểm 

PLO10, 

1, 2 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,4 1 bài 

kiểm tra 

90 phút 

gồm 6 

câu hỏi 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu 

trả lời 

đầy đủ, 

chính 

xác 

được từ 

1,4-1,8 

điểm, 

tổng 6 

câu là 10 

điểm  

PLO6, 

10,12 

10 

Công thức t nh điểm:ĐKTHP =0,1 x ĐCC + 0,1 x ĐGHP + 0,4x ĐTH + 0,4x 

ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 
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Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo(Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

3. Tài liệu học tập: 

Trần Thị Thu Hà, Vũ Thị Loan(2015), Giáo trình kỹ năng giao tiếp, NXB giáo 

dục Việt Nam. 

4. Tài liệu tham khảo: 

Dự án đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường/khoa Y Việt 

Nam, Kỹ năng Y khoa cơ bản, NXB Y học. 

Hoàng Năng Trọng, Vũ Thị Loan(2016), Giáo trình kỹ năng tiền lâm sàng cơ 

bản, NXB Giáo dục Việt Nam 
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VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Ban cán sự lớp liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch học tập và các quy 

định của bộ môn về học phần, hướng dẫn học tập sau đó phổ biến lại cho lớp. 

- Sinh viên thực hiện nghiêm túc quy chế và quy định của Nhà trường. 

- Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết cho việc học thực hành (Tài liệu học 

tập, tài liệu tham khảo, áo blouse, thẻ sinh viên). 

- Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung cho mỗi buổi học theo hướng 

dẫn tự học trước khi dự lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

- Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các nội dung 

học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học tập (mọi ý 

kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được Bộ môn xét giải quyết). 

2. Quy định về điều kiện dự thi 

Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ thực hành, giờ thảo luận, giờ học lý thuyết (theo 

quy chế của Nhà trường). Cụ thể, điều kiện để sinh viên được dự kiểm tra/thi kết thúc 

học phần khi: Tham dự trên 80% số tiết học lý thuyết, 100% số tiết học thực hành, có 

giấy xin phép nghỉ học (nếu có), có điểm thực hành và kiểm tra giữa học phần đạt ≥ 4 

điểm. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Nguyễn Văn Thịnh 

2.  Lần 2 05/2019 Nguyễn Văn Thịnh 

3.  Dự kiến Năm2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Y HỌC CỔ TRUYỀN 

Tên tiếng Anh: TRADITIONAL MEDICINE 

Mã học phần: 6130TRAMED0B 

Ngành:  Điều dưỡng 

Mã ngành:  7720301 

XXVI. Hành chính. 

39. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân Điều dưỡng năm thứ ba 

Số tín chỉ: LT: 1, TH: 1 

Số tiết Lý thuyết: 18 

Số giờ tự học: 30 

Số tiết Lâm sàng: 40 (2 tuần) 

Số giờ tự học: 30 

 

Số bài kiểm tra (LT/LS): 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng Nội 1, Điều dưỡng Ngoại 1, 

Điều dưỡng Sản 1, Điều dưỡng Nhi 1 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Không 

Bộ môn: Y học cổ truyền 

40. Mô tả chung về học phần: 

Y học cổ truyền là học phần chuyên khoa đặc biệt, giúp cho sinh viên vận dụng 

tốt chủ trương kết hợp Y học hiện đại – Y học cổ truyền trong hoạt động chuyên môn 

của mình sau này. Nội dung học phần bao gồm những học thuyết của hệ lý luận cơ bản 
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và phương pháp chẩn đoán bệnh theo Y học cổ truyền, các phương pháp chữa bệnh 

bằng thuốc Nam theo toa căn bản và không dùng thuốc để điều trị một số bệnh thông 

thường. Học phần này giúp người học nhận dạng được một số vị thuốc Nam theo toa 

căn bản, làm được các thủ thuật châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt,…để điều trị một số 

bệnh thường gặp. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

9. 1 Đỗ Quốc Hương Tiến sỹ 0917467222 huongkh71@gmail.com Phụ 

trách 

10. 2 Phí Thị Ngọc BS CKII.ThS 0946223046 ngocphithi@gmail.com Tham 

gia 

11. 3 Mai Thị Đào BS CKII.ThS 0902107261 bsmaithidao@gmail.com Tham 

gia 

12. 4 Đinh Thị Huệ Thạc sỹ 0389353568 dinhhue.dhy@gmail.com Tham 

gia 

13. 5 Lê Trung Dũng Thạc sỹ 0944831988 dungyhctytb@gmail.com Tham 

gia 

14. 6 Cao Hồng Hạnh Thạc sỹ 0374707002 Hanhtbmu0612@gmail.co

m 

Tham 

gia 

15. 7 Phạm Ngọc Hà Thạc sỹ 0946630989 ngochayhct@gmail.com Tham 

gia 

16. 8 Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Thạc sỹ 0963447238 ngocanhyhct2015@gmail.

com 

Tham 

gia 

17. 9 Nguyễn Thị Hoa 

Tươi 

Thạc sỹ 0344626999 nhoccon201090@gmail.c

om 

Tham 

gia 

18. 10 Bùi Thị Bình Thạc sỹ 0988265119 binhyhctk3@gmail.com Tham 

gia 

19. 11 Trần Thanh 

Phương 

Thạc sỹ 0943676979 thanhphuongtran0701@g

mail.com 

 

Tham 

gia 

20. 12 Lưu Thị Trang 

Ngân 

Bác sỹ 0906101905 nganytb1102@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT 

(PEO) 

7. 1 Vận dụng được các kiến thức về lý luận cơ bản YHCT 

để nhận định và phân tích được các vấn đề chăm sóc 

và nhu cầu sức khỏe của bệnh nhân khi mắc một số 

bệnh lý thông thường có thể áp dụng các biện pháp 

chăm sóc sức khỏe bằng YHCT hoặc kết hợp giữa 

YHHĐ và YHCT 

PEO1, PEO2, PEO3, 

PEO10 

8. 2 Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đầy đủ và thành thạo 

quy trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh bằng 

phương pháp YHCT. Thực hành kỹ năng châm cứu, 

xoa bóp bấm huyệt an toàn, kê đơn thốc Nam theo toa 

căn bản. Đảm bảo chất lượng chăm sóc người bệnh 

toàn diện, ổn định và liên tục. Có đủ khả năng giao 

tiếp và hợp tác trong chăm sóc người bệnh, đồng 

nghiệp và cộng đồng. Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho 

người bệnh và cộng đồng bằng phương pháp YHCT 

PEO3, PEO4, PEO5, 

PEO6, PEO8 

9. 3 Nhận thức được tầm quan trọng của YHCT trong thực 

hành nghề nghiệp, vai trò trách nhiệm của bản thân 

cũng như sự chủ động, độc lập và phối hợp với các 

bên liên quan để đảm bảo thực hành nghề nghiệp an 

toàn và đạt hiệu quả. 

PEO5, PEO10, PEO11, 

PEO12 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR HP 

1 Bài 1: Học thuyết âm dương - Học 

tuyết ngũ hành và ứng dụng trong y 

học, Chức năng tạng phủ 

1. 1. Học thuyết âm dương 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Phân định âm dương 

1.3. Những quy luật âm dương 

4 1. Trình bày được nội 

dung, ứng dụng trong y 

học của học thuyết âm 

dương và học thuyết 

ngũ hành. 

2. Trình bày được chức 

năng sinh lý và biểu 

PLO1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

10. 1 Vận dụng được kiến thức chuyên ngành YHCT 

trong lập kế hoạch chăm sóc, tổ chức và giám sát 

có hiệu quả, thực hành chuyên môn điều dưỡng 

bằng phương pháp YHCT. Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giao tiếp, thu thập thông tin và 

thực hành nghề nghiệp 

S: PLO 1, 3, 4 

 

11. 2 Thực hành kỹ năng châm cứu, xoa bóp bấm 

huyệt, kê đơn thuốc Nam theo toa căn bản 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. 

Hành nghề theo pháp luật, đạo đức nghề nghiệp 

và có trách nhiệm với xã hội. Sử dụng thuốc hợp 

lý, an toàn. Áp dụng YHCT trong công tác chăm 

sóc và phòng bệnh 

S: PLO 6, 8, 9 

12. 3 Phát triển được kỹ năng làm việc nhóm, phối 

hợp với các thành viên trong nhóm và đề xuất 

được các chẩn đoán điều dưỡng đúng trong các 

case lâm sàng giả định và các tình huống lâm 

sàng cụ thể. 

S: PLO 14, 15 
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1.4. Biểu tượng của âm dương 

27. 1.5. Ứng dụng trong y học 

2. Học thuyết ngũ hành 

2.1. Định nghĩa 

2.2. Quy loại ngũ hành 

2.3. Những mối quan hệ của ngũ hành 

2.4. Ứng dụng của học thuyết ngũ hành 

3. Chức năng tạng phủ  

3.1. Đại cương 

3.2. Chức năng và biểu hiện bệnh lý của 

ngũ tạng 

4.3. Chức năng và biểu hiện bệnh lý của 

lục phủ 

hiện bệnh lý của ngũ 

tạng, lục phủ theo y học 

cổ truyền. 

 

2 Bài 2: Nguyên nhân gây bệnh 

1. Các nguyên nhân bên ngoài 

2. Các nguyên nhân bên trong 

3. Các nguyên nhân khác 

26.  

4 1. Trình bày được 

những đặc điểm và 

bệnh chứng thường gặp 

của ba nhóm nguyên 

nhân gây bệnh trong y 

học cổ truyền. 

2. Vận dụng được kiến 

thức đã học trong chẩn 

đoán nguyên nhân gây 

bệnh qua các triệu 

chứng lâm sàng 

PLO1, 3, 

4 

3 Bài 3: Phương pháp nhận định và 

chăm  óc bệnh nhân theo Y học cổ 

truyền 

1. Tứ chẩn 

2. Bát cương 

3. Bát pháp 

 

4 1. Trình bày được 4 nội 

dung của vọng, văn, 

vấn, thiết 

2. Trình bày được nội 

dung 8 phương pháp 

nhận định, chăm sóc 

bệnh nhân 

3. Trình bày được chỉ 

định, chống chỉ định 

của 8 phương pháp 

chăm sóc bệnh nhân.  

PLO1, 3, 

4, 8, 9 
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4. Vận dụng kiến thức 

của bài học này vào 

trong nhận định và 

chăm sóc bệnh nhân. 

 

4 Bài 4: Đại cương châm cứu, kỹ thuật 

châm cứu. Vị tr , tác dụng cách châm 

60 huyệt thường dùng 

1. Đại cương châm cứu, kỹ thuật châm 

cứu 

1.1. Học thuyết kinh lạc 

1.2. Cơ chế tác dụng của châm cứu 

1.3. Kỹ thuật châm cứu 

2. Vị tr , tác dụng và cách châm 60 

huyệt thường dùng 

2.1. Huyệt vùng đầu – mặt – cổ:   

2.2. Huyệt vùng bụng – ngực 

2.3. Huyệt vùng lưng – mông 

2.4. Huyệt vùng chi trên 

2.5. Huyệt vùng chi dưới 

 

4 1. Trình bày được khái 

niệm hệ kinh lạc. 

2. Trình bày được cấu 

tạo của hệ kinh lạc, vẽ 

được vòng tuần hoàn 

khí huyết của 12 đường 

kinh và 2 mạch nhâm 

đốc. 

3. Trình bày được 7 đặc 

điểm về đường tuần 

hoàn của 12 kinh mạch 

và 4 đặc điểm của 

huyệt. 

4. Trình bày được vị trí, 

tác dụng, cách châm 

cứu 60 huyệt thường 

dùng 

PLO1, 3, 

6, 8 

5 Bài 5: Chăm  óc bệnh nhân bằng 

phương pháp xoa bóp bấm huyệt và 

phương pháp tập luyện dưỡng  inh 

1. Chăm  óc bệnh nhân bằng phương 

pháp xoa bóp bấm huyệt 

1.1. Tác dụng của xoa bóp 

1.2. Chỉ định  

1.3. Chống chỉ định 

1.4. Các thủ thuật xoa bóp 

1.5. Xoa bóp từng vùng cơ thể 

2. Chăm  óc bệnh nhân bằng phương 

pháp tập luyện dưỡng  inh. 

2.1. Khái niệm về dưỡng sinh 

4 1. Nêu được tác dụng, 

chỉ định và chống chỉ 

định của phương pháp 

xoa bóp 

 bấm huyệt. 

2. Trình bày được cách 

thực hiện 15 thủ thuật 

xoa bóp bấm huyệt. 

3. Áp dụng được các 

thủ thuật của phương 

pháp xoa bóp bấm 

huyệt vào chăm sóc 

bệnh nhân bị những 

PLO1, 3, 

6, 8 
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2.2. Nội dung của phương pháp tập luyện 

dưỡng sinh 

2.3. Nguyên tắc khi tập luyện dưỡng sinh 

2.4. Tác dụng, nguyên tắc và cách luyện 

thở 

2.5. Phương pháp tự xoa bóp 

2.6. Phương pháp luyện tinh thần 

chứng bệnh thông 

thường. 

4. Nêu được khái niệm, 

nội dung và nguyên tắc 

của phương pháp tập 

luyện  

dưỡng sinh. 

5. Trình bày được tác 

dụng, nguyên tắc và 

cách luyện thở. 

6. Trình bày được 

phương pháp luyện tinh 

thần và phương pháp tự 

xoa bóp. 

 Tổng 18   

2. Lâm sàng  

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

1 - Tiếp đón  inh viên, phổ biến quy 

chế học LS 

- Hướng dẫn cách làm bệnh án 

1. Phần hành ch nh 

2. Lý do vào viện 

3. Tứ chẩn 

4. Cận lâm  àng 

5. Chẩn đoán: 

5.1.Chẩn đoán bệnh danh 

5.2.Chẩn đoán bát cương 

5.3.Chẩn đoán tạng phủ, kinh lạc 

5.4.Chẩn đoán nguyên nhân 

6. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

6.1. Pháp điều trị 

6.2. Chăm sóc bằng thuốc Nam theo 

toa căn bản 

6.3. Chăm sóc bằng phương pháp 

4 1. Sinh viên hiểu và 

tuân thủ quy định học 

lâm sàng của bộ môn, 

các khoa tại bệnh 

viện. 

2. Hiểu rõ bệnh án 

điều dưỡng YHCT về 

các yêu cầu cần đạt 

được môn điều dưỡng 

YHCT 

3. Thái độ học tập tích 

cực, tôn trọng người 

bệnh, bạn bè và nhân 

viên y tế khi học lâm 

sàng 

PLO1, 

6 
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không dùng thuốc 

7. Dự hậu 

2 Thực hành nhận định bệnh nhân 

theo Y học cổ truyền 

1. 1. Tứ chẩn 

2. Bát cương 

3. Bát pháp 

4 1. Thực hiện được các 

thao tác khám bệnh 

theo vọng chẩn, văn 

chẩn, vấn chẩn, thiết 

chẩn 

2. Dựa vào tứ chẩn qui 

nạp được hội chứng 

bệnh tật theo bát 

cương 

3. Nhận định và lập kế 

hoặc chăm sóc bệnh 

nhân theo bát pháp 

PLO 

1, 4, 8 

3 Kỹ năng xác định huyệt 

1. Hướng dẫn trên mô hình 

1.1.Phương pháp đo để lấy huyệt 

1.2. Dựa vào mốc giải phẫu hay hình 

thể tự nhiên để lấy huyệt 

1.3. Dựa vào tư thế hoạt động của một 

bộ phận để lấy huyệt 

1.4. Dựa vào cảm giác khi dùng ngón 

tay đè và di chuyển trên da vùng huyệt. 

2. Chia nhóm xác định huyệt trên 

mô hình 

3. Kiểm tra, đánh giá 

4 1. Thực hiện đúng các 

phương pháp lấy 

huyệt theo YHCT 

2. Sử dụng được bảng 

kiểm để tự lượng giá 

và lượng giá theo 

nhóm. 

 

PLO 

1, 14, 

15 

4 Thực hành chăm  óc bệnh nhân 

bằng  phương pháp châm cứu 

1. Hướng dẫn, làm mẫu 

1.1.Chuẩn bị dụng cụ 

1.2. Chuẩn bị người bệnh 

1.3. Các bước tiến hành kỹ thuật 

1.3.1.Xác định vị trí huyệt 

1.3.2. Sát trùng nơi châm 

1.3.3. Tiến hành châm 

4 1. Thực hiện đúng các 

bước chuẩn bị và tiến 

hành châm cứu 

2. Sử dụng được bảng 

kiểm châm cứu để tự 

lượng giá và lượng giá 

theo nhóm 

PLO 

1, 6, 8, 

14, 15 
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1.3.4. Lưu kim 

1.3.5. Rút kim 

1.4. Xử trí tai biến khi châm 

2. Xem video, chia nhóm 

3. Kiểm tra, đánh giá 

5 Thực hành chăm  óc bệnh nhân 

bằng  phương pháp xoa bóp bấm 

huyệt 

1. Hướng dẫn, làm mẫu 

1.1.Chuẩn bị dụng cụ 

1.2. Chuẩn bị người bệnh 

1.3. Các bước tiến hành kỹ thuật 

1.3.1. Các động tác tác động lên da 

1.3.2. Tác động vào cơ 

1.3.3. Tác động vào huyệt 

1.3.4. Tác động vào khớp 

1.4. Xoa bóp theo từng vùng cơ thể 

1.5. Xoa bóp chữa một số bệnh thông 

thường 

2. Xem video, chia nhóm thực tập 

3. Kiểm tra, đánh giá 

4 1. Thực hiện được các 

thủ thuật xoa bóp cơ 

bản tác dụng lên da, 

cơ, huyệt và khớp. 

2. Sử dụng được bảng 

kiểm để tự lượng giá 

và lượng giá theo 

nhóm. 

 

PLO 

1, 6, 8, 

14, 15 

6 Nhận biết thuốc Nam, toa căn bản 

1. 1. Nhận biết cây thuốc tươi 

2. 2. Nhận biết vị thuốc khô 

3. Thực hành kê đơn điều trị 7 chứng 

bệnh thông thường  

4 1. Nhận dạng được 

các vị thuốc Nam sử 

dụng trong toa căn bản 

và mẫu thuốc khô sử 

trong điều trị tại các 

bệnh viện YHCT 

2. Kê được đơn thuốc 

điều trị 7 chứng bệnh 

thông thường 

PLO 

1, 3, 4, 

6, 8, 9, 

14, 15 

7 Giao ban 

1. Sinh viên báo cáo bệnh nhân giao 

ban 

2. Sinh viên đưa ra ý kiến thảo luận  

3. Giảng viên nhận xét, phân tích các 

4 1. Khai thác được đầy 

đủ tứ chẩn của bệnh 

nhân  

2. Chẩn đoán được 

bệnh danh, bát cương, 

PLO 

1, 4, 6, 

14, 15 
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dấu hiệu lâm sàng, chẩn đoán và lập kế 

hoạch chăm sóc trên ca bệnh 

tạng phủ, kinh lạc, 

nguyên nhân theo 

YHCT 

3. Từ 2 mục tiêu trên 

lập kế hoạch chăm sóc 

cho ca bệnh 

8 Giảng đầu giường 

Dạy học theo phương pháp nghiên cứu 

từng ca bệnh: Hướng dẫn làm mẫu và 

yêu cầu sinh viên làm, thảo luận nhóm, 

đánh giá và nhận xét. 

12 1. Thực hiện được các 

thao tác khám bệnh 

theo YHHĐ và YHCT 

2. Đưa ra được chẩn 

đoán bệnh danh, bát 

cương, vị trí, nguyên 

nhân theo YHCT 

3. Đưa ra được pháp 

điều trị, điều trị cụ thể 

bằng YHCT cho ca 

bệnh 

4. Bước đầu liên hệ 

được giữa YHHĐ và 

YHCT về phương 

diện chẩn  đoán và 

điều trị 

PLO 

1, 3, 4, 

6, 8, 9, 

14, 15 

 Tổng 40   

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm 

         Case-study 

         Tự học                                           

3. Lâm sàng: Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình kế hoạch chăm 

sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  

 - Tài liệu học tập 

 - Bài giảng Powerpoint 

 - Bút dạ, phấn, bảng, giấy A0,  máy chiếu Projector 

 - Case study 
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3. Lâm sàng:  

- Tranh châm cứu, mô hình kinh lạc, tranh cây thuốc, mẫu thuốc khô, mẫu 

thuốc tươi, video 

- Các ca bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể của khoa. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học 

đầy đủ, 

đúng 

giờ, 

không vi 

phạm 

quy chế 

của bộ 

môn. 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 1 bài 

kiểm tra 

30 phút 

gồm 2 

câu hỏi 

ngắn (1 

câu lý 

thuyết 

và 1 ca 

tình 

huống) 

bao hàm 

các nội 

dung 

kiến 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu 

trả lời 

đầy đủ, 

chính 

xác 

được 5 

điểm, 2 

câu là 10 

điểm  

PLO1, 4 10 
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thức đã 

học 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,4 1 bản 

bệnh án 

YHCT 

cho 1 

bệnh 

nhân bất 

kỳ, 2 

giảng 

viên hỏi 

vấn đáp 

trực tiếp 

trên sinh 

viên  

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra 

nhận 

định đầy 

đủ và 

chính 

xác. 

Đủ và 

chính 

xác các 

chẩn 

đoán 

YHCT, 

lập và 

thực 

hiện kế 

hoạch 

chăm 

sóc phù 

hợp với 

người 

bệnh 

PLO 

1,3,6,8, 

9 

10 

Điểm lý 

thuyết (ĐLT) 

0,4 1 bài 

kiểm tra 

60 phút 

gồm 4 

câu hỏi 

nhỏ 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu 

trả lời 

đầy đủ, 

chính 

xác 

được 2,5 

điểm, 

tổng 4 

câu là 10 

điểm  

PLO1,4,

9 

10 

Điểm học 

phần (ĐHP) 

1,0 Tổng 

hợp các 

   10 
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điểm 

thành 

phần  

Công thức t nh điểm: ĐHP = ĐCCx0,1 + ĐGHPx0,1 + ĐTHx0,4 + ĐLTx0,4 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Bộ môn Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Thái Bình (2018), Bài giảng y 

học cổ truyền tập (Cho đối tượng cử nhân điều dưỡng), Lưu hành nội bộ. 
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2. Tài liệu tham khảo:  

1. Bộ môn Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Thái Bình (2015), Giáo trình y 

học cổ truyền tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

2. Bộ môn Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Thái Bình (2015), Giáo trình y 

học cổ truyền tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  

3. Khoa y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2015), Bài giảng y học cổ 

truyền tập 1, Nhà xuất bản Y học. 

4. Khoa y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2015), Bài giảng y học cổ 

truyền tập 2, Nhà xuất bản Y học. 

5. Trần Thúy (2002), Lý luận Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học. 

6. Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt (2008), Châm cứu và các phương 

pháp không dùng thuốc, Nhà xuất bản Y học. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa 

trong bệnh viện 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ 

nhật, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi lâm sàng lần 1 

- Sinh viên nghỉ học <20% số buổi lý thuyết có lý do được duyệt thi lý thuyết 

lần 1 và không phải học bù 

 - Sinh viên thi đạt thực hành mới được duyệt thi lý thuyết 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1. Lần 1 05/2017 Đỗ Quốc Hương 

2. Lần 2 05/2019 Đỗ Quốc Hương 

3. Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần:  Điều dưỡng cơ bản học phần 1 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng cơ bản học phần 1 

Tên tiếng Anh: Basic Nursing  1 

Mã học phần: 6130BSCNUR1B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XXVII. Hành chính. 

41. Thông tin chung: 

 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức: Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

  Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 2  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Số giờ tự học: 60 

             Số tiết Thực hành: 88 tiết 

             Thảo luận: 88 

Số giờ tự học: 30 tiết 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra thực hành: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Giải phẫu, sinh lý 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

 

42. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Điều dưỡng cơ bản là một trong các môn học nằm trong chương trình 

đào tạo Cử nhân Điều dưỡng. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức lý 

luận chung về Điều dưỡng thông qua cá học thuyết, quy trình Điều dưỡng và các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản trong thực hành điều trị, chăm sóc người bệnh đáp ứng được 

chuẩn đầu ra cũng như chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam. Các kỹ thuật 

Điều dưỡng được trình bày theo quy trình chi tiết, cụ thể và logic, có đánh số thứ tự 

các quy trình giống như một bảng kiểm giúp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn. 

Ngoài ra học phần này cũng chú trọng đến các kỹ năng chăm sóc và xử trí các trường 

hợp lâm sàng cụ thể, đó là những kỹ năng thực hành cơ bản và cần thiết khi chăm sóc 
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người bệnh. Ngoài phần bài giảng, các kỹ năng Điều dưỡng còn được minh họa bằng 

các hình ảnh giúp sinh viên tiếp thu một cách trực quan và dễ hiểu hơn. 

 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số  

điện thoại 

Email Ghi chú 

21.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@yahoo.com Phụ trách 

22.  Nguyễn Thị Thanh ThS 0912675503 thanhytb143@gmail.com Tham gia 

23.  Trần Văn Bảo BSCKII 0983164163 tranbaovtb@gmail.com Tham gia 

24.  Nguyễn Thị Nga BSCKII 0384477472 nguyenthingadhytb@gmail.co

m 

Tham gia 

25.  Lương Đức Dũng ThS 0988683319 dungytb.luongduc@gmail.com Tham gia 

26.  Phạm Thị Nga ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham gia 

27.  Tăng Thị Hảo ThS 0356844626 tangthihaoydtb@gmail.co

m 

Tham gia 

28.  Trần Thị Hằng ĐDCKI 0989491360 tranhangdhy@gmail.com Tham gia 

29.  Trần Thị Vân ĐDCKI 0989120900 vantran206@gmail.com Tham gia 

30.  Nguyễn Thị Dịu ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham gia 

31.  Nguyễn Thị Phượng ThS 0349803083 ngphuong91ytb@gmail.c

om 

Tham gia 

32.  Mỵ Thị Hải ThS 0366908515 mythihai@gmail.com Tham gia 

33.  Lê Thị Hồng ThS 0395355243 lethihong6591@gmail.co

m 

Tham gia 

34.  Nguyễn Trọng Duynh ThS 0376810500 duynhtbmu2010@gmail.com Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

13.  Vận dụng được các kiến thức về giải phẫu, sinh 

lý đề thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản 

trong thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3, PEO4, 

PEO10 

14.  Thực hiện thành thạo và đảm bảo an toàn các 

quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản khi chăm 

sóc người bệnh 

PE03, PEO4, PEO5 

15.  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, 

phối hợp với thành viên trong nhóm để xử trí các 

tai biến có thể xảy ra trong thực hành điều dưỡng 

PEO10 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

TT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

1 

Bài 1: Chức năng nhiệm vụ của ĐD 

1. Đại cương 

2. Điều dưỡng và nghề điều dưỡng 

3. Chức năng chung của người điều 

dưỡng 

4. Chức năng của người điều dưỡng 

chăm sóc 

5. Vai trò của người điều dưỡng 

02 

1. Nêu được một số định nghĩa 

về Điều dưỡng và định hướng 

của nghề điều dưỡng theo tổ 

chức Y tế thế giới. 

2. Trình bày được các chức năng 

của người Điều dưỡng.  

3. Trình bày được vai trò của 

người Điều dưỡng 

4 

2 

Bài 2: Lịch sử phát triển ngành điều 

dưỡng 

1. Sơ lược lịch sử phát triển ngành 

điều dưỡng thế giới 

2. Sơ lược lịch sử phát triển ngành 

điều dưỡng Việt Nam 

3. Xu hướng phát triển của nghề 

Điều dưỡng trong nước và quốc tế. 

02 

1. Trình bày được lịch sử phát 

triển ngành Điều dưỡng thế giới 

và ngành Điều dưỡng ở Việt 

Nam.  

2. Lập kế hoạch phát triển nghề 

Điều dưỡng của bản thân và phát 

triển nghề Điều dưỡng tại Việt 

Nam  

4 

3 

Bài 3: Nguyên tắc cơ bản khi tiêm 

thuốc 

1. Khái niệm 

2. Nguyên tắc khi tiêm thuốc cho 

người bệnh 

3. Kỹ thuật làm test lẩy da (thử phản 

ứng thuốc) 

4. Phương tiện và phác đồ xử trí 

phản vệ 

1 

1. Nêu được khái niệm và 

nguyên tắc khi tiêm thuốc cho 

người bệnh. 

2. Trình bày được kỹ thuật thử 

phản ứng thuốc cho người bệnh. 

3. Trình bày được các thuốc, 

phương tiện và phác đồ cấp cứu 

người bệnh sốc phản vệ. 

4. Vận dụng lý thuyết để xử trí 

cấp cứu phản vệ trên bệnh nhân 

1,2,3,4 

TT CĐR  

Học phần 

Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

16.  Vận dụng được kiến thức y học cơ sở và chuyên 

ngành để thực hiện được các quy trình kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản 

H: PLO 1, 2, 

17.  Thực hiện thành thạo các quy trình kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

H: PLO 7, 8,10 

18.  Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, 

phối hợp với thành viên trong nhóm để xử trí 

các tai biến có thể xảy ra trong thực hành điều 

dưỡng 

S: PLO 12, 14, 15 

19.  Hiểu được vai trò, nhiệm vụ, chức năng của 

người điều dưỡng trong thực hành chăm sóc 

người bệnh 

H: PLO 13 
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TT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

giả định 

4 

Bài 4: Kỹ thuật tiêm trong da 

1. Định nghĩa 

2. Vùng tiêm 

3. Góc độ tiêm 

4. Chỉ định tiêm trong da 

5. Tai biến của tiêm trong da 

6. Quy trình kỹ thuật tiêm trong da 

0,5 

1. Nêu được định nghĩa, vùng 

tiêm, góc độ, chỉ định, chống chỉ 

định và tai biến của tiêm trong 

da 

2. Trình bày được qui trình kỹ 

thuật tiêm trong da 

3. Vận dụng được kiến thức để 

phòng tránh và xử trí được tai 

biến của tiêm trong da trên bệnh 

nhân giả định. 

1,2,3,4 

5 

Bài 5: Kỹ thuật tiêm dưới da 

1. Định nghĩa 

2. Vùng tiêm 

3. Góc độ tiêm 

4. Chỉ định 

5. Chống chỉ định 

6. Tai biến tiêm dưới da 

7. Quy trình kỹ thuật tiêm dưới da 

0,5 

1. Nêu được định nghĩa, vùng 

tiêm, góc độ, chỉ định, chống chỉ 

định và tai biến của tiêm dưới 

da. 

2. Trình bày được qui trình kỹ 

thuật tiêm dưới da. 

3. Vận dụng được kiến thức để 

phòng tránh và xử trí được tai 

biến của tiêm dưới da trên bệnh 

nhân giả định. 

1,2,3,4 

6 

Bài 6: Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 

1. Định nghĩa 

2. Vùng tiêm 

3. Góc độ tiêm 

4. Chỉ định 

5. Chống chỉ định 

6. Quy trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 

7. Tai biến của tiêm tĩnh mạch 

1 

1. Trình bày được định nghĩa, vị 

trí, góc độ, chỉ định, chống chỉ 

định của kỹ thuật tiêm tĩnh 

mạch. 

2. Trình bày được qui trình kỹ 

thuật tiêm tĩnh mạch và nêu ý 

nghĩa nội dung các bước. 

3. Giải thích được các tai biến có 

thể xảy ra trong quá trình tiêm 

tĩnh mạch và cách xử trí. 

1,2,3,4 

7 

Bài 7: Kỹ thuật tiêm bắp 

1. Định nghĩa 

2. Vùng tiêm 

3. Góc độ tiêm 

4. Chỉ định 

5. Chống chỉ định 

6. Quy trình kỹ thuật tiêm bắp thịt 

7. Tai biến tiêm bắp và cách đề 

phòng 

1 

1. Nêu được định nghĩa, vùng 

tiêm, góc độ tiêm, chỉ định và 

chống chỉ định của tiêm bắp. 

2. Trình bày được quy trình kỹ 

thuật tiêm bắp. 

3. Vận dụng kiến thức để có 

phương pháp phòng tránh và xử 

trí được các tai biến của tiêm 

bắp trên bệnh nhân giả định. 

1,2,3,4 

8 

Bài 8: Kế hoạch phát triển ngành 

Điều dưỡng, hộ sinh 

1. Sự cần thiết 

2. Bối cảnh chung về công tác điều 

dưỡng, hộ sinh 

3. Mục tiêu tăng cường công tác điều 

2 

1. Phân tích được những bối 

cảnh mới đòi hỏi phải đổi mới 

nhận thức và đưa ra hướng phát 

triển phù hợp cho chuyên ngành 

điều dưỡng, hộ sinh. 

 2. Trình bày được các xu hướng 

4 
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TT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

dưỡng, hộ sinh phát triển của Điều dưỡng khu 

vực ASEAN và thế giới. 

 3. Mô tả được các thành tựu, 

những khó khăn, thách thức của 

chuyên ngành Điều dưỡng. 

 4. Trình bày được 3 mục tiêu và 

các chỉ số cần đạt được về công 

tác điều dưỡng hộ sinh. 

 5. Vận dụng kiến thức đưa ra 

được các giải pháp tăng cường 

công tác Điều dưỡng hộ sinh. 

9 

Bài 9: Đạo đức ngành Điều dưỡng 

1. Khái niệm 

2. Những quan niệm về đạo đức ứng 

dụng trong chăm sóc Điều dưỡng 

3. Nghĩa vụ nghề nghiệp của người 

Điều dưỡng 

2 

1. Nêu được những quy định 

chung về chuẩn đạo đức nghề 

nghiệp của điều dưỡng viên. 

2. Phân tích được những quy 

định cụ thể về chuẩn đạo đức 

nghề nghiệp của điều dưỡng 

viên. 

3. Vận dụng kiến thức đưa ra 

những điểm phù hợp và chưa 

phù hợp về các phương thức tổ 

chức thực hiện những quy định 

về chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

của điều dưỡng viên. 

4 

10 

Bài 10: Kỹ thuật truyền dịch tĩnh 

mạch 

1. Định nghĩa 

2. Nguyên tắc truyền dịch vào đường 

tĩnh mạch 

3. Chỉ định 

4. Chống chỉ định 

5. Các loại dung dịch thường dùng 

6. Vùng truyền 

7. Quy trình kỹ thuật 

8. Tai biến và biến chứng 

2 

1. Nêu được định nghĩa, nguyên 

tắc, chỉ định, chống chỉ định, tên 

các loại dung dịch thường dùng 

và vị trí truyền dịch tĩnh mạch. 

2. Trình bày được quy trình kỹ 

thuật truyền dịch tĩnh mạch cho 

người bệnh. 

3. Vận dụng kiến thức đưa ra các 

biện pháp phòng tránh các tai 

biến có thể xảy ra trong quá trình 

truyền dịch và cách xử trí. 

1,2,3,4 

11 

Bài 11: Kỹ thuật truyền máu 

1. Mục đích của truyền máu 

2. Chỉ định 

3. Chống chỉ định 

4. Hệ nhóm máu ABO và Rh 

5. Nguyên tắc truyền máu 

6. Phương pháp định nhóm máu và 

làm phản ứng chéo 

7. Quy trình kỹ thuật 

8. Tai biến truyền máu và cách xử trí 

2 

1. Nêu được mục đích, chỉ định 

và chống chỉ định của truyền 

máu 

2. Trình bày được các nguyên 

tắc truyền máu 

3. Thực hiện được các bước của 

quy trình truyền máu và nêu ý 

nghĩa các bước của quy trình. 

4. Vận dụng kiến thức đưa ra 

được các biện pháp phòng tránh 

được các tai biến có thể xảy ra 

1,2,3,4 
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TT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

trong quá trình truyền máu trên 

bệnh nhân giả định. 

12 

Bài 12: Kỹ thuật đo lượng dịch vào 

ra 

1. Đại cương 

2. Một số khái niệm 

3. Vai trò và nhu cầu nước trong cơ 

thể người 

4. Rối loạn về khối lượng dịch trong 

cơ thể 

5. Đo lượng dịch vào – ra 

6. Quy trình kỹ thuật 

2 

1. Nêu được vai trò,  nhu cầu của 

nước trong cơ thể người và số 

lượng nước vào, ra trong 24 giờ 

ở người trưởng thành. 

2. Trình bày được các rối loạn 

do thiếu, thừa khối lượng dịch, 

mục đích đo lượng dịch vào - ra 

và những đối tượng cần chú ý 

khi đo. 

3. Nêu được các dụng cụ, thực 

hiện được các bước chuẩn bị và 

tiến hành đo lượng dịch vào, ra 

của cơ thể. 

4. Vận dụng kiến thức để đánh 

giá, đo lường lượng dịch vào ra 

trên bệnh nhân giả định. 

1,2,3,4 

13 

Bài 13: Kỹ thuật băng 

1. Băng cuộn 

2. Băng tam giác 

3. Băng có dải 

4. Băng dính 

5. Theo dõi biến đổi tuần hoàn chi 

sau băng 

2 

1. Trình bày được các kiểu 

băng cơ bản, nguyên tắc băng 

vết thương bằng băng cuộn. 

2. Trình bày được các kỹ thuật 

băng vết thương ở các vùng trên 

cơ thể. 

3. Vận dụng kiến thức để theo 

dõi tuần hoàn của chi sau băng 

cho bệnh nhân giả định. 

1,2,3,4 

14 

Bài 14: Cách dán và ghi chép hồ sơ 

bệnh án 

1. Làm hồ sơ bệnh án 

2. Sắp xếp và dán hồ sơ bệnh án 

3. Quản lý hồ sơ bệnh án 

4. Hướng dẫn ghi chép phiếu chăm 

sóc 
2 

1. Trình bày được những quy 

định của công tác làm hồ sơ 

người bệnh điều trị 

2. Trình bày được những quy 

định sắp xếp, bảo quản và dán 

hồ sơ bệnh án của người bệnh 

điều trị 

3. Phân tích được các nội dung 

hướng dẫn ghi phiếu chăm sóc 

4. Vận dụng kiến thức để ghi 

chép phiếu chăm sóc giả định 

1,2,3,4 

15 

Bài 15: Theo dõi nhịp thở 

1. Khái niệm 

2. Tần số thở bình thường của từng 

lứa tuổi 

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến điều 

hòa hoạt động của trung tâm hô hấp 

4. Những thay đổi về nhịp thở 

5. Quy tắc chung 

0,5 

1. Trình bày  được tần số thở 

bình thường theo từng lứa tuổi. 

2. Nêu được một số yếu tố làm 

thay đổi nhịp thở, quy tắc chung 

khi theo dõi nhịp thở  

3. Vận dụng được quy trình kỹ 

thuật theo dõi nhịp cho người 

bệnh giả định. 

1,2,3,4 
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TT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

6. Quy trình kỹ thuật 

16 

Bài 16: Theo dõi mạch 

1. Định nghĩa 

2. Tần số mạch bình thường ở các 

lứa tuổi 

3. Những yếu tố sinh lý ảnh hưởng 

đến tần số mạch 

4. Tính chất của mạch 

5. Quy tắc chung khi theo dõi mạch 

6. Quy trình kỹ thuật 

0,5 

1.  Nêu được tần số mạch bình 

thường theo từng lứa tuổi,  một 

số yếu tố làm ảnh hưởng đến tần 

số mạch và các tính chất của 

mạch. 

3.  Trình bày được và quy tắc 

chung khi theo dõi mạch 

4. Áp dụng kiến thức để thực 

hiện được quy trình kỹ thuật 

theo dõi mạch trên người bệnh. 

1,2,3,4 

17 

Bài 17: Theo dõi nhiệt độ cơ thể 

1. Đại cương 

2. Mục đích đo thân nhiệt 

3. Quy tắc chung khi theo dõi nhiệt 

độ 

4. Quy trình kỹ thuật 
0,5 

1. Trình bày được thân nhiệt 

bình thường và bất thường 

2.  Trình bày được và quy tắc 

chung khi theo dõi nhiệt độ cơ 

thể. 

3. Áp dụng kiến thức để thực 

hiện được quy trình kỹ thuật 

theo dõi nhiệt độ cơ thể trên 

người bệnh. 

1,2,3,4 

18 

Bài 18: Theo dõi huyết áp động 

mạch 

1. Khái niệm chung về huyết áp 

động mạch 

2. Những yếu tố sinh lý, bệnh lý ảnh 

hưởng đến huyết áp động mạch 

3. Nguyên lý và quy tắc khi đo huyết 

áp động mạch 

4. Quy trình kỹ thuật 

0,5 

1. Trình bày được những khái 

niệm chung về huyết áp động 

mạch. 

2. Trình bày  được các yếu tố 

sinh lý và bệnh lý làm thay đổi 

huyết áp động mạch. 

3. Trình bày được được quy tắc 

chung khi theo dõi huyết áp 

động mạch. 

4. Vận dụng được quy trình kỹ 

thuật đo huyết áp động mạch cho 

người bệnh giả định. 

1,2,3,4 

19 

Bài 19: Quy trình điều dưỡng 

1. Khái niệm và quy trình Điều 

dưỡng trong các thời kỳ 

2. Nhận định – đánh giá 

3. Chẩn đoán điều dưỡng 

4. Lập kế hoạch chăm sóc 

5. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

6. Lượng giá 

4 

1. Trình bày được định nghĩa và 

mục đích của quy trình Điều 

dưỡng 

2. Mô tả được nội dung  các 

bước của quy trình Điều dưỡng 

3. Áp dụng lý thuyết để lập được 

kế hoạch chăm sóc cho người 

bệnh 

1,3,4 
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20 

Bài 20: Dự phòng và điều trị loét ép 

1. Đại cương 

2. Các nguyên nhân gây loét ép 

3. Các vị trí dễ bị loét ép 

4. Cách dự phòng loét ép 

5. Cách chăm sóc và điều trị loét ép 

6. Những điểm cần lưu ý 

2 

1. Liệt kê được các nguyên nhân 

gây loét ép 

2. Trình bày được cách dự phòng 

loét ép 

3. Áp dụng lý thuyết để chăm 

sóc người bệnh bị loét ép trên 

bệnh nhân giả định 

1,2,3,4 

21 

Bài 21: Kỹ thuật đặt ống thông dạ 

dày 

1. Chỉ định 

2. Chống chỉ định 

3. Quy trình kỹ thuật 

4. Biến chứng 

5. Xử trí một số trường hợp bất 

thường 

2 

1. Nêu được chỉ định, chống chỉ 

định đặt ống thông dạ dày.  

2. Thực hiện được quy trình đặt 

ống thông hút dịch dạ dày và nêu 

ý nghĩa. 

3. Vận dụng kiến thức để đưa ra 

các biện pháp phòng tránh biến 

chứng và phương pháp xử lý 

một số trường hợp bất thường 

khi đặt ống thông dạ dày. 

1,2,3,4 

 

 

 

2 . Thực hành  

 

TT 

 
Tên bài 

Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 

1 Kỹ thuật thử phản ứng thuốc 

1. Nội dung học tập chủ yếu 

1.1. Chuẩn bị người bệnh 

1.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

1.3. Chuẩn bị dụng cụ 

1.4. Kỹ thuật tiến hành  

2. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

3. Lượng giá 

 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật thử phản ứng thuốc 

 2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình thử phản ứng thuốc 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

2 Kỹ thuật tiêm trong da 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật thử phản ứng thuốc 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật tiêm trong da 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình kỹ thuật tiêm trong da 

cho NB  

 

PLO 

1,6,7,8,9 

3  Kỹ thuật tiêm dưới da 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật tiêm trong da 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật tiêm dưới da 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

PLO 

1,6,7,8,9 
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2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

trí được tai biến trong quá 

trình tiêm dưới da cho NB  

4  Kỹ thuật tiêm bắp  

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật tiêm dưới da 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật tiêm bắp 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình tiêm bắp cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

5 Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 
1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật tiêm bắp 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật tiêm tĩnh mạch. 

 2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình tiêm tĩnh mạch 

cho NB  

 

PLO 

1,6,7,8,9 

6 Kỹ thuật theo dõi dấu hiệu  inh 

tồn 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật đo dấu hiệu sinh 

tồn 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình đo dấu hiệu sinh tồn 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

7 Kỹ thuật truyền dịch tĩnh mạch 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật đo dấu hiệu sinh tồn 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

 

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật truyền dịch tĩnh 

mạch 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình truyền dịch tĩnh mạch 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 
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8 Sử dụng kim luồn tĩnh mạch 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật truyền dịch tĩnh mạch  

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật sử dụng kim luồn 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình sử dụng kim luồn 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

9 Kỹ thuật truyền máu  

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật sử dụng kim luồn tĩnh 

mạch 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật truyền máu 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình truyền máu cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

10 Kỹ thuật cho người bệnh uống 

thuốc 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật truyền máu 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật cho NB uống thuốc 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình cho NB uống thuốc 

 

PLO 

1,6,7,8,9 

11 Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật cho NB uống thuốc 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật đặt ống thông dạ 

dày 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình đặt ống thông dạ dày 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

12 Kỹ thuật rửa dạ dày 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật rửa dạ dày 

2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình rửa dạ dày cho NB  

 

PLO 

1,6,7,8,9 



165 

 

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

13 Kỹ thuật băng đầu, băng mắt, 

băng vai, băng tai 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật rửa dạ dày 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

8 

1. Thực hành đúng quy trình 

Kỹ thuật băng đầu, băng 

mắt, băng vai, băng tai 

 2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình Kỹ thuật băng đầu, 

băng mắt, băng vai, băng tai 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

14 Kỹ thuật băng khuỷu, băng bàn 

tay, ngón tay, băng ngực  
1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật băng đầu, băng mắt, 

băng vai, băng tai 

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

Kỹ thuật băng khuỷu, băng 

bàn tay, ngón tay, băng 

ngực  

 2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình băng khuỷu, băng bàn 

tay, ngón tay, băng ngực 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

15 Kỹ thuật  ử dụng bơm tiêm điện  

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Kỹ thuật băng khuỷu, băng bàn 

tay, ngón tay, băng ngực  

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

2.1. Chuẩn bị người bệnh 

2.2. Chuẩn bị người làm thủ thuật  

2.3. Chuẩn bị dụng cụ 

2.4. Kỹ thuật tiến hành  

3. Sinh viên thực hành (nhóm nhỏ) 

4. Lượng giá 

4 

1. Thực hành đúng quy trình 

kỹ thuật sử dụng bơm tiêm 

điện  

 2. Áp dụng theo dõi và xử 

trí được tai biến trong quá 

trình sử dụng bơm tiêm điện 

cho NB  

PLO 

1,6,7,8,9 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

2. Thực hành:  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh   

2. Thực hành: mô hình, bảng kiểm, video thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 
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- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu ch  đánh giá 
CĐR được 

đánh giá 

Điểm 

tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy đủ, 

đúng giờ, không 

vi phạm quy chế 

của bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 

0,2 Thi Post test 

mỗi sinh viên 

sẽ được nhận 

một đề gồm 

gồm 17 test trả 

lời trong 15 

phút, và được 

quy đổi theo 

thang điểm 10 

Thi 

test 

Điểm = (số câu 

test trả lời 

đúng/17)x10 

Rubric 2, 3 

PLO1,2,4 10 

Điểm kiểm tra 

học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi nhỏ 

ngắn  

Thi 

viết 

câu 

hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả lời 

đầy đủ, chính xác 

được 2,5 điểm, 

tổng 4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,4,5 10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

 

2. Điểm thực hành 

Điểm thành 

phần 

Trọng  

 ố t nh  

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm  

tối  

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy đủ, 

đúng giờ, không 

vi phạm quy chế 

của bộ môn 

Rubric 1 

PLO 

6, 14,15 

10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 

0,2 Tổng số 

buổi thực 

hành là 22 

buổi, mỗi 

Mỗi bài 

pretest sẽ 

đánh giá 

1 kỹ năng 

Một bài pretest 

gồm 3 câu hỏi, 

mỗi câu tương 

ứng 0,5 điểm, 

PLO 

6,7,8,9,1

0,11,14,

15 

10 
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buổi học 

sinh viên 

phải làm đủ 

1 bài Pretest 

tương 

ứng với 

mỗi buổi 

học 

điểm đạt của 1 

bài kiểm tra phải 

từ 2 câu trở lên. 

Nếu bài thi nào 

không đạt thì 

phải học lại và 

kiểm tra lại nội 

dung đấy. 

Rubric 2, 3 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,7 Mỗi sinh 

viên phải 

chạy qua 3 

trạm, mỗi 

trạm 1 kỹ 

thuật 

Thi chạy 

trạm 

Đúng, đầy đủ 

các bước của kỹ 

thuật  

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

1,0 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng bài Số lượng 50% 
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lượng 

bài tập 

bài nộp 

<30% 

bài tập 

nộp<50% 

bài tập 

nộp<70% 

tập nộp<90% bài tập nộp 

100% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

Tô Đình Tân (2009), Điều dưỡng cơ bản Tập 1, Nhà xuất bản Y học.  

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

Tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

2. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

Tập 2, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

3. Bộ Y tế. Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam. Quyết định số: 

1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế. 

4. Bộ Y tế. Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh 

viện. Thông tư số 07/2011/TT-BYT 

5. Katherine Rogers, William Scott. (2011). Nurses ! Test Yourselt in Essential 

Calculation Skills. Open University Press. Web. www. Openup. Co. UK. 

6. Terri Ann Darnell. (2014). Health Literacy in Nursing providing person -

centered care. Springer publishing Company New York. 

7. Kelly A. Goudreau, Marry C. Smolenski. (2018). Health Policy and Advanced 

Practice Nursing: Impact and Implications. Sppringer Publishing  Company, 

LLC. www. Springer pub.com 

8. Mary Jane Smith, Patricia R Liehr. (2014). Middle Range theory for Nursing 

Edition. Sppringer Publishing  Company, LLC. www. Springer pub.com 

9. The WHO Global Strategic Directions for Nursing and Midwifery (2021-

2025). https://www.who.int/publications/m/item/global-strategic-directions-for-

nursing-and-midwifery-2021-2025 

 

VII. Lịch học 

1. Lý thuyết 

 

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

dạy/học 

1 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 1: Chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng 

- Bài 2: Lịch sử phát triển 

ngành điều dưỡng 

* Thảo luận: 

- Chức năng của điều dưỡng 

- Sơ lược lịch sử phát triển 

 

2 

 

2 

 

 

ThS. Nga 

ThS. Hồng 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, 

Nghe 

giảng 
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Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

dạy/học 

ngành điều dưỡng 

2 

 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 3: Nguyên tắc cơ bản 

khi tiêm thuốc 

- Bài 4: Kỹ thuật tiêm tĩnh 

mạch 

* Thảo luận: 

- Các nguyên tắc khi tiêm 

thuốc cho người bệnh 

- Phác đồ xử trí sốc phản vệ 

 

1 

 

1 

 

 

 

ThS. Hải 

ThS. Hảo 

 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, Ghi 

chép 

* Giảng lý thuyết 

- Bài 5: Kỹ thuật tiêm bắp 

- Bài 6: Kỹ thuật tiêm trong 

da 

- Bài 7: Kỹ thuật tiêm dưới da 

* Thảo luận: 

- Các biến chứng và cách xử 

trí khi tiêm 

 

1 

 

1 

 

 

Ths. Hồng 

Ths. Hải 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, 

Nghe 

giảng 

3 

* Giảng lý thuyết 

- Bài 8: Kế hoạch phát triển 

ngành điều dưỡng, hộ sinh 

- Bài 9: Đạo đức ngành điều 

dưỡng 

* Thảo luận: 

- Chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

của điều dưỡng viên 

- Kế hoạch phát triển của điều 

dưỡng trong 5 năm tới 

 

2 

 

2 

 

 

 

ThS. Nga 

ThS. Hảo 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, 

Nghe 

giảng 

4 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 10: Kỹ thuật truyền dịch 

tĩnh mạch 

- Bài 11: Kỹ thuật truyền máu 

* Thảo luận: 

- Các tai biến và cách phòng 

tránh khi truyền dịch và 

truyền máu 

 

2 

 

2 

 

 

PGS. TS. 

Vũ Sơn 

ThS. Dũng 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, ghi 

chép 

Kiểm tra 30 phút  

Ths. Hải 

CNĐD. 

Huyền 

  

5 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 12: Kỹ thuật đo lượng 

dịch vào ra 

- Bài 13: Kỹ thuật băng 

* Thảo luận: 

 

2 

 

2 

 

Bs. Nga 

Ths. Hồng 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, 

Nghe 

giảng 
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Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

tham khảo 

Phương 

pháp 

dạy/học 

- Vai trò,  nhu cầu của nước 

trong cơ thể người và số 

lượng nước vào, ra trong 24 

giờ ở người trưởng thành 

- Các kiểu băng cơ bản 

 

6 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 14: Cách dán và ghi 

chép hồ sơ bệnh án 

- Bài 15: Kỹ thuật đo dấu hiệu 

sinh tồn 

* Thảo luận: 

- Nguyên tắc khi đo các dấu 

hiệu sinh tồn. 

- Những quy định của công 

tác làm hồ sơ người bệnh điều 

trị 

 

2 

 

2 

 

 

 

ThS. Dịu 

Ths. Hồng 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận, ghi 

chép 

7 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 16: Quy trình điều 

dưỡng 

* Thảo luận: 

- Mục đích của quy trình điều 

dưỡng 

- Phân tích được nội dung  

các bước của quy trình Điều 

dưỡng 

- Lập bảng kế hoạch chăm 

sóc cho người bệnh 

 

4 

 

 

 

 

 

ThS. Nga 

Ths. Hải 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận 

8 

* Giảng lý thuyết: 

- Bài 17: Dự phòng và điều trị 

loét ép 

- Bài 18: Kỹ thuật đặt ống 

thông dạ dày 

* Thảo luận: 

- Các nguyên nhân gây loét 

ép 

- Nội dung và ý nghĩa các 

bước trong quy trình kỹ thuật 

đặt ống thông dạ dày 

 

1 

 

1 

 

 

PGS.TS. 

Vũ Sơn 

ThS. 

Phượng 

 

[1], [2] Thuyết 

trình, thảo 

luận 

Ghi chép 

2. Thực hành  

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

tham khảo 

Hình thức 

học 

1 

* Giảng thực hành: 

Bài 1: Kỹ thuật thử 

phản ứng thuốc 

04 1. Phạm Thị Nga 

2. Nguyễn Thị Dịu 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 
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Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

tham khảo 

Hình thức 

học 

* Giảng thực hành: 

Bài 2: Kỹ thuật tiêm 

dưới da 

 

04 

1. Nguyễn Thị Phượng 

2. Lê Thị Hồng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

2 

* Giảng thực hành:  

Bài 3: Kỹ thuật tiêm 

trong da 

 

04 

1. Mỵ Thị Hải 

2. Trần Thị Vân 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

* Giảng thực hành:  

Bài 4: Kỹ thuật tiêm 

bắp 

 

04 

1. Nguyễn Trọng Duynh 

2. Mỵ Thị Hải 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

3 

* Giảng thực hành: 

Bài 5: Kỹ thuật tiêm 

tĩnh mạch 

 

08 

1. Tăng Thị Hảo 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

* Giảng thực hành: 

Bài 6: Kỹ thuật đo dấu 

hiệu sinh tồn 

 

08 

1. Lê Thị Hồng 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

4 

* Giảng thực hành: 

Bài 7: Kỹ thuật truyền 

dịch tĩnh mạch 

 

08 

1. Mỵ Thị Hải 

2. Tăng Thị Hảo 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

* Giảng thực hành: 

Bài 8: Kỹ thuật sử dụng 

kim luồn tĩnh mạch 

 

04 

1.Lê Thị Hồng 

2.Lương Đức Dũng 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

5 

 

* Giảng thực hành: 

Bài 9: Kỹ thuật cho NB 

uống thuốc 

04 1. Nguyễn Thị Thanh 

2. Trần Thị hằng 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

 

* Giảng thực hành: 

Bài 10: Kỹ thuật truyền 

máu 

 

 

 

08 

1. Lê Thị Hồng 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

6 

Bài 11: Kỹ thuật đặt 

ống thông dạ dày 

08 1. Nguyễn Thị Nga 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Nguyễn Thị Phượng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

Bài 12: Kỹ thuật rửa dạ 

dày  

08 1. Nguyễn Thị Nga 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Nguyễn Thị Phượng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

7 

Bài 13: Kỹ thuật băng 

đầu, băng mắt, băng vai, 

băng tai. 

08 1. Phạm Thị Nga 

2. Nguyễn Thị Dịu 

3.Lê Thị Hồng 

4.Lương Đức Dũng 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 
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Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

tham khảo 

Hình thức 

học 

7 

Bài 14: Kỹ thuật băng 

khuỷu, bàn tay, ngón 

tay, băng ngực. 

04 1. Nguyễn Thị Nga 

2. Vũ Sơn 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

8 

Bài 14: Kỹ thuật sử 

dụng bơm tiêm điện 

 1. Tăng Thị Hảo 

2. Nguyễn Thị Thanh 

 

[1],[2] GV làm 

mẫu, SV 

thực hành 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học thực hành không có lý do sinh viên không được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi thực hành có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ 

nhật, sau khi hoàn thành mới duyệt thi. 

 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

7.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

8.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

9.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Điều dưỡng cơ bản  học phần 2 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng cơ bản học phần 2 

Tên tiếng Anh:  Basic Nursing 2 

Mã học phần: 6130BSCNUR2B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I. Hành chính. 

1. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 4  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Số giờ tự học: 60 

Số tiết thực hành: 90 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra thực hành: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

 

Học phần học trước: Giải phẫu, Sinh lý  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

2. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Điều dưỡng cơ bản là một trong các môn học nằm trong chương trình đào 

tạo cử nhân Điều dưỡng. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về 

một số kỹ thuật quy trình kỹ thuật Điều dưỡng như hút thông đường hô hấp, thở oxy, 

thụt tháo, thông tiểu... Các kỹ thuật sơ cứu - cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân gồm sơ 

cứu chảy máu, sơ cứu gãy xương, hồi sinh tim phổi, những việc cần làm để phụ giúp 

bác sĩ trong các thủ thuật. Đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành 

một số kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc, sơ cứu - cấp cứu người bệnh và phụ giúp 

bác sĩ trong các tình huống cụ thể. Các kỹ năng Điều dưỡng được trình bày theo quy 

trình chi tiết, cụ thể và logic, có đánh số thứ tự các quy trình giống như một bảng kiểm 

giúp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn. Ngoài ra học phần này cũng chú trọng đến 

các kỹ năng chăm sóc và xử trí các trường hợp lâm sàng cụ thể, đó là những kỹ năng 

thực hành cơ bản và cần thiết khi chăm sóc người bệnh. Ngoài phần bài giảng, các kỹ 
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năng Điều dưỡng còn được minh họa bằng các hình ảnh giúp sinh viên tiếp thu một 

cách trực quan và dễ hiểu hơn. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số  

điện thoại 

Email Ghi 

chú 

1.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@yahoo.com Phụ 

trách 

2.  Nguyễn Thị 

Thanh 

ThS 0912675503 thanhytb143@gmail.com Tham 

gia 

3.  Trần Văn Bảo BSCKII 0983164163 tranbaovtb@gmail.com Tham 

gia 

4.  Nguyễn Thị 

Nga 

BSCKII 0384477472 nguyenthingadhytb@gmail.com Tham 

gia 

5.  Lương Đức 

Dũng 

ThS 0988683319 dungytb.luongduc@gmail.com Tham 

gia 

6.  Phạm Thị Nga ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham 

gia 

7.  Tăng Thị Hảo ThS 0356844626 tangthihaoydtb@gmail.com Tham 

gia 

8.  Trần Thị Hằng ĐDCKI 0989491360 tranhangdhy@gmail.com Tham 

gia 

9.  Trần Thị Vân ĐDCKI 0989120900 vantran206@gmail.com Tham 

gia 

10.  Nguyễn Thị 

Dịu 

ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham 

gia 

11.  Nguyễn Thị 

Phượng 

ThS 0349803083 ngphuong91ytb@gmail.com Tham 

gia 

12.  Mỵ Thị Hải ThS 0366908515 mythihai@gmail.com Tham 

gia 

13.  Lê Thị Hồng ThS 0395355243 lethihong6591@gmail.com Tham 

gia 

14.  Nguyễn Trọng 

Duynh 

ThS 0376810500 duynhtbmu2010@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Vận dụng được các kiến thức giải 

phẫu, sinh lý, điều dưỡng cơ bản 

trong thực hành chăm sóc người 

bệnh cũng như kỹ năng chăm sóc 

và xử trí các trường hợp lâm sàng 

cụ thể. 

PEO1, PEO2 

2.  Thực hành đầy đủ và thành thạo 

quy trình điều dưỡng khi chăm sóc 

người bệnh. Thực hành đảm bảo 

an toàn nâng cao chất lượng chăm 

sóc người bệnh toàn diện, ổn định 

và liên tục.  

PE03, PEO4, PEO5 

3.  Có khả năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm và phối hợp được với 

các đồng nghiệp để xử trí các tai 

biến có thể xảy ra trong từng tình 

huống lâm sàng cụ thể.  

PEO5, PEO10, PEO11 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

1.  Vận dụng được các kiến thức giải 

phẫu, sinh lý, điều dưỡng cơ bản 

trong thực hành chuyên môn điều 

dưỡng cũng như kỹ năng chăm sóc 

và xử trí các trường hợp lâm sàng cụ 

thể.  

H: PLO 1, 2,4 

2.  Thực hành đầy đủ và thành thạo quy 

trình điều dưỡng khi chăm sóc người 

bệnh, đảm bảo người bệnh được 

chăm sóc toàn diện, ổn định, liên 

tục.  

H: PLO 7, 8,9,10 

3.  Có khả năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm, giao tiếp, hợp tác trong 

chăm sóc người bệnh, đồng nghiệp 

và cộng đồng. Phối hợp được với 

các bên liên quan có hiệu quả trong 

các hoạt động nghề nghiệp. 

S: PLO 10, 14, 15 

4.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của 

người điều dưỡng. Đề xuất các biện 

pháp xử lý hợp lý, phối hợp với thầy 

thuốc để chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe người bệnh. 

H: PLO6, 12 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1 

Bài 1: Kỹ thuật hút thông 

đường hô hấp 

1. Mục đích 

2. Các trường hợp cần hút thông 

đường hô hấp 

2.1. Chỉ định 

2.2. Theo dõi những dấu hiệu 

nguy hiểm  

2.3. Chống chỉ định 

3. Nguyên tắc chung 

4. Qui trình hút thông đường hô 

hấp 

2 1. Nêu được mục 

đích, chỉ định, chống 

chỉ định của hút 

thông đường hô hấp. 

2. Trình bày nguyên 

tắc chung của hút 

thông đường hô hấp, 

theo dõi và lưu ý 

trong khi hút. 

3. Vận dụng được 

kiến thức đã học 

trình bày được kỹ 

thuật hút thông 

đường hô hấp. 

4. Phân tích các tai 

biến biến chứng và 

cách xử trí khi hút 

thông đường hô hấp 

cho người bệnh.  

1, 2 

2 

Bài 2: Kỹ thuật hồi  inh tim 

phổi 

1. Mục đích   

2. Những điều cần chú ý 

3. Quy trình kỹ thuật thổi ngạt 

4. Quy trình kỹ thuật hồi sinh 

tim phổi 

2 1. Trình bày được 

mục đích, những 

điểm cần lưu ý khi 

tiến hành kỹ thuật 

hồi sinh tim phổi. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

thổi ngạt.  

3. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

hồi sinh tim phổi. 

4. Vận dụng kiến 

thức tiến hành hồi 

sinh tim phổi trên 

mô hình. 

 

1, 2 

3 

Bài 3: Kỹ thuật cho người 

bệnh thở oxy 

1. Định nghĩa 

2. Nguyên nhân làm cho cơ thể 

bị thiếu oxy 

3. Các dấu hiệu, triệu chứng 

chính của thiếu oxy máu 

4. Các nguyên tắc khi tiến hành 

2 1. Trình bày chỉ 

định, chống chỉ định, 

nguyên tắc cơ bản 

khi sử dụng biện 

pháp oxy. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

cho người bệnh thở 

 

 

1, 2 
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liệu pháp oxy 

5. Các phương pháp thở oxy. 

6. Quy trình kỹ thuật thở oxy  

6.1. Chuẩn bị người bệnh. 

6.2. Chuẩn bị thầy thuốc 

6.3. Chuẩn bị phương tiện và 

dụng cụ.      

6.4. Kỹ thuật tiến hành. 

6.4.1. Phương pháp thở oxy mũi 

hầu  

6.4.2. Phương pháp thở oxy mũi 

2 đường (gọng kính) 

6.4.3. Thở oxy qua mặt nạ 

oxy. 

3. Vận dụng kiến 

thức đã học để thực 

hiện kỹ thuật thở oxy 

và phân tích các tai 

biến, biến chứng trên 

bệnh nhân giả định. 

4 

Bài 4: Kỹ thuật phụ giúp bác  ĩ 

chọc hút dịch màng bụng 

1. Đại cương 

2. Chỉ định 

3. Chống chỉ định 

4. Quy trình kỹ thuật 

4.1. Chuẩn bị người bệnh 

4.2. Chuẩn bị thầy thuốc 

4.3. Chuẩn bị dụng cụ 

4.4. Kỹ thuật tiến hành chọc hút 

dịch màng bụng 

2 1. Nêu được chỉ 

định, chống chỉ định 

chọc hút dịch màng 

bụng. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

chọc hút và phụ giúp 

chọc hút dịch màng 

bụng. 

3. Vận dụng kiến 

thức, theo dõi được 

các tai biến, biến 

chứng xảy ra sau 

chọc hút dịch màng 

bụng trên người 

bệnh giả định. 

 

3, 4 

5 

Bài 5: Kỹ thuật thụt đại tràng 

1. Mục đích 

2. Chỉ định 

3. Chống chỉ định 

4. Quy trình kỹ thuật 

5. Tai biến có thể gặp 

2 1. Trình bày được 

mục đích, chỉ định, 

chống chỉ định của 

kỹ thuật thụt tháo đại 

tràng. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

thụt tháo đại tràng. 

3. Vận dụng kiến 

thức đã học để thực 

hiện được kỹ thuật 

thụt tháo đại tràng và 

phân tích các tai 

biến, biến chứng trên 

người bệnh giả định. 

 

 

1, 2, 3 

6 

Bài 6: Kỹ thuật thông tiểu 

1. Chỉ định 

2. Chống chỉ định 

3. Quy trình kỹ thuật  

2 1. Trình bày được 

chỉ định, chống chỉ 

định của kỹ thuật 

thông tiểu. 

 

 

1, 2, 3, 4 
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4. Biến chứng 2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

thông tiểu lấy nước 

tiểu làm xét nghiệm 

và dẫn lưu nước tiểu. 

3. Vận dụng kiên 

thức để phân tích tai 

biến, biến chứng và 

các lưu ý khi tiến 

hành thông tiểu trên 

bệnh nhân giả định. 

7 

Bài 7: Sơ cứu chảy máu 

1. Dấu hiệu mất máu nhiều 

2. Phân loại chảy máu 

3. Chẩn đoán vết thương mạch 

máu 

4. Sơ cứu nạn nhân chảy máu 

ngoài 

2 1. Trình bày được 

mục đích của sơ cứu 

chảy máu, nguyên tắc 

đặt ga rô. 

2. Trình bày được quy 

trình kỹ thuật sơ cứu 

vết thương chảy máu. 

3. Vận dụng kiến thức 

để sơ cứu vết thương 

chảy máu trên người 

bệnh giả định. 

 

1, 2 

 

8 

Bài 8: Sơ cứu gãy xương 

1.  Nguyên nhân gây gãy xương 

2. Phân loại gãy xương 

3. Triệu chứng chung 

4. Mục đích và nguyên tắc cố 

định gãy xương chi 

5. Dụng cụ để cố định gãy 

xương 

6. Chăm sóc 

7. Sơ cứu một số trường hợp gãy 

xương 

2 1. Trình bày nguyên 

tắc chung khi sơ cứu 

nạn nhân gãy xương. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật sơ 

cứu nạn nhân gãy 

xương. 

3. Vận dụng kiến 

thức đã học để nhận 

định và sơ cứu nạn 

nhân gãy xương giả 

định 

 

1, 2 

9 

Bài 9 Kỹ thuật lấy bệnh phẩm 

xét nghiệm 

1. Đại cương 

2. Kỹ thuật lấy máu xét nghiệm 

3. Kỹ thuật lấy nước tiểu xét 

nghiệm 

4. Kỹ thuật lấy đờm xét nghiệm 

5. kỹ thuật lấy phân xét nghiệm 

2 1. Trình bày được 

các yêu cầu, quản lý, 

theo dõi và an toàn 

khi thực hiện lấy 

bệnh phẩm xét 

nghiệm. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

lấy máu tĩnh mạch, 

máu mao mạch, 

nước tiểu, đờm, dịch 

tỵ hầu, mủ và phân 

làm xét nghiệm. 

3. Vận dụng kiến 

 

1, 2 
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thức thực hiện kỹ 

thuật lấy bệnh phẩm 

xét nghiệm trên bệnh 

nhân giả định. 

10 

Bài 10. Theo dõi người bệnh 

thở máy 

1. Đại cương 

2. Chỉ định của thở máy 

3. Chống chỉ định 

4. Biến chứng 

5. Theo dõi và chăm sóc người 

bệnh thở máy 

2 1. Trình bày các khái 

niệm các khái niệm 

về người bệnh thở 

máy, thở máy, thôi 

thở máy, cai thở 

máy, chống máy và 

một số chỉ số hô hấp. 

2. Liệt kê và giải 

thích các nội dung về 

theo dõi và chăm sóc 

người bệnh thở máy. 

3. Phân tích các biến 

chứng thường gặp ở 

người bệnh thở máy. 

1, 2, 3 

11 

Bài 11. Phụ giúp bác  ĩ đặt nội 

khí quản 

1. Chỉ định 

2. Chống chỉ định 

3. Quy trình kỹ thuật 

2 1. Nêu được chỉ 

định, chống chỉ định 

đặt ống nội khí quản. 

2. Trình bày được 

qui trình  phụ giúp 

bác sĩ đặt ống nội 

khí quản. 

3. Trình bày được tai 

biến, biến chứng và 

cách xử trí.  

4. Vận dụng kiến 

thức đã học để phụ 

giúp được bác sỹ đặt 

ống nội khí quản cho 

bệnh nhân giả định. 

1,2,3,4 

12 

Bài 12. Kỹ thuật thay băng rửa 

vết thương 

1. Định nghĩa 

2. Phân loại 

3. Mục đích của thay băng rửa 

vết thương 

4. Quy tắc chung khi thay băng 

rửa vết thương 

5. Địa điểm thay băng 

6. Vật liệu thay băng rửa vết 

thương 

7. Quy trình kỹ thuật 

2 1. Trình bày được 

định nghĩa, nguyên 

tắc rửa vết thương 

phần mềm 

2. Trình bày được 

quy trình thay băng 

rửa vết thương sạch 

và nhiễm khuẩn. 

3. Vận dụng được 

kiến thức để thực 

hiện kỹ thuật thay 

băng rửa vết thương 

cho người bệnh giả 

định 

1,2 

13 Bài 13: Kỹ năng khám toàn  1. Trình bày được 1,2,4 
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thân 

1. Điều kiện cho công tác khám 

bệnh 

2. Kỹ thuật khám toàn thân 

 

2 

các điều kiện cho 

công tác khám bệnh. 

2. Trình bày được kỹ 

thuật thăm khám 

toàn thân cho người 

bệnh 

3. Vạn dụng được 

kiến thức đã học để 

khám toàn thân cho 

người bệnh giả định. 

14 

Bài 14: Kỹ năng khám bụng 

1. Phân khu ổ bụng 

2. Nguyên tắc chung khi khám 

bụng 

3. Kỹ năng khám 

2 1. Nêu được cách 

phân khu ổ bụng và 

xác đinh các tạng 

tương ứng. 

2. Trình bày được 

nguyên tắc và mục 

đích chung khi thăm 

khám bụng . 

3. Trình bày  được 

các bước kỹ thuật 

tiến hành thăm khám 

bụng 

4. Vận dụng được 

kiến thức đã học để 

khám bụng cho bệnh 

nhân giả định. 

1,2,4 

15 

Bài 15: Kỹ năng khám tim, 

phổi 

1. Khám tim 

1.1.Quan sát 

1.2. Sờ 

1.3. Gõ  

1.4. Nghe 

2. Khám phổi 

2.1 Hình chiếu của phổi trên 

lồng ngực 

2.2. Khám phổi 

1 1. Trình bày được 

các ổ van tim đối 

chiếu lên lồng ngực 

và quy trình kỹ thuật 

tiến hành khám tim. 

2. Trình bày được 

phân khu lồng ngực 

và quy trình kỹ thuật 

tiến hành khám phổi. 

3. Vận dụng kiến 

thức đã học, khám 

tim và phổi cho một 

bệnh nhân giả định 

1,2,4 

16 

Bài 16. Kỹ thuật chườm nóng, 

chườm lạnh 

1. Đại cương 

2. So sánh tác dụng của chườm 

nóng, chườm lạnh 

3. Kỹ thuật chườm nóng, chườm 

lạnh 

1 1. Trình bày được 

mục đích, áp dụng 

và không áp dụng 

của chườm nóng và 

chườm lạnh. 

2. Trình bày được 

quy trình kỹ thuật 

của chườm nóng, 

chườm lạnh. 

1,2 
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3. Vận dụng kiến 

thức, xử trí được các 

tai biến xảy ra khi 

tiến hành các kỹ 

thuật chườm trên 

người bệnh giả định. 

 

2 . Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐR 

1 Bài 1 : KỸ THUẬT THỞ 

OXY 

1. Kiểm tra ND tự học (case 

study):  

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

Bước 1.  

-Chuẩn bị và dụng cụ 

-Chuẩn bị người thầy thuốc 

-Chuẩn bị mô hình  

Bước 2. Tiến hành 

1/ Kỹ thuật thở oxy gọng kính 

theo trình tự các bước 

2/ Tiến hành kỹ thuật thở oxy 

qua mặt nạ theo trình tự các 

bước  

3/ Tiến hành kỹ thuật thở oxy 

qua ống thông mũi hầu theo 

trình tự các bước  

Sinh viên thực hành (nhóm 

nhỏ) 

 

8 

1. Chuẩn bị đúng 

dụng cụ thực hành 

 2. Thực hành đúng 

kỹ thuật thở oxy 

 3. Áp dụng xử trí và 

theo dõi được một số 

triệu chứng có thể xảy 

ra trong quá trình cho 

người bệnh thở oxy 

tại bệnh viện. 

 

PLO 

6,7,8,9 

2 Bài 2: Kỹ năng cấp cứu 

ngừng hô hấp tuần hoàn 

người lớn. 

1. Kiểm tra nội dung tự học 

- Thảo luận case study 

2.Thực hành mẫu (45 phút) 

2.1. Chuẩn bị bệnh nhân và 

người cứu 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ 

2.3. Kỹ thuật tiến hành: 

3. Sinh viên thực hành 

 

8 

1. Xác định được tình 

trạng ngừng hô hấp, 

tuần hoàn. 

2. Thực hiện đúng 

quy trình cấp cứu 

ngừng hô hấp, tuần 

hoàn 

 

PLO 

6,7,8,9 

3 Bài 3: Phụ giúp bác  ỹ chọc 

dò màng bụng 

1. Nhắc lại giải phẫu sinh lý 

của phúc mạc, vị trí chọc, chỉ 

định và chống chỉ định 

2. Chuẩn bị  

-  Dụng cụ 

-  Điều dưỡng  

8 1. Chuẩn bị đầy đủ 

dụng cụ, tư thế người 

bệnh để tiến hành 

chọc dò màng bụng 

2. Phụ giúp được bác 

sỹ chọc dò màng 

bụng đúng quy trình 

 

PLO 

6,7,8,9 
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-  Người bệnh 

3. Tiến hành kỹ thuật phụ giúp 

bác sỹ chọc dịch màng bụng 

3.1. Tiến hành kỹ thuật từ bước 

1 đến bước 3: Chuẩn bị dụng 

cụ và người bệnh 

3.2. Phụ giúp bác sỹ  tiến hành 

bước 4 đến bước 8 

3.3. Đặt lại tư thế người bệnh 

và thu dọn dụng cụ bước 9, 10. 

4. Tóm tắt nội dung chính bài 

giảng 

4.1. Sinh viên thực hành 

4 Bài 4: Kỹ thuật hút thông 

đường hô hấp 

1. Kiểm tra ND tự     học (case 

study):  

2. Nội dung học tập chủ yếu. 

Bước 1.  

-Chuẩn bị và dụng cụ 

-Chuẩn bị người thầy thuốc 

-Chuẩn bị mô hình  

Bước 2. Tiến hành kỹ thuật hút 

thông đường hô hấp 

Sinh viên thực hành (nhóm 

nhỏ) 

3. Lượng giá 

 

4 

1. Chuẩn bị đúng 

dụng cụ thực hành 

 2. Thực hành đúng 

kỹ thuật hút thông 

đường hô hấp 

 3. Áp dụng xử trí và 

theo dõi được một số 

triệu chứng có thể xảy 

ra trong quá trình hút 

thông đường hô hấp 

cho người bệnh. 

 

PLO 

6,7,8,9 

5 Bài 5: Kỹ năng thay băng 

rửa vết thương phần mềm 

1.Kiểm tra nội dung tự học 

- Thảo luận case study 

2. Thực hành mẫu (45 phút) 

2.1. Chuẩn bị bệnh nhân và 

người làm thủ thuật 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ 

2.3. Kỹ thuật tiến hành: 

- Thay băng VTPM sạch 

- Thay băng VTPM nhiễm 

khuẩn 

3. Sinh viên thực hành 

4. Lượng giá 

8 1. Thực hiện được 

giao tiếp hiệu quả khi 

tiến hành kỹ thuật 

thay băng. 

2. Thực hiện đúng 

quy trình kỹ thuật 

thay băng vết thương 

phần mềm. 

 

PLO 1, 

11, 15 

6 Bài 6: Kỹ thuật  ơ cứu chảy 

máu, ga rô cầm máu 

1. Nội dung tự học 

Nhắc lại giải phẫu sinh lý  và 

liên hệ một số biểu hiện bệnh 

lý của chấn thương động mạch. 

8 1. Chuẩn bị đúng đủ 

dụng cụ thực hành 

2. Thực hành đúng kỹ 

thuật garo cầm máu 

3. Xử trí được một số 

biến chứng có thể xảy 

PLO 1, 

11, 15 
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2. Chuẩn bị  

-  Dụng cụ 

-  Điều dưỡng  

-  Người bệnh 

3. Tiến hành kỹ thuật đặt thông 

tiểu lấy nước tiểu xét nghiệm 

3.1. Tiến hành kỹ thuật ga rô 

cầm máu theo bảng kiểm 

2. Thu dọn dụng cụ 

3. Tóm tắt nội dung chính bài 

giảng 

4. Sinh viên thực hành 

ra trong quá trình ga 

rô cầm máu 

 

7 Bài 7: Kỹ thuật thông tiểu 

1. Nhắc lại giải phẫu sinh lý  

và liên hệ một số biểu hiện 

bệnh lý của đường tiết niệu. 

2. HƯỚNG DẪN THỰC 

HÀNH 

2.1. Chuẩn bị  

-  Dụng cụ 

-  Điều dưỡng  

-  Người bệnh 

2.2. Tiến hành kỹ thuật từ bước 

1 đến bước 8 

+ Toàn thân 

3.2. Lưu dẫn lưu nước tiểu tiến 

hành bước 9, 10 

3.3. Thu dọn dụng cụ 

4.Tóm tắt nội dung chính bài 

giảng 

5. Sinh viên thực hành 

 

8 

1. Chuẩn bị đúng 

dụng cụ thực hành 

 2. Thực hành đúng 

kỹ thuật thông tiểu 

3. Áp dụng xử trí 

được một số biến 

chứng có thể xảy ra 

trong quá trình đặt 

thông tiểu tại bệnh 

viện. 

 

PLO 

6,7,8,9 

8 Bài 8: Kỹ thuật thụt đại 

tràng 

1. Nhắc lại giải phẫu sinh lý  

và liên hệ một số biểu hiện 

bệnh lý của đại trực tràng. 

2. HƯỚNG DẪN THỰC 

HÀNH 

2.1.Chuẩn bị  

-  Dụng cụ 

-  Điều dưỡng  

-  Người bệnh 

2.2. Tiến hành kỹ thuật theo 

bảng kiểm 

3.2. Thu dọn dụng cụ 

3.3. Tóm tắt nội dung chính bài 

giảng 

3.4.Sinh viên thực hành 

4 1. Chuẩn bị đúng đủ 

dụng cụ thực hành 

2. Thực hành đúng kỹ 

thuật thụt đại tràng 

3. Áp dụng xử trí 

được một số biến 

chứng có thể xảy ra 

trong quá trình thụt 

tại bệnh viện. 

 

PLO 

6,7,8,9 
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9 Bài 9: Thăm khám toàn thân 

1. Thảo luận case study (kiểm 

tra nội dung tự học) 

2. THỰC HÀNH MẪU 

Bước 1: Chuẩn bị 

- Phòng khám 

- Thầy thuốc 

- Người bệnh 

Bước 2. Tiến hành 

3.1. Nhìn 

+ Quan sát: tư thế, dáng đi, vẻ 

mặt, kiểu thở, tiếng nói …của 

người bệnh. 

+ Quan sát đánh giá trình trạng 

tinh thần: Tỉnh? Mê?  

+ Quan sát đánh giá tình trạng: 

Da toàn thân, lòng bàn tay, bàn 

chân, niêm mạc mắt 

+ Quan sát đánh giá lông tóc, 

móng, xương…. 

3.2. Sờ ( Khám) 

+  Đo chiều cao, cân nặng 

(BMI) 

+ Đo các chỉ số sinh tồn: Đo 

nhiệt độ, đếm mạch, nhịp thở. 

+ Đánh giá tinh thần tỉnh hay 

mê( có nhiều cách) gồm: Gọi 

hỏi trả lời đúng, nhanh? chậm? 

sai hoặc không rõ ràng?... hoặc 

kích thích gây đau, tiếng động, 

ánh sáng?... 

+ Xác định trục cơ thể: Đánh 

giá cong vẹo cột sống, dị dạng 

xương, khớp bẩm sinh, mắc 

phải… 

+ Khám da, niêm mạc, lông tóc 

móng: Đánh giá mức độ thiếu 

máu bằng quan sát da, NM với 

ánh sáng tự nhiên: Quan sát da 

mặt, tai, môi, lòng bàn tay, 

lòng bàn chân, dưới lưỡi, niêm 

mạc mắt. 

- Đánh giá tình trạng da: Vết 

sẹo mổ cũ, mới?, có mụn, sẩn? 

Trẻ em: Lông tơ trên da, móng 

tay dễ gãy, có khía. Tóc vàng, 

dễ rụng, gẫy 

3.2. Kĩ năng gõ 

8 1.Thực hiện thuần 

thục trình tự các bước 

Nhìn, Sờ, Gõ, Nghe. 

2. Thực hành đúng kỹ 

năng sờ theo nguyên 

tắc. 

3. Thực hành kỹ năng 

Gõ theo 2 cách và 

theo nguyên tắc. 

4. Thực hành đúng kỹ 

năng nghe bằng ống 

nghe nội khoa. 

 

PLO    

8,10,15 
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3.3. Kĩ năng nghe 

4. Sinh viên thực hành 

5. Lượng giá 

10 Bài 10: Khám bụng cơ bản 
1.Thảo luận case study (kiểm 

tra nội dung tự học) 

2. THỰC HÀNH MẪU 

Bước 1: Chuẩn bị 

- Phòng khám 

- Thầy thuốc 

- Người bệnh 

Bước 2: Tiến hành 

Phân khu ổ bụng 

2.1.Kĩ năng nhìn 

- Toàn thân 

- Bộ phận 

2.2. Kĩ năng sờ 

2.3. Kĩ năng gõ 

2.4. Kĩ năng nghe 

3. Sinh viên thực hành 

4. Lượng giá 

8 1. Xác định đúng các 

mốc giải phẫu để sử 

dụng phân khu ổ bụng 

theo lược đồ Chrapy. 

2. Thực hành đúng kỹ 

năng nhìn và sờ trong 

thăm khám ổ bụng. 

3. Thực hành đúng kỹ 

năng gõ và nghe trong 

thăm khám ổ bụng. 

 

PLO    

8,10,15 

11 Bài 11: Kỹ năng khám tim   
1. Nhắc lại giải phẫu sinh lý  

và liên hệ một số biểu hiện 

bệnh lý của tim liên quan 

2. HƯỚNG DẪN THỰC 

HÀNH 

2.1. Chuẩn bị  

-  Phòng khám 

-  Thầy thuốc  

-  Người bệnh 

2.2. Tiến hành kỹ thuật 

2.2.1. Nhìn 

+ Toàn thân 

+ Bộ phận 

2.2.2.  Sờ 

+  Mỏm tim 

+ Cách phát hiện dấu hiệu 

Rung miu  

+ Cách phát hiện dấu hiệu 

Harzer 

2.2.3. Gõ tim xác định diện đục 

của tim 

2.2.4. Nghe tim 

3. Tóm tắt nội dung chính bài 

giảng 

4. Sinh viên thực hành 

8 1. Thực hành đúng kỹ 

năng nhìn và sờ trong 

khám tim  

2. Thực hành đúng kỹ 

năng gõ xác định diện 

đục của tim  

3. Thực hành đúng kỹ 

năng nghe tim 

 

PLO    

8,10,15 

12 Bài 12: Kỹ năng khám phổi 8 1. Thực hiện được các PLO    
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 1. Nhắc lại giải phẫu sinh lý  

và liên hệ một số biểu hiện 

bệnh lý của phổi liên quan  

2. HƯỚNG DẪN THỰC 

HÀNH 

2.1. Chuẩn bị  

-  Phòng khám 

-  Thầy thuốc  

-  Người bệnh 

2.2. Tiến hành kỹ thuật 

2.2.1. Nhìn 

+ Tư thế người bệnh 

+ Lồng ngực 

+ Kiểu thở 

2.2.2.  Sờ 

+  Rung thanh 

+ Cách phát hiện dấu hiệu rung 

thanh giảm  

2.2.3. Gõ  

+ Trình tự gõ 

+ Vị trí gõ 

+ Đánh giá tiếng gõ 

2.2.4. Nghe phổi 

+Vùng trước 

+ Vùng mach 

+ Vùng lưng 

- Rì rào phế nang 

- Ran ướt, khô 

- Tiếng thổi 

3. Tóm tắt nội dung chính bài 

giảng 

4. Sinh viên thực hành 

động tác thăm khám 

phổi theo trình tự nhìn, 

sờ, gõ, nghe. 

2. Đánh giá được 

các dấu hiệu bình 

thường (âm thanh 

của gõ, rung thanh, 

rì rào phế nang). 

3. Nghe và phân biệt 

được các loại ran phổi, 

tiếng thổi, tiếng cọ 

màng phổi. 

 

8,10,15 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ, bài tập tình huống 

2. Thực hành:   

+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành mỗi kỹ thuật điều dưỡng. 

+ Sinh viên chia thành các nhóm nhỏ, thực hành dựa theo bảng kiểm, video. 

+ Giảng viên giám sát, hướng dẫn sinh viên. 

+ Giảng viên lượng giá bằng phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên mỗi nhóm 3 sinh viên 

và đưa ra phản hồi, giải đáp thắc mắc, tổng kết cuối đợt thực hành, giao nhiệm vụ cho 

bài học mới. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Máy tính, máy chiếu Projector, giáo trình, hình ảnh, … 

2. Thực hành: mô hình, bảng kiểm, video các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản,…  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 
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1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 Hình thức 

đánh giá 

điểm giữa 

học phần 

bằng thi 

Post test, 

mỗi sinh 

viên sẽ 

được nhận 

một đề 

gồm 17 

test trả lời 

trong 15 

phút, và 

được quy 

đổi theo 

thang điểm 

10. 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Trả lời đầy 

đủ, chính 

xác tổng 17 

test đạt 

được điểm 

tối đa là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

2. Điểm thực hành 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

Hình 

thức 

Tiêu chí 

đánh 

CĐR 

được 

Điểm tối 

đa 
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giá đánh 

giá 

giá đánh 

giá 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học 

đầy đủ, 

đúng 

giờ, 

không vi 

phạm 

quy chế 

của bộ 

môn 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 Tổng số 

buổi 

thực 

hành là 

22 buổi, 

mỗi buổi 

học mỗi 

sinh 

viên 

phải đủ 

1 bài 

Pretest 

Mỗi bài 

pretest 

sẽ đánh 

giá một 

kỹ năng 

tương 

ứng với 

mỗi buổi 

học 

Một bài 

pretest 

gồm 3 

câu, mỗi 

câu tương 

ứng 0,5 

điểm, 

điểm đạt 

của một 

bài kiểm 

tra phải từ 

2 câu trở 

lên. Nếu 

bài thi nào 

không đạt 

thì phải  

học lại và 

kiểm tra lại 

nội dung 

đấy 

Rubric 

2, 3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,7 Mỗi sinh 

viên 

phải 

chạy qua 

3 trạm, 

mỗi trạm 

1 kỹ 

thuật 

Thi chạy 

trạm 

Đúng, 

đầy đủ 

các bước 

của kỹ 

thuật  

Rubric 

2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1,0 Tổng 

hợp các 

điểm 

thành 

phần. 

   10 

 



189 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập:  

Tô Đình Tân (2009), Điều dưỡng cơ bản Tập 2, Nhà xuất bản Y học.  

2. Tài liệu tham khảo:   

1. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, Tập 1, 

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

2. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, Tập 2, 

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 
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1. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

Tập 1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

2. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

Tập 2, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 

3. Katherine Rogers, William Scott. (2011). Nurses ! Test Yourselt in Essential 

Calculation Skills. Open University Press. Web. www. Openup. Co. UK. 

4. Terri Ann Darnell. (2014). Health Literacy in Nursing providing person -

centered care. Springer publishing Company New York. 

5. Kelly A. Goudreau, Marry C. Smolenski. (2018). Health Policy and Advanced 

Practice Nursing: Impact and Implications. Sppringer Publishing  Company, 

LLC. www. Springer pub.com 

6. Mary Jane Smith, Patricia R Liehr. (2014). Middle Range theory for Nursing 

Edition. Sppringer Publishing  Company, LLC. www. Springer pub.com 

 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập  

1. Lý thuyết 

 

 

Tuần 

thứ 
Nội dung Số tiết Giảng viên 

Tài liệu 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

1 

Bài 1: Kỹ thuật hút thông 

đường hô hấp 

Bài 2: Kỹ thuật cho người 

bệnh thở oxy 

02 

 

02 

 

 

  

Nguyễn Thị 

Phượng 

ThS. 

Lê Thị 

Hồng 

 

 

[1], [2] 
Thuyết 

trình, thảo 

luận 

Bài 3: Kỹ thuật hồi sinh 

tim phổi 

Bài 4: Kỹ thuật phụ giúp 

bác sĩ chọc hút dịch màng 

bụng 

02 

 

02 

ThS. Phạm 

Thị Nga 

Th.S Lương 

Đức Dũng 

[1], [2] 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

2 

Bài 5: Kỹ thuật thụt đại 

tràng 

Bài 6: Kỹ thuật thông tiểu 

02 

 

02 

 

ĐDCK1. 

Trần Thị 

Vân 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Dịu  

[1], [2] 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

Bài 7: Sơ cứu chảy máu 

Bài 8: Sơ cứu gãy xương 

     

02 

02 

BSCKII. 

Nguyễn Thị 

Nga  

ĐDCK1. 

Trần Thị 

Hằng 

[1], [2] 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

3 

Bài 9 Kỹ thuật lấy bệnh 

phẩm xét nghiệm 

Bài 10. Theo dõi người 

bệnh thở máy 

02 

 

02 

 

ThS Mỵ Thị 

Hải 

ThS. Lê Thị 

Hồng 

[1], [2] 
Thuyết 

trình, thảo 

luận 
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Kiểm tra GHP 30 phút  

Bài 11. Phụ giúp bác sĩ đặt 

nội khí quản 

Bài 12. Kỹ thuật thay băng 

rửa vết thương 

 

02 

 

02 

 

02 

ThS. Phạm 

Thị Nga 

Ths. 

Nguyễn 

Trọng 

Duynh 

[1], [2] 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

4 

Bài 13: Kỹ năng khám toàn 

thân 

Bài 14: Kỹ năng khám 

bụng 

 

02 

 

02 

 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Thanh 

PGS. TS. 

Vũ Sơn 

 

 

[1], [2] 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

Bài 15: Kỹ năng khám tim, 

phổi 

Bài 16. Kỹ thuật chườm 

nóng, chườm lạnh 

 

01 

 

01 

 

BSCKII 

Nguyễn Thị 

Nga 

BSCKII. 

Trần Văn 

Bảo 

 

[1], [2], 

[3] 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

 

2. Thực hành 

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

1 

* Giảng thực hành: 

Bài 1: Kỹ thuật cho 

người bệnh thở oxy  

08 

1. Phạm Thị Nga 

2. Nguyễn Thị Dịu 

3.Nguyễn Trọng 

Duynh 

4. Lương Đức Dũng 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên thực 

hành 

* Giảng thực hành: 

Bài 2: Kỹ thuật hồi 

sinh tim phổi phương 

pháp 1 người cứu, 2 

người cứu  

 

08 

1.Lương Đức Dũng 

2. Nguyễn Thị Nga 

3. Nguyễn Thị 

Phượng 

4. Lê Thị Hồng 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên thực 

hành 

2 

* Giảng thực hành:  

Bài 3: Phụ giúp bác sĩ 

chọc dịch màng bụng  

 

08 

1. Nguyễn Thị Dịu 

2. Mỵ Thị Hải 

3. Trần Thị Vân 

4. Tăng thị Hảo 

 

 

 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên thực 

hành 

* Giảng thực hành:   
1. Nguyễn Trọng 

[1], Giảng 
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Bài 4: Kỹ thuật hút 

thông đường hô hấp  

04 Duynh 

2. Mỵ Thị Hải 

3. Trần Thị Vân 

4. Tăng thị Hảo 

 

[2], [3] viên làm 

mẫu, sinh 

viên thực 

hành 

3 

* Giảng thực hành: 

Bài 5: Kỹ thuật thay 

băng rửa vết thương  

 

08 

 

1. Tăng Thị Hảo 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

 

 

 

 

 

  

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên thực 

hành 

* Giảng thực hành: 

Bài 6: Kỹ thuật sơ 

cứu chảy máu, garo 

cầm máu  

 

 

08 

1. Lê Thị Hồng 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên thực 

hành 

4 

* Giảng thực hành: 

Bài 7: Kỹ thuật thông 

tiểu  

 

08 

1. Mỵ Thị Hải 

2. Tăng Thị Hảo 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

 

 

 

 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên tự 

thực hành 

 

* Giảng thực hành: 

Bài 8: Kỹ thuật thụt 

đại tràng  

 

04 

1.Lê Thị Hồng 

2.Lương Đức Dũng 

3. Nguyễn Thị Nga 

4. Nguyễn Thị 

Phượng 

 

 

 

 

  

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên tự 

thực hành 

5 

* Giảng thực hành: 

Bài 9: Kỹ thuật khám 

toàn thân 

Bài 10: Kỹ thuật 

khám bụng 

 

08 

 

08 

1. Lê Thị Hồng 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Trần Thị hằng 

 

 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên, thực 

hành 

6 

Bài 11: Kỹ thuật 

khám tim 

08 1. Nguyễn Thị Nga 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 



193 

 

4. Nguyễn Thị 

Phượng 

 

viên, thực 

hành 

7 

Bài 12: Kỹ thuật 

khám phổi 

08 1. Nguyễn Thị Nga 

2. Vũ Sơn 

3. Nguyễn Thị Thanh 

4. Nguyễn Thị 

Phượng 

 

[1], 

[2], [3] 

Giảng 

viên làm 

mẫu, sinh 

viên, thực 

hành 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học thực hành không có lý do sinh viên không được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi thực hành có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi. 

                                                                                                     

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  Kiểm soát Nhiễm khuẩn 

Tên tiếng Việt:  Kiểm soát Nhiễm khuẩn 

Tên tiếng Anh:  Infection Control  

Mã học phần:  6130INFCTL0B 

Ngành:   Điều dưỡng 

Mã ngành:   7720301 

II. Hành chính. 

4. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 3  

Số tín chỉ : 03 

Số tiết lý thuyết: 30 

Số tiết thực hành: 30 

Số giờ tự học: 90 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra thực hành: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản 1, Điều dưỡng cơ bản 

2, Kỹ năng giao tiếp.  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

5. Mô tả chung về học phần: 

Học phần lý thuyết của Kiểm soát nhiễm khuẩn cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức nền tảng trong lĩnh vực Kiểm soát Nhiễm khuẩn. Giúp sinh viên hiểu được cách 

thức tổ chức và hoạt động của hệ thống Kiểm soát Nhiễm khuẩn tại các cơ sở Khám 

chữa bệnh ở Việt Nam. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học 

quản lý. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị những kỹ kiến thức cơ bản trong đề 

phòng lây nhiễm, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bản thân, người bệnh và cộng đồng. 
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Luyện cho sinh viên có đức tính trung thực, khách quan, tuân thủ thực hành nghề 

nghiệp theo quy định của pháp luật. 

6. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số  

điện thoại 

Email Ghi chú 

35.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@yahoo.com Phụ trách 

36.  Nguyễn Thị Thanh ThS 0912675503 thanhytb143@gmail.com Tham gia 

37.  Trần Văn Bảo BSCKII 0983164163 tranbaovtb@gmail.com Tham gia 

38.  Nguyễn Thị Nga BSCKII 0384477472 nguyenthingadhytb@gmail.com Tham gia 

39.  Lương Đức Dũng ThS 0988683319 dungytb.luongduc@gmail.com Tham gia 

40.  Phạm Thị Nga ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham gia 

41.  Tăng Thị Hảo ThS 0356844626 tangthihaoydtb@gmail.com Tham gia 

42.  Trần Thị Hằng ĐDCKI 0989491360 tranhangdhy@gmail.com Tham gia 

43.  Trần Thị Vân ĐDCKI 0989120900 vantran206@gmail.com Tham gia 

44.  Nguyễn Thị Dịu ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham gia 

45.  Nguyễn Thị Phượng ThS 0349803083 ngphuong91ytb@gmail.com Tham gia 

46.  Mỵ Thị Hải ThS 0366908515 mythihai@gmail.com Tham gia 

47.  Lê Thị Hồng ThS 0395355243 lethihong6591@gmail.com Tham gia 

48.  Nguyễn Trọng Duynh ThS 0376810500 duynhtbmu2010@gmail.com Tham gia 

 

4. Mục tiêu học phần: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

20.  Áp dụng được các quy định của Pháp luật về 

chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức và điều 

kiện thực hiện công tác Kiểm soát Nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

PEO1, PEO2, 

21.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong quản lý các cơ sở y tế. 

PE03, PEO4,POE5 

22.  Tuân thủ được thực hành nghề nghiệp theo 

quy định của pháp luật 

PE05, PEO6. 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng 

góp cho Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

2. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Đại cương Kiểm  oát 

Nhiễm khuẩn trong các cơ  ở y 

tế  

1. Tổng quan 

2. Dịch tễ học nhiễm khuẩn bệnh 

viện 

2.1. Tình hình nhiễm khuẩn bệnh 

viện trên thế giới 

2.2. Tình hình nhiễm khuẩn bệnh 

viện tại Việt Nam 

2.3. Các nhiễm khuẩn bệnh viên 

thường gặp 

3. Tác nhân chính gây nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

3.1. Vai trò gây bệnh của vi 

khuẩn 

3.2. Vai trò gây bệnh của virus 

2 1. Trình bày được định 

nghĩa nhiễm khuẩn bệnh 

viện, nguyên nhân hậu quả 

và các phương thức lây 

truyền nhiễm khuẩn. 

2. Trình bày được các loại 

nhiễm khuẩn bệnh viện và 

tác nhân gây bệnh thường 

gặp. 

3. Nêu được các nội dung 

chính của chương trình 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

trong các cơ sở y tế. 

 

4 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

23.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về thực hành 

Kiểm soát Nhiễm khuẩn trong chăm sóc sức 

khỏe cho người bệnh trong các cơ sở y tế 

H: PLO 1, 2,4 

24.  Vận dụng kiến thức để thực hành được một số 

quy trình Kiểm soát Nhiễm đang thực hiện tại 

các cơ sở y tế. Đảm bảo môi trường an toàn 

trong quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh  

H: POL 1,2, 8,10 

25.  Triển khai làm việc theo từng nhóm, thảo luận 

các tình huống giả định, những nguy cơ lây 

nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chăm sóc 

người bệnh, từ đó đưa ra các ý kiến đề xuất  

S: PLO 10, 14, 15 

26.  Biết được trách nhiệm, vai trò, và tầm quan trọng 

của người làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Phối hợp với các thành viên trong Hội đồng 

kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo môi trường an 

toàn nhất  

S: PLO6, 12 
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3.3. Vai trò gây bệnh của ký sinh 

trùng và nấm 

4. Đường lây truyền nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

5. Nguồn lây nhiễm khuẩn bệnh 

viện 

5.1. Từ môi trường 

5.2. Từ người bệnh 

5.3. Từ hoạt động chăm sóc và 

điều trị 

5.4. Từ việc sử dụng kháng sinh 

không thích hợp 

6. Nguyên nhân NKBV 

6.1. Đối với người bệnh 

6.2. Đối với nhân viên y tế 

7. Hậu quả của NKBV 

8. Các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến KSNK 

9. Chương trình KSNK và những 

giải pháp cụ thể 

9.1. Về chính sách 

9.2. Về tổ chức 

9.3. Về đào tạo kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

9.4. Về tổ chức giám sát NKBV 

9.5. Về thực hành KSNK 

9.6. Bảo đảm các điều kiện cho 

công tác KSNK 

9.7. Nhân lực chuyên trách 

KSNK 

2 Bài 2: Hệ thống tổ chức và 

điều kiện thực hiện công tác 

KSNK 

1. Hệ thống kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

1.1. Ban chỉ đạo KSNK Bộ y tế 

1.2. Ban chỉ đạo KSNK sở y tế 

1.3. Hệ thống KSNK tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

1.4. Hội đồng KSNK 

1.5. Khoa/tổ KSNK 

1.6. Mạng lưới KSNK 

2 1. Trình bày được sơ đồ hệ 

thống tổ chức KSNK quốc 

gia và nhiệm vụ của các đơn 

vị trong hệ thống này. 

2. Trình bày được yêu cẩu 

về cơ sở hạ tầng cơ bản và 

các phương tiện để thực 

hiện công tác KSNK 

3. Vận dụng kiến thức, xây 

dựng được hệ thống tổ chức 

và điều kiện để thực hiện 

công tác KSNK cho 1 đơn 

vị giả định 

4 
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2. Điều kiện thực hiện công tác 

KSNK 

2.1. Yêu cầu cơ sở hạ tầng cơ 

bản và phương tiện đảm bảo 

KSNK tại khoa nội trú 

2.2. Yêu cầu cho buồng phẫu 

thuật và buồng chăm sóc đặc biệt 

2.3. Yêu cầu cho phòng xét 

nghiệm 

2.4. Điều kiện tại nhà giặt 

2.5. Cơ sở hạ tầng bảo đảm xử lý 

an toàn các loại chất thải 

3 Bài 3. Vai trò của điều dưỡng 

trong kiểm  oát nhiễm khuẩn 

bệnh viện 

1. Nhiệm vụ chăm sóc của Điều 

dưỡng trong phòng ngừa và 

KSNK cho người bệnh 

2. Các biện pháp phòng ngừa 

nhiễm khuẩn bệnh viện của điều 

dưỡng 

2 1. Trình bày được nhiệm vụ 

chăm sóc của điều dưỡng 

trong phòng ngừa và KSNK  

2. Trình bày các phương 

pháp phòng ngừa và KSNK 

của điều dưỡng khi chăm 

sóc người bệnh. 

3. Áp dụng các biện pháp 

thực hành hiệu quả trong 

phòng ngừa một số trường 

hợp kiểm soát nhiễm khuẩn 

giả định 

1,2,4 

4 Bài 4: Các đường lây truyền 

bệnh và biện pháp phòng ngừa 

trong thực hành điều dưỡng 

1. Các đường lây truyền bệnh 

1.1. Lây truyền qua đường tiếp 

xúc 

1.2. Lây truyền qua đường giọt 

bắn 

1.3. Lây truyền qua đường 

không khí 

2. Các biện pháp phòng ngừa 

2.1. Phòng ngừa chuẩn 

2.1. Phòng ngừa qua đường lây 

truyền 

3. Kỹ thuật áp dụng trong PNC 

và phòng ngừa bổ sung 

4. Sử dụng phương tiện phòng 

hộ cá nhân 

4.1. Nguyên tắc chung về cách 

sử dụng các PTPHCN  

2 1.Trình bày được định 

nghĩa, ba phương thức lây 

truyền bệnh và các biện 

pháp phòng ngừa 

2. Trình bày được các kỹ 

thuật sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân 

3. Vận dụng kiến thức, đưa 

ra được các biện pháp phòng 

ngừa phù hợp khi chăm sóc 

một bệnh lây truyền giả định 

1,3,4 
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4.2. Lựa chọn các PTPHCN 

4.3. Sử dụng các phương tiện 

bảo hộ cá nhân 

4.4. Thứ tự mặc các phương tiện 

phòng hộ 

4.5. Thứ tự tháo phương tiện 

phòng hộ 

5. Tập huấn, giám sát tuân thủ vệ 

sinh tay 

6. Thực hiện quy tắc vệ sinh hô 

hấp 

7. Quản lý người bệnh, khu vực 

điều trị 

8. Sắp xếp người bệnh thích hợp 

5 Bài 5: Rửa tay – Mặc áo 

choàng – Đi găng 

1. Rửa tay 

1.1. Tầm quan trọng của rửa tay 

1.2. Nguyên tắc rửa tay 

1.3. Phân loại rửa tay y tế 

1.4. Rửa tay thường quy 

1.5. Quy trình sát khuẩn tay bằng 

cồn 

1.6. Rửa tay vô khuẩn 

2. Mặc áo choàng vô khuẩn 

2.1. Mục đích 

2.2. Kỹ thuật mặc áo choàng 

3. Mang găng vô khuẩn 

3.1. Mục đích 

3.2. Tác dụng của găng tay 

3.3. Các loại găng tay 

3.4. Khi nào mang găng sạch 

3.5. Khi nào mang găng xâm lấn 

3.6. Khi nào mang găng vệ sinh 

3.7. Khi nào thay găng 

3.8. Kỹ thuật đi găng 

2 1. Trình bày được tầm quan 

trọng, nguyên tắc và quy 

trình kỹ thuật rửa tay 

2. Trình bày được mục đích 

và quy trình kỹ thuật mặc 

áo và đi găng vô khuẩn 

3. Vận dụng kiến thức lựa 

chọn được quy trình rửa tay, 

mặc áo và đi găng thích hợp 

khi thực hiện 1 thủ thuật giả 

định. 

 

1,2,3 

6 Bài 6: Vệ  inh môi trường 

bệnh viện 

1. Mục đích vệ sinh môi trường 

bệnh viện 

2. Vệ sinh bề mặt môi trường 

 

 

 

 

2 

1.Trình bày được nguyên 

tắc, quy định cơ bản của vệ 

sinh bề mặt bệnh viện. 

2. Trình bày được quy trình 

vệ sinh bề mặt một số khu 

vực thông dụng của bệnh 
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buồng bệnh 

2.1. Quy định 

2.2. Nguyên tắc vệ sinh bề mặt, 

buồng bệnh, khoa phòng 

2.3. Phân vùng các khu vực vệ 

sinh 

3. Các quy định áp dụng cho khu 

vực vệ sinh bề mặt môi trường 

người bệnh 

3.1. Quy định chung 

3.2. Phương tiện phục vụ phương 

pháp thông thường 

3.3. Quy trình thực hiện vệ sinh 

phòng bệnh 

3.4. Nhà vệ sinh 

3.5. Hành lang/ cầu thang 

3.6. Vệ sinh bề mặt có máu và 

dịch cơ thể 

3.7. Vệ sinh dây dẫn, lọ đựng chất 

thải 

3.8. Vệ sinh phòng mổ 

4. Sử dụng và lưu trữ nước sạch 

5. Vệ sinh môi trường không khí 

viện 

3. Trình bày dược quy trình 

vệ sinh môi trương không 

khí và nước trong bệnh viện 

4. Vận dụng kiến thức đưa 

ra được các biện pháp vệ 

sinh môi trường bệnh viện 

cho một số trường hợp giả 

định 

1,2,4 

7 Bài 7. Khử khuẩn và tiệt 

khuẩn dụng cụ 

1. Một số khái niệm 

2 Một số yếu tố ảnh hưởng tới 

quá trình khử khuẩn, tiệt khuẩn  

2.1. Số lượng và vị trí tác nhân 

gây bệnh 

2.2. Khả năng bất hoạt các vi 

khuẩn 

2.3. Nồng độ và hiệu quả của các 

chất khử khuẩn 

2.4. Những yếu tố vật lý và hóa 

học của hóa chất khử khuẩn 

2.5. Chất hữu cơ và vô cơ 

2.6. Thời gian tiếp xúc với hóa 

chất 

2.7. Các chất sinh học do vi 

khuẩn tạo ra (Biofilm) 

3. Phân loại dụng cụ 

2 1. Trình bày được khái 

niệm khử khuẩn, tiệt khuẩn, 

cách phân loại dụng cụ theo 

Spaulding 

2. Trình bày được các 

nguyên tắc, phương pháp 

khử khuẩn và tiệt khuẩn 

dụng cụ. 

3. Phân tích được một số 

yếu tố ảnh hưởng tới quá 

trình khử khuẩn và tiệt 

khuẩn dụng cụ. 

4. Vận dụng kiến thức, đưa 

ra được quy trình khử khuẩn 

hoặc tiệt khuẩn dụng cụ 

trong một số trường hợp giả 

định. 

1,2,3,4 
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3.1. Các dụng cụ cần tiệt khuẩn 

(dụng cụ thiết yếu) 

3.2. Các dụng cụ cần khử khuẩn 

mức độ cao (bán thiết yếu) 

3.3. Các loại dụng cụ thông 

thường 

4. Nguyên tắc khử khuẩn và tiệt 

khuẩn dụng cụ 

4.1. Nguyên tắc khử khuẩn và 

tiệt khuẩn 

4.2. Nguyên tắc lựa chọn hoác 

chất khử và tiệt khuẩn cụng cụ 

5. Các phương pháp tiệt khuẩn 

5.1. Hấp ướt 

5.2. Hấp khô 

5.3. Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp với 

hydrogen peroxide công nghệ 

Plasma 

5.4. Tiệt khuẩn bằng ethylene 

oxide 

6. Quy trình khử, tiệt khuẩn cụ 

thể trong các cơ sở khám bệnh 

chữa bệnh 

6.1. Làm sạch dụng cụ chăm sóc 

người bệnh 

6.2. Khử khuẩn 

6.3. Phương pháp tiệt khuẩn 

thường được chọn lựa trong các 

cơ sở khám chữa bệnh 

6.4. Tiệt khuẩn nhanh 

6.5. Xắp sếp dụng cụ vào 

lò/buồng hấp 

6.6. Lưu giữ và bảo quản 

6.7. Kiểm soát chất lượng 

7. Một số chú ý 

7.1. Đối với dụng cụ tái sử dụng 

7.2. Bảo đảm an toàn cho người 

thực hiện và môi trường khử 

khuẩn, tiệt khuẩn 

7.3. Theo dõi và giám sát kiểm 

tra chất lượng dụng cụ hấp tiệt 

khuẩn 
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8 Bài 8. Xử lý và quản lý dụng 

cụ y tế thông thường 

1. Đại cương 

2. Mục đích 

3. Nguyên tắc phân loại và thu 

gom đồ vải 

3.1. Cần làm 

3.2. Không làm 

4. Bố trí, sắp xếp nhà giặt và 

phương tiện thu gom, vận 

chuyển đồ vải 

4.1. Bố trí, sắp xếp nhà giặt 

4.2. Phương tiện phòng hộ cá 

nhân 

4.3. Phương tiện thu gom tại 

khoa, phòng  

4.4. Phương tiện xử lý đồ vải tại 

nhà giặt 

5. Quy trình thu gom đồ vải tại 

buồng bệnh 

6. Quy trinh xử lý đồ vải tại nhà 

giặt 

6.1. Đồ vải bẩn 

6.2. Đồ vải lây nhiễm 

6.3. Bảo quản đồ vải sạch 

7. Dụng cụ kim loại 

7.1. Mục đích 

7.2. Phân loại 

7.3. Xử lý dụng cụ kim loại chịu 

nhiệt 

7.4. Xử lý dụng cụ kim loại 

không chịu nhiệt 

7.5. Dụng cụ cao su 

8. Dụng cụ nội soi 

8.1. Mục đích 

8.2. Phân loại dụng cụ nội soi 

8.3. Quy trình xử lý 

2 1.Trình bày được quy trình 

quản lý và xử lý đồ vải 

2. Trình bày được quy trình 

quản lý và xử lý dụng cụ 

kim loại, dụng cụ cao su và 

dụng cụ nội soi. 

3. Vận dụng kiến thức, đưa 

ra được phương pháp quản 

lý và xử lý dụng cụ y tế 

trong một số trường hợp giả 

định 

 

1,3,4 

9 Bài 9: Quản lý chất thải rắn y 

tế trong thực hành điều dưỡng 

1. Đại cương 

2. Một số khái niệm cơ bản 

3. Phân nhóm chất thải rắn y tế 

4 1. Trình bày được các khái 

niệm cơ bản trong quản lý 

chất thải rắn tại các cơ sở y 

tế. 

2. Trình bày được phân loại, 

1,3,4 
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4. Phân loại và nhận dạng các 

chất 

4.1. Phân loại chất thải lây 

nhiễm 

4.2. Nhận dạng chất thải hóa học 

nguy hại 

4.3. Chất thải phóng xạ 

4.4. Bình chứa áp suất 

4.5. Nhận dạng chất thải y tế 

thông thường 

5. Quy định về máu sắc túi và 

thùng đựng các chất thải 

6. Nguyên tắc phân loại chất thải 

7. Thu gom và lưu giữ chất thải 

8. Vận chuyển chất thải trong cơ 

sở y tế 

9. Nơi lưu giữ chất thải rắn trong 

cơ sở khám chữa bệnh 

10. Các phương pháp tiêu hủy 

chất thải rắn y tế 

10.1. Tiêu hủy chất thải lây 

nhiễm 

10.2. Xử lý, tiêu hủy chất thải 

hóa học nguy hại 

10.3. Xử lý và tiêu hủy các bình 

áp suất 

10.4. Xử lý và tiêu hủy chất thải 

phóng xạ 

11. Tái chế, sử dụng chất thải 

thông thường 

12. Xử lý nước tải và chất khí 

12.1. Quy định chung về xử lý 

nước thải 

12.2. Các yêu cầu của hệ thống 

xử lý nước thải bệnh viện 

12.3. Xử lý chất thải khí 

nhận dạng chất thải rắn và 

thùng đựng các chất thải 

trong cơ sở y tế 

3. Trình bày được các quy 

định về quản lý, phương 

pháp tiêu hủy và tái chế 

chất thải rắn y tế. 

4. Vận dụng kiến thức để 

nhận dạng, phân loại chất 

thải rắn y tế phát sinh sau 

thực hiện chăm sóc người 

bệnh. 

10 Bài 10. Phòng và xử tr  phơi 

nhiễm với máu, dịch cơ thể, 

vật  ắc nhọn 

1. Đại cương 

2. Định nghĩa tiêm an toàn 

3. Những hành vi nguy cơ liên 

quan đến tiêm và các lưu ý 

2 1.Trình bày được định 

nghĩa và các phương thức 

phơi nhiễm nghề nghiệp. 

2. Trình bày được các biện 

pháp phòng ngừa phơi 

nhiễm với máu, dịch cơ thể 

và vật sắc nhọn. 

1,3,4 



204 

 

3.1. Những hành vi nguy cơ 

3.2. Những lưu ý thực hành tiêm 

an toàn 

3.3. Những điều không được làm 

khi thực hành tiêm 

4. Phòng nhiễm khuẩn trong 

thực hành tiêm 

4.1. Sử dụng bơm kim tiêm vô 

khuẩn 

4.2. Phòng nhiễm bẩn phương 

tiện tiêm và thuốc tiêm 

4.3. Phòng ngừa tổn thương cho 

người nhận mũi tiêm 

4.4. Phòng ngừa tiếp cận với kim 

tiêm đã sử dụng 

4.5. Những nội dung thực hành 

khác 

5. Sắp xếp xe tiêm 

5.1. Nguyên tắc sắp xếp xe tiêm 

5.2. Vệ sinh và sắp xếp xe tiêm 

6. Các phương thức phơi nhiễm 

nghề nghiệp và biện pháp phòng 

rủi ro vật sắc nhọn cho nhân viên 

y tế 

6.1. Các phương thức phơi 

nhiễm nghề nghiệp 

6.2. Tai nạn do kim tiêm và biện 

pháp phòng 

6.3. Xử trí tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp do phơi nhiễm với máu 

và dịch cơ thể 

3. Trình bày được quy trình 

xử lý phơi nhiễm với máu, 

dịch cơ thể và vật sắc nhọn. 

4. Vận dụng kiến thức xử lý 

được một số trường hợp 

phơi nhiễm khi chăm sóc 

người bệnh giả định.  

 

11 Bài 11. Phòng ngừa và kiểm 

 oát các bệnh nhiễm khuẩn 

bệnh viện thường gặp 

1. Đại cương 

2. Căn nguyên gây nhiễm khuẩn 

bệnh viện 

2.1. Căn nguyên vi khuẩn 

2.2. Căn nguyên virus 

2.3. Căn nguyên ký sinh trùng 

3. Tiêu chuẩn chấn đoán nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

4. Nguyên tắc phòng ngừa nhiễm 

2 1.Trình bày được các 

nguyên nhân và các yếu tố 

nguy cơ gây nhiễm khuẩn 

bệnh viện. 

2. Trình bày được các biện 

pháp phòng ngừa một số 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

thường gặp. 

3. Phân tích một số yếu tố 

nguy cơ ảnh hưởng đến 1 

trường hợp nhiễm khuẩn 

bệnh viện giả định. 

1,2,3 
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khuẩn bệnh viện 

5. Biện pháp phòng ngừa các 

nhiễm khuẩn bệnh viện thường 

gặp 

5.1. Nhiễm khuẩn vết mổ 

5.2. Nhiễm khuẩn đường tiết 

niệu bệnh viện 

5.3. Nhiễm khuẩn đường hô hấp 

dưới 

5.4. Phòng ngừa nhiễm khuẩn 

huyết do đặt ống thông mạch 

máu 

12 Bài 12. Cách lý các bệnh 

truyền nhiễm trong thực hành 

điều dưỡng 

1. Mục tiêu cách ly 

2. Chỉ định cách ly 

2.1. Cách ly nhiễm khuẩn 

2.2. Cách ly bảo vệ 

2.3. Phân loại cách ly 

3.1. Cách ly chuẩn (cách ly 

nhiễm khuẩn) 

3.2. Cách ly đặc biệt 

2 1.Trình bày được mục đích, 

chỉ định cách ly các bệnh 

truyền nhiễm. 

2. Trình bày được phân loại 

cách ly các bệnh truyền 

nhiễm. 

3. Vận dụng kiến thức, đưa 

ra được biện pháp cách ly 

trong một số bệnh truyền 

nhiễm giả định. 

1,2,3 

13 Bài 13. Giám  át nhiễm khuẩn 

bệnh viện 

1. Đại cương 

1.1. Đại cương giám sát 

1.2. Một số thuật ngữ thường 

dùng 

1.3. Mục đích giám sát nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

2. Các phương pháp giám sát 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

2.1. Giám sát tuân thủ thực hành 

kiểm soát nhiễm khuẩn 

2.2. Giám sát phát hiện ca bệnh 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

3. Giám sát ca bệnh nhiễm 

khuẩn bệnh viện thường sử dụng 

3.1. Yêu cầu của một giám sát ca 

bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện tốt 

3.2. Giảm tỷ lệ mắc 

3.3. Giám sát ca bệnh mắc 

2 1.Trình bày được một số nội 

dung cơ bản về giám sát 

nhiễm khuẩn bệnh viện. 

2. Trình bày được tổ chức 

thực hiện giám sát nhiễm 

khuẩn bệnh viện. 

3. Áp dụng kiến thức, đưa ra 

được quy trình giám sát 

nhiễm khuẩn bệnh viện tại 

một cơ sở khám chữa bệnh 

cụ thể. 

 

1,2,3 
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3.4. Giám sát trọng điểm 

3.5. Giám sát qua mạng thông tin 

bệnh viện 

3.6. Giám sát toàn bệnh viện 

4. Quy trình giám sát nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

4.1. Xây dựng kế hoạch giám sát 

4.2. Tiến hành thu thập số liệu 

giám sát 

4.3. Xử lý và phân tích số liệu 

4.4. Báo cáo và công bố kết quả 

14 Bài 14: Tiêm an toàn 

1. Tiêm an toàn 

1.1. Tác hại của tiêm không an 

toàn 

1.2. Mục đích và phạm vi áp 

dụng của tài liệu hướng dẫn 

1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu 

hướng dẫn 

2. Sinh bệnh học nhiễm khuẩn 

đường máu do tiêm không an 

toàn 

2.1. Virus viêm gan B 

2.2. Virus viêm gan C 

2.3. Virus gây suy giảm miễn 

dich ở người  

3. Các giải pháp tăng cường thực 

hành tiêm an toàn 

3.1. Giảm hoặc loại bỏ các mũi 

tiêm không cần thiết 

3.2. Bảo đảm đầy đủ các phương 

tiện, dụng cụ, thuốc cho kỹ thuật 

tiêm 

3.3. Tiêm phòng vacxin viêm 

gan B cho nhân viên y tế và thiết 

lập thông báo cáo các trường 

hợp phơi nhiễm nghề nghiệp 

3.4. Tăng cường kiến thức về 

tiêm an toàn và kiểm soát nhiễm 

khuẩn 

3.5. Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát 

3.6. Thực hành đúng quy trình 

2 1. Trình bày được khái niệm 

tiêm an toàn, tác hại của 

tiêm không an toàn. 

2. Trình bày được các giải 

pháp tăng cường trong thực 

hành tiêm an toàn. 

3. Vận dụng kiến thức đưa ra 

được các hướng dẫn tiêm an 

toàn cho trường hợp người 

bệnh giả định. 

1,2,3,4 
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kỹ thuật tiêm 

4. Dự phòng phơi nhiễm nghề 

nghiệp với các tác nhân gây 

bệnh đường máu trong tiêm 

4.1. Chăm sóc sức khỏe nghề 

nghiệp cơ bản 

4.2. Các biện pháp phòng ngừa 

tổn thương do kim tiêm và phơi 

nhiễm đường máu 

4.3. Kiểm soát phơi nhiễm với 

máu 

5. Sơ cứu 

5.1. Các bước sơ cứu đối với 

vùng phơi nhiễm 

5.2. Báo cáo phơi nhiễm 

5.3. Đánh giá nguy cơ 

2. Thực hành: Hỏi  ố tuần 

stt CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

1 Buổi 1  

- Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học tại phòng 

thực hành. 

- Thực hành kỹ thuật rửa tay 

thường quy 

- Thực hành kỹ thuật sát 

khuẩn tay nhanh bằng dung 

dịch sát khuẩn Microshelf 

4 1. Sinh viên hiểu và tuân thủ quy 

định học thực hành tại phòng 

thực hành của Bộ môn Điều 

dưỡng.  

2. Thực hành chuẩn kỹ thuật rửa 

tay thường quy. 

3. Thực hành chuẩn kỹ thuật sát 

khuẩn tay nhanh bằng dung dịch 

sát khuẩn Microshelf 

4. Thái độ học tập tích cực, hỗ trợ 

nhau trong quá trình thực hiện kỹ 

thuật.  

POL 

6,7,10, 

15 

 

 

 

 

2 

 

 

Bài 2: Rửa tay ngoại khoa, 

đi găng và mặc áo choàng 

vô khuẩn 

- Thực hành kỹ thuật rửa tay 

ngoại khoa 

- Thực hành phụ giúp và mặc 

áo choàng vô khuẩn 

- Thực hành đi găng vô 

khuẩn 

4 1. Thực hiện chuẩn kỹ thuật rửa 

tay ngoại khoa 

2. Thực hiện chuẩn kỹ thuật mặc 

và phụ giúp mặc áo choàng vô 

khuẩn 

3. Thực hiện chuẩn kỹ thuật đi 

găng vô khuẩn 

PLO 

6,7,15 

 Bài 3. Kỹ thuật chuẩn bị 

găng vô khuẩn 

- Thực hành kỹ thuật chuẩn 

bị găng vô khuẩn trước khi 

4 1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ trước 

khi tiến hành hấp găng vô khuẩn. 

2. Thực hiện đúng kỹ thuật làm 

găng vô khuẩn. 

PLO 

6,7,8,1

5 
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stt CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

tiệt khuẩn 3. Thực hiện đúng kỹ thuật cho 

găng vô khuẩn vào hộp hấp  

 Bài 4. Kỹ thuật làm bông 

gạc 

- Thực hành gấp các loại 

bông gạc như: bông cầu, gạc 

củ ấu, Metz, gạc vết thương 

4 1. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để 

làm các loại gạc thường sử dụng 

trong bệnh viện. 

2. Thực hành làm được các loại 

bông gạc như: bông cầu, gạc củ 

ấu, Metz, gạc vết thương. 

3. Thực hành đúng đưa các loại 

bông gạc vào hấp vô khuẩn. 

PLO 

6,7,8,1

5 

 Bài 5: Chuẩn bị dụng cụ 

trước khi tiệt khuẩn bằng 

phương pháp hấp ướt,  ấy 

khô 

- Thực hành quy trình kỹ 

thuật gấp săng, toan đưa vào 

nồi hấp ướt 

- Thực hành quy trình kỹ 

thuật phân loại, khử khuẩn 

dụng cụ kim loại và đưa dụng 

cụ vào nồi sấy khô 

4 1. Chuẩn bị đầy đủ các loại: săng, 

toan hay sử dụng trong cơ sở y tế 

2. Nhận biết được tên, mục đích 

sử dụng của các dụng cụ kim loại 

hay sử dụng. 

2. Thực hành được kỹ thuật gấp 

săng, toan. 

3. Thực hiện được kỹ thuật đưa 

dụng cụ vào hấp vô khuẩn 

PLO 

6,7, 

10,14 

 Bài 6: Phân loại rác y tế 

- Thực hành phân loại rác 

thải y tế khi tham gia chăm 

sóc bệnh nhân ở buồng bệnh 

bệnh viện 

4 1. Nhận biết được các loại rác 

phát sinh trong quá trình chăm 

sóc và điều trị người bệnh 

2. Phân loại đúng các loại rác y tế 

phát sinh tại các buồng bệnh. 

PLO 

6,8,9,1

2 

 Bài 7: Quan sát mô hình 

hoạt động 1 chiều của khoa 

Kiểm  oát Nhiễm khuẩn tại 

bệnh viện 

4 1. Hiểu được mô hình hoạt động 

của khoa KSNK tại bệnh viện. 

2. Biết được các bộ phận phải có 

trong khoa KSNK 

3. Hiểu được quy trình hoạt động 

một chiều tại khoa KSNK. 

PLO 

6,8,10 

 Bài 8: Quan  át khu tập kết 

rác thải y tế và mô hình 

hoạt động của khu vực xử 

lý rác thải tái chế tại bệnh 

viện 

2 1. Biết được cách bố trí nơi tập 

kết rác thải trong bệnh viện 

2. Biết được cách phân loại từng 

loại rác khi được thu gom về nơi 

tập kết. 

3. Biết được cách xử lý các loại 

rác y tế có thể tái sử dụng đúng 

quy định 

PLO 

6,8,10 

 

III. Phương pháp dạy/học 
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1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, đưa tình huống giả định. 

2.  Thực hành: Thực hành theo nhóm, thực tế tại bệnh viện thực hành. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

      1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh.  

      2. Thực hành: Mô hình, trang thiết bị và các dụng cụ y tế, buồng bệnh thực tế. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm: 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí  

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

- Đi học đầy đủ, 

đúng giờ 

- Không vi 

phạm quy chế 

của BM. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm tra 

30 phút gồm 

2 câu hỏi 

ngắn của nội 

dung kiến 

thức đã học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả lời 

đầy đủ, chính 

xác được 5 

điểm, tổng 2 

câu là 10 điểm 

 Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm tra 

60 phút gồm 

4 câu hỏi 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả lời 

đầy đủ, chính 

xác được 2,5 

điểm, tổng 4 

câu là 10 điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp các 

điểm thành 

phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

 

2. Điểm thực hành 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh giá Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 0,1 Hàng ngày Điểm Đi học đầy PLO6, 10 
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chuyên cần 

(ĐCC) 

danh đủ, đúng giờ, 

không vi 

phạm quy chế 

của bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

14,15 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

 Mỗi sinh viên 

sẽ được đánh 

giá ngẫu nhiên 

3 lần trong các 

bài giảng thực 

hành 

Qua bảng 

kiểm 

Thực hiện 

đúng và đủ 

thứ tự các 

bước trong 

bảng kiểm 

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 Sinh viên thi 

chạy trạm: 03 

trạm/01 SV. 

Điểm cuối 

cùng là trung 

bình cộng của 

điểm 05 trạm  

Thi chạy 

trạm 

- Chuẩn bị 

đầy đủ dụng 

cụ, trang thiết 

bị. 

- Thực hành 

đúng các 

bước theo 

quy trình. 

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp các 

điểm thành 

phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 
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rõ ràng ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

  Bộ y tế. (2013). Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong môi trường 

bệnh viện. Nhà xuất bản y học. 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Quy định về kiểm về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Thông tư số 16/2018/TT/BYT 

2. Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Thông tư 

07/2011/Thông tư Bộ Y tế. 

3. Hướng dẫn khử khuẩn tiệt khuẩn của Bộ y tế 2012 

4. Hướng dẫn phòng ngừa chuẩn của Bộ Y tế 2012 

5. Ward. Deborah J. (2011). The infection Control Education needs of Nursing Students: 

An Interview study with Students and mentors .  

Https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=67134785&site=e

host-live. 

6. William F Wright. (2013). Essentials of Clinical Infections Diseases. New York: 

Demos Medical 2013. www. Demosmedpub.com 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

 

STT Nội dung 
Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu học 

tập/ tham 

khảo 

Hình thức 

học 

1 Bài 1: Đại cương Kiểm 

soát Nhiễm khuẩn trong 

các cơ sở y tế  

Bài 2: Hệ thống tổ chức 

và điều kiện thực hiện 

2 

 

 

2 

TS. Vũ Sơn 

 

Tài liệu 1,2,4 Thuyết 

trình, thảo 

luận 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=67134785&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=67134785&site=ehost-live
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công tác KSNK  

2 Bài 3. Vai trò của điều 

dưỡng trong kiểm soát 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

Bài 4: Các đường lây 

truyền bệnh và biện pháp 

phòng ngừa trong thực 

hành điều dưỡng 

2 

 

 

2 

 

Ths. Dũng Tài liệu 

1, 3,4,5 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

3 Bài 5: Rửa tay – Mặc áo 

choàng – Đi găng 

Bài 6: Vệ sinh môi 

trường bệnh viện 

2 

 

2 

 

ThS. Nga Tài liệu 

1,3,4,7 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

4 Bài 7. Khử khuẩn và tiệt 

khuẩn dụng cụ 

Bài 8. Xử lý và quản lý 

dụng cụ y tế thông 

thường 

2 

 

2 

 

Th.S 

Phượng 

Tài liệu 

1,2,4,8 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

5 Bài 9: Quản lý chất thải 

rắn y tế trong thực hành 

điều dưỡng 

4 

 

 

Th.S Hải Tài liệu 

1,2,5,7 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

6 Bài 10. Phòng và xử trí 

phơi nhiễm với máu, 

dịch cơ thể, vật sắc nhọn 

 Kiểm tra GHK 30 

phút 

2 Ths. Vân 

Ths. Hồng 

Tài liệu 

1,3,4,6. 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

7 Bài 11. Phòng ngừa và 

kiểm soát các bệnh 

nhiễm khuẩn bệnh viện 

thường gặp  

Bài 12. Cách lý các bệnh 

truyền nhiễm trong thực 

hành điều dưỡng 

2 

 

 

 

2 

BS.CKII 

Nga 

Tài liệu 

1,4,6,8 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

8 Bài 13. Giám sát nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

Bài 14: Tiêm an toàn 

2 

 

2 

Th.S Duynh Tài liệu 

1,2,5,7 

Thuyết 

trình, thảo 

luận 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa 

trong bệnh viện. 

- Hoàn thành đầy đủ các buổi thực hành. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 
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- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng buổi học lý thuyết hoặc thực hành không có lý do sẽ phải học bù, sau 

khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- SV phải thi qua thực hành mới đủ điều kiện thi học phần lý thuyết. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

3.  Dự kiến Năm 2021  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần: Lý thuyết Quản lý Điều dưỡng  

Tên tiếng Việt: Lý thuyết Quản lý Điều dưỡng  

Tên tiếng Anh: Nursing Management Theory 

Mã học phần: 6130NURMNG0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

III. Hành chính. 

7. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 3  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Thảo luận :  

Số giờ tự học: 60 

Số tiết Thực hành: 60 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành 

điều dưỡng. 
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Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

8. Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực quản 

lý điều dưỡng. Giúp sinh viên hiểu được hệ thống tổ chức điều dưỡng Việt Nam. 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học quản lý, cách giải quyết 

vấn đề, giải quyết mâu thuẫn, cũng như cách lồng ghép chăm sóc thuốc trong chăm 

sóc điều dưỡng. Trang bị cho sinh viên kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm, kỹ năng 

thuyết trình trước đám đông. Vận dụng được kiến thức quản lý để tính toán và phân bổ 

nhân lực cho khoa phòng, bệnh viện, quản lý thời gian, quản lý trang thiết bị vật tư y tế 

trong khoa. Hình thành những phẩm chất chuyên nghiệp khi hành nghề sau tôt nghiệp 

như đức tính trung thực, khách quan; tôn trọng, chân thành và hợp tác với đồng 

nghiệp; có ý thức tự học và phát triển nghề nghiệp; Tuân thủ thực hành nghề nghiệp 

theo qui định pháp luật. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 

Học 

hàm/học 

vị 

Số điện thoại Email 
Ghi 

chú 

49.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@yahoo.com Phụ 

trách 

50.  Nguyễn Thị 

Thanh 

ThS 09122675503 thanhytb143@gmail.com Tham 

gia 

51.  Nguyễn Thị 

Nga 

BSCKII 0384477472 nguyenthingadhytb@gmail.com Tham 

gia 

52.  Trần Văn 

Bảo 

BSCKII 0983164163 tranbaovtb@gmail.com Tham 

gia 

53.  Lương Đức 

Dũng 

ThS 0988683319 dungytb.luongduc@gmail.com Tham 

gia 

54.  Phạm Thị 

Nga 

ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham 

gia 

55.  Tăng Thị 

Hảo 

ThS 0356844626 tangthihaoydtb@gmail.com Tham 

gia 

56.  Trần Thị 

Hằng 

ĐDCKI 0989491360 tranhangdhy@gmail.com Tham 

gia 

57.  Trần Thị 

Vân 

ĐDCKI 0989120900 vantran206@gmail.com Tham 

gia 

58.  Nguyễn Thị 

Dịu 

ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham 

gia 

59.  Nguyễn Thị 

Phương 

ThS 0349803083 ngphuong91ytb@gmail.com Tham 

gia 

60.  Mỵ Thị Hải ThS 0366908515 mythihai@gmail.com Tham 

gia 
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61.  Lê Thị 

Hồng 

ThS 0395355243 lethihong6591@gmail.com Tham 

gia 

62.  Nguyễn 

Trọng 

Duynh 

ThS 0376810500 duynhtbmu2010@gmail.com Tham 

gia 

 

4. Mục tiêu học phần: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

27.  Áp dụng được các quy định của pháp luật về 

chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức của 

ngành điều dưỡng và chế độ quản lý chăm sóc 

người bệnh vào việc thực hành nghề điều 

dưỡng. 

PEO1, PEO9 

28.  Vận dụng được các tiêu chuẩn năng lực của 

Điều Dưỡng Việt Nam, các kiến thức về  

chương trình chăm sóc người bệnh toàn diện 

vào việc thực hiện quản lý và chăm sóc người 

bệnh. 

PE04, PEO5 

29.  Áp dụng được những kiến thức cơ bản về 

khoa học quản lý nói chung và quản lý điều 

dưỡng nói riêng vào việc lập kế hoạch quản lý 

nhân lực, quản lý tài sản vật tư, huấn luyện 

điều dưỡng, và giải giải quyết vấn đề. 

PEO3, PEO10, PEO11 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

 

II. NỘI DUNG 

3. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Các phong cách lãnh 

đạo và quản lý  

1. Những yếu tố cơ bản của 

quản lý 

2. Con đường dẫn đến thành 

công của người lãnh đạo 

3. Nhiệm vụ của người quản 

lý/lãnh đạo 

4. Chức năng của người 

Quản lý - Lãnh đạo 

5. Phong cách làm việc của 

người Quản lý - Lãnh đạo 

6. Phương pháp lãnh đạo 

2 1. Xác định những yếu tố cơ 

bản dẫn đến thành công trong 

lãnh đạo. 

2. Nhận định đầy đủ các vai 

trò, chức năng, nhiệm vụ của 

người quản lý lãnh đạo . 

3. Mô tả và phân tích các yêu 

cầu về phong cách lãnh đạo 

và các phương pháp lãnh đạo. 

4. Lựa chọn và ứng dụng tốt 

phong cách lãnh đạo để phát 

huy hiệu quả của việc quản lý 

Điều dưỡng. 

1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT 

(PLO) 

30.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về  quy định 

của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, hệ 

thống tổ chức của ngành điều dưỡng và chế độ 

quản lý chăm sóc người bệnh vào việc thực 

hành nghề điều dưỡng. 

H: PLO 1, 2,4 

31.  Vận dụng  được những kiến thức cơ bản về 

khoa học quản lý nói chung và quản lý điều 

dưỡng nói riêng vào việc lập kế hoạch quản lý 

nhân lực, quản lý tài sản vật tư, quản lý thời 

gian của điều dưỡng trong khoa, bệnh viện 

H: POL 7, 12,13, 17 

32.  Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các 

thành viên trong nhóm để lập được kế hoạch 

tổ chức, điều hành cuộc họp và lập kế hoạch 

chăm sóc toàn diện cho người bệnh. 

S: PLO 4, 5, 8, 10, 16 

33.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của điều dưỡng 

trưởng khoa, trưởng bệnh viện để xây dựng kế 

hoạc tổ chức huẩn luyện cho điều dưỡng của 

khoa, bệnh viện và xác định các vấn đề sức 

khoẻ trong khoa, bệnh viện giải quyết các vấn 

đề đó. 

S: PLO6, 12, 13, 17 
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quản lý 

7. Các phong cách lãnh đạo 

2 Bài 2: Quản lý thời gian 

1. Đại cương 

2. Yếu tố tiết kiệm thời gian. 

3. Nguyên nhân gây lãng phí 

thời gian 

4. Nguyên tắc chung để quản 

lý tốt thời gian 

2 1.Giải thích được lý do phải 

quản lý tốt thời gian. 

2. Mô tả được những nguyên 

nhân gây lãng phí thời gian 

và những yếu tố làm tiết 

kiệm thời gian trong công tác 

điều dưỡng. 

3. Áp dụng được những 

nguyên tắc chung để quản lý 

thời gian một cách có hiệu 

quả trong công tác quản lý 

điều dưỡng 

 

 

 

2 

3 Bài 3: Tổ chức cuộc họp  

1. Mục đích cuộc họp 

2. Một số cuộc họp thường 

được tổ chức trong công tác 

điều dưỡng 

3. Cách tiến hành một cuộc 

họp. 

3.1. Chuẩn bị cho một cuộc 

họp 

3.2. Điều hành cuộc họp (vai 

trò của chủ tọa) 

3.3. Cách ghi biên bản cuộc 

họp 

 

 

 

2 

1. Trình bày tầm quan trọng 

và mục đích chung của họp. 

2. Kể được các bước chuẩn bị 

cho một cuộc họp. 

3. Áp dụng để điều hành một 

cuộc họp có hiệu quả. 

4. Ghi được biên bản một 

cuộc họp đủ và đúng. 

 

 

 

 

 

2,3 

4 Bài 4: Tổ chức ngành điều 

dưỡng 

1. Các hình thái và nguyên 

tắc tổ chức 

1.1. Các hình thái tổ chức 

1.2. Các nguyên tắc tổ chức 

2. Tổ chức điều dưỡng các 

cấp 

2.1.Tổ chức nhiệm vụ của 

phòng Điều dưỡng tại Bộ Y 

tế 

2.2.Tổ chức, nhiệm vụ của 

Điều dưỡng trưởng tại Sở Y 

tế 

2.3. Tổ chức và nhiệm vụ 

phòng điều dưỡng bệnh viện 

2 1. Trình bày được các hình 

thái và nguyên tắc tổ chức. 

2. Mô tả được tổ chức Điều 

dưỡng các cấp. 

3. Trình bày được các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng. 

 

 

 

1,3,4 
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5 Bài 5: Vai trò, chức năng 

và nhiệm vụ của điều 

dưỡng trưởng khoa 

1. Quan hệ, vai trò, chức 

năng của điều dưỡng trưởng 

khoa 

2. Nhiệm vụ của điều dưỡng 

trưởng khoa 

3. Tiêu chuẩn bổ nhiệm điều 

dưỡng trưởng khoa 

2 1. Trình bày được mối quan 

hệ, vai trò và chức năng của 

ĐDT khoa.  

2. Biết được nhiệm vụ của 

điều dưỡng trưởng khoa.  

 

 

 

 

3,4 

6 Bài 6: Vai trò, chức năng 

và nhiệm vụ của điều 

dưỡng trưởng bệnh viên 

1. Vai trò và vị trí của điều 

dưỡng trưởng bệnh viện 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

của điều dưỡng trưởng bệnh 

viện 

3. Điều kiện bổ nhiệm điều 

dưỡng trưởng bệnh viện 

2 1. Biết được vai trò và vị trí 

của điều dưỡng trưởng bệnh 

viện. 

2. Trình bày được nhiệm vụ 

và quyền hạn của điều dưỡng 

trưởng bệnh viện.  

3. Hiểu được các điều kiện 

bổ nhiệm của điều dưỡng 

trưởng bệnh viện. 

 

 

 

3,4 

7 Bài 7: Các mô hình phân 

công chăm  óc 

1. Tiêu chuẩn đánh giá mô 

hình chăm sóc tốt 

1.1. Lấy người bệnh làm 

trung tâm bệnh viện 

Đảm bảo tính liên tục trong 

chăm sóc 

1.2. Phù hợp với đặc điểm 

chuyên môn và điều kiện 

từng khoa 

2. Các mô hình phân công 

chăm sóc 

3. Mô hình phân công chăm 

sóc theo đội và nhóm 

4. Mô hình chăm sóc toàn 

diện 

4 1. Trình bày được tiêu chuẩn 

đánh giá mô hình chăm sóc 

tốt 

2. Phân tích được ưu điểm, 

nhược điểm của các mô hình 

phân công chăm sóc 

 

 

 

 

3 

8 Bài 8: Xây dựng bảng mô 

tả công viêc 

1. Mục đích sử dụng bảng 

mô tả công việc 

2. Yêu cầu của bảng mô tả 

công việc 

3. Quy trình xây dựng bảng 

2 1. Trình bày được sự cần 

thiết và yêu cầu của bảng mô 

tả công việc 

2. Mô tả được quy trình xây 

dựng một bảng mô tả công 

việc 

3. Trình bày được nội dung 

 

 

 

1,3 
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mô tả công việc 

4. Nội dung bảng mô tả công 

việc 

cần thiết của bảng mô tả công 

việc 

4. Đánh giá thực hiện công 

việc theo bảng mô tả công 

việc 

9 Bài 9: Quản lý trang thiết 

bị - y dụng cụ - vật tư tiêu 

hao 

1. Tầm quan trọng của công 

tác quản lý trang thiết bị, y 

dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao 

2. Quy trình quản lý trang 

thiết bị, y dụng cụ, vật tư y tế 

tiêu hao 

2 1. Trình bày được tầm quan 

trọng của cụng tỏc quản lý 

trang thiết bị, y dụng cụ, vật 

tư y tế tiêu hao. 

2. Thực hiện được các quy 

trỡnh quản lý trang thiờết bi, 

y dụng cụ, vật tư y tế tiêu 

hao. 

3. Quản lý và sử dụng cú 

hiệu quả. 

 

 

 

2 

10 Bài 10: Quản lý nhân lực 

1. Tầm quan trọng của cụng 

tác quản lý nhân lực 

2. Cơ sở để xây dựng kế 

họach nhân lực 

3. Nguyên tắc phân công 

công việc và kiểm tra, đánh 

giá 

4. Khuyến khích người lao 

động 

5. Khen thưởng, kỷ luật 

6. Kết luận 

2  1. Trình bày được tầm quan 

trọng của công tác quản lý 

nhân lực. 

2. Trình bày được cơ sở để 

xây dựng kế hoạch nhân lực. 

3. Trình bày nguyên tắc phân 

công công việc và kiểm tra, 

đánh giá 

4. Trình bày các biện pháp 

khuyến khích người lao 

động. 

5. Trình bày được các quy 

định về khen thưởng, kỷ luật. 

 

 

 

2 

11 Bài 11: Quy chế  ử dụng 

thuốc 

1. Đại cương 

2. Quy chế sử dụng thuốc 

3. Quy trình điều dưỡng về 

liều pháp thuốc 

3.1. Nhận định 

3.2. Chẩn đoán điều dưỡng 

3.3. Lập kế hoạch can thiệp 

3.4. Giáo dục bệnh nhân và 

người nhà 

2 1. Trình bày được các quy 

định về sử dụng thuốc.  

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng của liệu pháp 

thuộc. 

 

 

 

1,2 

12 Bài 12: Kỹ năng giải quyết 

vấn đề 

1. Vấn đề là gì 

2. Quy trình giải quyết vấn 

đề 

2 1. Trình bày được định nghĩa 

vấn đề  

2. Nhận dạng được các vấn 

đề trong công tác điều dưỡng, 

chăm sóc người bệnh 
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3. Tiêu chí xác định vấn đề 

ưu tiên cần giải quyết 

4. Sai lầm trong xác định vấn 

đề 

5. Phân tích vấn đề 

6. Phân tích nguyên nhân 

gốc bằng kỹ thuật “5 Why” 

7. Phân tích nguyên nhân 

gốc bằng kỹ thuật xương cá 

8. Mục tiêu và kết quả mọng 

đợi cho vấn đề 

9. Chọn giải pháp và hoạt 

động ưu tiên 

10. Thực thi giải pháp lựa 

chọn 

3. Mô tả được quy trình giải 

quyết vấn đề 

4. Ứng dụng quy trình để giải 

quyết các vấn đề ưu tiên 

trong công tác điều hành 

chăm sóc người bệnh 

 

3,4 

13 Bài 13: Thường quy đi 

buồng 

1. Vai trò của điều dưỡng 

trưởng khoa khi đi buồng 

2. Nhiệm vụ của điều dưỡng 

trưởng khoa đi đi buồng 

3. Lập kế hoạch đi buồng 

thường quy 

3.1. Nguyên tắc chung khi đi 

buồng 

3.2. Lập kế hoạch đi buồng 

3.3. Lịch đi buồng trong một 

khoa 

2 1. Nêu được vai trò và nội 

dung đi buồng của điều 

dưỡng trưởng khoa.  

2. Trình bày được nhiệm vụ 

của điều dưỡng trưởng khoa 

khi đi buồng.  

3. Áp dụng để lập kế hoạch 

đi buồng thường quy của 

điều dưỡng. 

 

 

 

4 

14 Bài 14. Đánh giá chất 

lượng chăm  óc bệnh nhân 

tại bệnh viện 

1. Chương trình đảm bảo 

chất lượng chăm sóc bệnh 

nhân tại bệnh viện 

1.1. Mục tiêu 

1.2. Nội dung chương trình 

đảm bảo chất lượng chăm 

sóc 

1.3. Trách nhiệm của các bên 

1.4. Tổ chức hoạt động 

1.5. Trách nhiệm của hội 

đồng đảm bảo chất lượng 

chăm sóc bệnh nhân 

2 1. Trình bày được chương 

trình đảm bảo chất lượng 

chăm sóc bệnh nhân 

2. Phân tích được tiêu chuẩn 

chất lượng và xây dựng tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng 

chăm sóc bệnh nhân. 

3. Áp dụng được các phương 

pháp đánh giá chất lượng 

chăm sóc bệnh nhân 

 

 

 

 

3,4 
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1.6. Trách nhiệm của các 

Khoa trong bệnh viện 

2. Tiêu chuẩn chất lượng và 

xây dựng tiêu chuẩn đánh giá 

3. Các phương pháp đánh giá 

chất lượng 

 

4. Thực hành 

 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐR 

1 Bài 1: Xây dựng lịch đi buồng 

của điều dưỡng trưởng khoa 

04 1. Liệt kê được nhiệm 

vụ của điều dưỡng 

trưởng khoa khi đi 

buồng.  

2. Viết được kế hoạch 

đi buồng thường quy 

của điều dưỡng 

trưởng khoa.  

1, 2 

2 Bài 2: Tổ chức cuộc họp 08 1. Chuẩn bị đầy đủ 

nội dung cho một 

buổi họp 

 2. Thực hành tổ chức 

4 cuộc họp đúng trình 

tự và hiệu quả 

 3. Ghi được biên bản 

một cuộc họp 

1,2,3 

3 Bài 3: Xây dựng bảng mô tả 

công việc cho các vị trí công 

việc của  điều dưỡng 

08 1. Mô tả được quy 

trình xây dựng một 

bảng mô tả công việc 

 2.Viết được bản mô 

tả công việc cho 3 vị 

trí công việc của điều 

dưỡng 

 

1,3,4 

4 Bài 4: Quan sát các mô hình 

phân công chăm sóc tại viện 

08 1. Phân tích được ưu 

điểm, nhược điểm 

của các mô hình 

phân công chăm 

sóc 

2. Xây dựng một mô 

hình phân công 

chăm sóc cho một 

khoa bất kỳ. 

1,2,4 

5 Bài 5: Sử dụng tình huống cho 08 1. Nhận dạng được 1,2,4 
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sinh viên giải quyết bằng kỹ 

thuật 5 why, phân tích vấn đề 

theo mô hình xương cá 

các vấn đề trong công 

tác điều dưỡng, chăm 

sóc người bệnh 

2. Ứng dụng quy 

trình để giải quyết 

các vấn đề phân thích 

được một vấn đề theo 

mô hình xương cá 

trong tình huống giả 

định. 

6 Bài 6: Sử dụng công thức tính 

nhân lực, số nhân lực tại khoa 

04 1. Áp dụng lý thuyết 

để xây dựng kế hoạch 

nhân lực. 

2. Xây dựng được kế 

hoạch nhân lực của 

một khoa bất kỳ. 

1,2 

7 Bài 7: Lập dự trù vật tư tại khoa 

dựa trên số bệnh nhân cụ thể 

08 1. Hiểu được tầm 

quan trọng của Công 

tác quản lý trang thiết 

bị, y dụng cụ, vật tư y 

tế tiêu hao. 

2. Lập được bảng dự 

trù vật tư y tế cho 1 

khoa bất kỳ trong các 

khoa dựa theo số liệu 

bệnh nhân của khoa. 

1,2 

8 Bài 8: Thực hành soạn thảo văn 

bản công văn giấy tờ 

08 1. Liệt kê được 

các văn bản thường 

sử dụng trong bệnh 

viện. 

2. Soạn thảo 

được các văn bản 

thường sử dụng. 

1,2 

9 Kiểm tra cuối học phần 04 Sinh viên làm được 3 

bài tập tình huống về 

các lĩnh vực quản lý 

điều dưỡng. 

1,2,3,4 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

           2. Thực hành:  Thực hành nhóm nhỏ, kiến tập tại các khoa của bệnh viện, các 

bài tập tình huống 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Thực hành: Các trường bài tập với số liệu cụ thể để quản lý và tính vật tư trang 

thiết bị, nhân lực, thời gian, giải quyết mâu thuẫn, xung đột. 
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V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm 

tra 30 phút 

gồm 2 câu 

hỏi ngắn 

bao hồm 

các nội 

dung kiến 

thức đã 

học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi nhỏ 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

1. Điểm thực hành 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 
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Đánh giá 

chuyên 

cần (ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 Kiểm tra 

trong các bài 

học thực 

hành 

Đánh 

giá ngẫu 

nhiên 

các bài 

tập tình 

huống 

trong 

các buổi 

thực 

hành. 

 Mỗi sinh 

viên sẽ 

được đánh 

giá thông 

qua 3 bài 

tập trong 

buổi thực 

hành với 

điểm tối đa 

là 10 điểm/ 

3 bài đánh 

giá. 

Rubric 2, 3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,7 3 bài tập 

tình huống 

Thi chạy 

trạm qua 

3 bài tập 

tình 

huống  

- Trả lời đủ, 

đúng các 

bài tập tình 

huống 

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí Điểm  Điểm  Điểm  Điểm  Điểm 



225 

 

đánh 

giá 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.4-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập:  

Đinh Ngọc Thành (2017). Giáo trình Quản lý Điều dưỡng. Nhà xuất bản Đại 

học y Thái Nguyên. 

2. Tài liệu tham khảo: 

1. Lê Ngọc Trọng. (2004). Tài liệu quản lý điều dưỡng. Nhà xuất bản y học. 

2. Bộ Y tế. Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam. Quyết định số: 

1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Bộ Y tế. 

3. Bộ Y tế. Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh 

viện. Thông tư số 07/2011/TT-BYT 

4. Warriner, Jason. (2016). Review Leadership, Management & Team Working 

in Nursing, 2
nd

 Edition. Academic Search Elite. DOI.  10.7748/ns.30.32.30.s30. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=114316373&site=e

host-live 
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VII. Lịch học:  

1. Lý thuyết 

 

Tuần 

thứ Nội dung  

Số 

tiết 

Giảng 

viên 

Tài liệu 

học tập / 

tham khảo 

Hình thức 

học 

1 * Giảng lý thuyết 

Bài 1: Hệ thống tổ chức ngành 

điều dưỡng Việt Nam 

Bài 2: Đánh giá chất lượng chăm 

sóc tại viện. 

 

2 

 

1 

TS. Sơn [1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận 

2 * Giảng lý thuyết 

Bài 3: Vai trò và nhiệm vụ của 

điều dưỡng trưởng bệnh viện 

 

1 

Th.S 

Phạm Thị 

Nga 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận Bài 4: Vai trò và nhiệm vụ của 

điều dưỡng trưởng khoa 

2 

3 * Giảng lý thuyết 

Bài 5: Thường quy đi buồng 

 

 

2 

ThS. 

Nguyễn 

Thị Hồng 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận 

4 * Giảng lý thuyết 

Bài 6: Các phong cách lãnh đạo 

 

2 

ThS. 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận 
Bài 7: Tổ chức cuộc họp 1 

5 * Giảng lý thuyết 

Bài 8: Quản lý thời gian 

2 ĐDCKI 

Nguyễn 

Trọng 

Duynh 

[1];  [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận 

Bài 9: Quản lý nhân lực    

6 * Giảng lý thuyết: 

Bài 10: Mô hình phân công chăm 

sóc 

Bài 11: Xây dựng bảng mô tả công 

việc 

 

2 

1 

ĐDCKI 

Trần Thị 

Vân 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận 

7 * Giảng lý thuyết: 

Bài 12: Quản lý trang thiết bị - y 

dụng cụ - vật tư tiêu hao 

 

2 ThS. Lương 

Đức Dũng 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép 

thảo luận 
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Tuần 

thứ Nội dung  

Số 

tiết 

Giảng 

viên 

Tài liệu 

học tập / 

tham khảo 

Hình thức 

học 

8 * Giảng lý thuyết 

Bài 13: Quy chế sử dụng thuốc 

 

2 

 

 

ĐDCKI 

Nguyễn 

Thị Hằng 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép, thảo 

luận 

9 Bài 14: Kỹ năng giải quyết vấn đề 

 

1 ThS. 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

[1]; [2] Nghe 

giảng, ghi 

chép, thảo 

luận 

 

2. Thực hành 

 

STT Nội dung 
Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

học tập / 

tham khảo 

Hình thức 

học 

1 Xây dựng lịch đi buồng của điều 

dưỡng trưởng khoa 

4 ThS Nga, 

ThS Hải 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

2 Tổ chức cuộc họp 4 TS Sơn,  

ThS Thanh 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

3 Tổ chức cuộc họp 4 TS Sơn,  

ThS Thanh 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

4 Xây dựng bản mô tả công việc 

cho các vị trí của Điều dưỡng 

4 ThS Hảo, 

ThS Phượng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

5 Xây dựng bản mô tả công việc 

cho các vị trí của Điều dưỡng 

4 ThS Hảo, 

ThS Phượng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

6 Quan sát các mô hình phân công 

chăm sóc tại bệnh viện 

4 ThS Hồng, 

ThS Hải 

1,2 Thực tế tại 

Bệnh viện 

7 Báo cáo các mô hình phân công 

chăm sóc tại bệnh viện 

4 ThS Hồng, 

ThS Hải 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

8 Sử dụng tình huống cho sinh 

viên giải quyết vấ đề bằng kỹ 

thuật 5 Why, phân tích vấn đề 

theo mô hình xương cá 

4 BS Nga,  

ThS Dũng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

9 Sử dụng tình huống cho sinh 

viên giải quyết vấ đề bằng kỹ 

thuật 5 Why, phân tích vấn đề 

theo mô hình xương cá 

4 BS Nga,  

ThS Dũng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

10 Sử dụng công thức tính nhân lực, 

tính số nhân lực tại các khoa 

trong bệnh viện 

4 ThS Phượng 

ThS Duynh 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 
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11 Lập dự trù vật tư y tế tại khoa 

dựa theo số liệu bệnh nhân  

4 Đ DCK1 

Vân, Hằng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

12 Lập dự trù vật tư y tế tại khoa 

dựa theo số liệu bệnh nhân 

4 Đ DCK1 

Vân, Hằng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

13 Thực hành soạn thảo các loại 

văn bản thường sử dụng trong 

bệnh viện 

4 ThS Nga, 

ThS Hồng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

14 Thực hành soạn thảo các loại 

văn bản thường sử dụng trong 

bệnh viện 

4 ThS Nga, 

ThS Hồng 

1,2 Thảo luận 

nhóm nhỏ 

15 Thi kết thúc học phần  4 Giáo viên 

trong bộ môn 

 Thi Chạy 

3 trạm là 

các bài tập 

tình 

huống. 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, khoa, bệnh viện 

- Tham gia thảo luận tích cực, chịu trách nhiệm với sự phân công trong nhóm 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Tham dự đủ các bài học lý thuyết, thực hành 

- Có điểm kiểm tra giữa học phần lý thuyết và thực hành 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

4.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

5.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

6.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Lý thuyết Điều dưỡng nội học phần 1 

Tên tiếng Việt: Lý thuyết Điều dưỡng nội học phần 1 

Tên tiếng Anh: Internal medicine nursing theory part 1  

Mã học phần: 6130INTNUR1B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

IV. Hành chính. 

9. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 3  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Thảo luận : 14 

Số giờ tự học: 60 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Thảo luận: 14 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành 

điều dưỡng. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

 

10. Mô tả chung về học phần: 



230 

 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe 

cho người lớn mắc các bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội; Các kỹ thuật và quy 

trình chăm sóc nội khoa (Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và thực hành 

lâm sàng chăm sóc người bệnh). Vì vậy, học phần này giúp sinh viên từng bước có khả 

năng độc lập trong chăm sóc các bệnh lý nội khoa cũng như dự đoán được các nguy cơ 

có thể xảy ra để đảm bảo an toàn trong chăm sóc người bệnh, giúp người học có khả 

năng tư vấn giáo dục để nâng cao sức khoẻ và thay đổi các thói quen sinh hoạt chưa 

đúng để phòng tránh biến chứng và bệnh tái phát. Phát triển kỹ năng tự học cho sinh 

viên thông qua các hướng dẫn tự học. Áp dụng phương pháp sử dụng các case lâm 

sàng giả định trong các bài học để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết 

trình thông qua thảo luận cũng như hướng sinh viên tới các tình huống có thể gặp trên 

lâm sàng sớm nhất có thể. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

63.  Nguyễn Thị Nga BSCKII 0384477472 Nguyenthingadhytb

@gmail.com 

Phụ 

trách 

64.  Nguyễn Thị Phượng ThS 0349803083 Ngphuong91ytb@g

mail.com 

Tham 

gia 

65.  Lương Đức Dũng ThS 0988683319 Dungytb.luongduc

@gmail.com 

Tham 

gia 

66.       

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

34.  Vận dụng được các kiến thức về 

bệnh học nội khoa để nhận định, 

chẩn đoán và đưa ra kế hoạch 

chăm sóc nội khoa thường gặp 

trong thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3 

35.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức 

khoẻ phòng bệnh và tránh các 

biến chứng. 

PE06, PEO10, PEO11 

36.  Nhận thức được tầm quan trọng 

của các bệnh lý nội khoa trong 

thực hành nghề nghiệp. 

PEO5 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

 

II. NỘI DUNG 

5. Lý thuyết 

 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1 
Bài 1: Chăm  óc người bệnh 

viêm phổi  

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân và Cơ chế 

bệnh sinh 

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán  chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

4 1.Trình bày nguyên 

nhân, các yếu tố 

nguy cơ và triệu 

chứng, tiến triển và 

biến chứng của viêm 

phổi 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh viêm 

phổi 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nữ 45 

4 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

37.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về 

chăm sóc sức khỏe cho người lớn 

mắc các bệnh nội khoa và chuyên 

khoa hệ nội trong thực hành lâm 

sàng Nội khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

38.  Vận dụng kiến thức để lập được kế 

hoạch chăm sóc đảm bảo người bệnh 

được chăm sóc toàn diện, ổn định, 

liên tục. Cung cấp môi trường chăm 

sóc an toàn và quản lý các nguy cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

39.  Có khả năng làm việc nhóm, phối 

hợp với các thành viên trong nhóm 

và đề xuất được các chẩn đoán điều 

dưỡng đúng trong các case lâm sàng 

giả định 

S: PLO 14, 15 

40.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của 

điều dưỡng nội khoa, phối hợp với 

thầy thuốc để đề xuất các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng trong những 

tình huống nội khoa thường gặp 

S: PLO6, 12 
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2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

tuổi bị viêm phổi giả 

định? 

2 Bài 2: Chăm  óc người bệnh 

tim phổi mạn t nh 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Cơ chế bệnh sinh 

1.4. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán  chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện  chăm sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3.Giáo dục sức  

khỏe 

        

4 1.Trình bày nguyên 

nhân, cơ chế bệnh 

sinh và triệu chứng 

của tim phổi mạn 

tính 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh tim phổi 

mạn tính 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 54 

tuổi bị tim phổi mạn 

tính giả định? 

 

 

 

 

1,2 

3 Bài 3: Chăm  óc người bệnh 

viêm phế quản cấp t nh 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Điều kiện thuận lợi 

1.4. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc   

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được 

nguyên nhân và triệu 

chứng của viêm phế 

quản cấp 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh viêm phế 

quản cấp 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh 45 tuổi 

bị viêm phế quản cấp 

giả định? 

1,2 

4 Bài 4: Chăm  óc người bệnh 

loét dạ dày – tá tràng 

1.1. Đại cương 

1.2. Cơ chế bệnh sinh và nguyên 

nhân 

1.2.1. Cơ chế bệnh sinh 

1.2.2.Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng lâm sàng 

* Thể điển hình 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân, cơ chế bệnh 

sinh và triệu chứng, 

biến chứng bệnh loét 

dạ dày tá tràng. 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh loét dạ 

dày tá tràng. 

3.Vận dụng kiến 

1,2,3 
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* Thể không điển hình 

* Cận lâm sàng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán  chăm sóc 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc  

3. Giáo dục sức khỏe 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 55 

tuổi bị loét dạ dày tá 

tràng giả định. 

 

5 Bài 5: Chăm  óc người bệnh 

thiếu máu. 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng lâm sàng, cận 

lâm sàng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc   

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được 

định nghĩa, nguyên 

nhân và triệu chứng 

của thiếu máu.  

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh thiếu 

máu 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng cho 

người bệnh 35 tuổi 

bị thiếu máu giả 

định? 

1,2,4 

 

6 Bài 6: Chăm  óc người bệnh 

viêm khớp dạng thấp 

1.1. Đại cương 

1.2. Nguyên nhân và cơ chế 

bệnh sinh 

1.3. Triệu chứng  

 1.3.1. Triệu chứng lâm sàng 

 1.3.2. Triệu chứng cận lâm sàng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc    

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

4 1. Trình bày được 

nguyên nhân, cơ chế 

bệnh sinh và triệu 

chứng của viêm 

khớp dạng thấp.  

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh viêm 

khớp dạng thấp 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nữ 45 

tuổi bị viêm khớp 

dạng thấp giả định? 

 

1,2,3,4 

 

7 Bài 7: Chăm  óc người bệnh 2 1.Trình bày được 1,3,4 
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đái tháo đường 

1.1. Định nghĩa 

1.2.  Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khoẻ 

 

nguyên nhân và triệu 

chứng, biến chứng 

bệnh đái tháo đường. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh đái tháo 

đường. 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 50 

tuổi bị đái tháo 

đường giả định? 

 

8 Bài 8: Chăm  óc người bệnh 

leucemia  

1.1. Đại cương 

1.2. Nguyên nhân 

1.3.Triệu chứng 

1.3.1.Triệu chứng lâm sàng 

1.3.2.Triệu chứng cận lâm sàng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân và  triệu chứng 

gây nên leucemia. 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh leucemia 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 50 

tuổi bị leucemia giả 

định? 

 

1,3,4 

9 Bài 9: Chăm  óc người bệnh 

basedow 

1.1 Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân và cơ chế 

bệnh sinh 

1.3.Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được 

nguyên nhân, cơ chế 

bệnh sinh và triệu 

chứng bệnh 

basedoww. 

 2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh basedow 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nữ 40 

tuổi bị  bệnh 

basedow giả định? 

 

1,3,4 
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10 Bài 10: Chăm  óc người bệnh 

gout 

1.1. Đại cương  

1.2. Nguyên nhân và cơ chế 

bệnh sinh  

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân, cơ chế bệnh 

sinh và triệu chứng 

gây nên gout. 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh gout. 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 42 

tuổi bị gout giả định? 

 

1,3,4 

11 Bài 11: Chăm  óc người bệnh 

 uy thận cấp 

1.1. Đại cương 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

Sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được 

nguyên nhân và triệu 

chứng của suy thận 

cấp.  

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh suy thận 

cấp 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 45 

tuổi bị suy thận cấp 

giả định? 

 

1,3,4 

12 Bài 12: Chăm  óc người bệnh 

 uy thận mạn 

1.1. Đại cương 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

Sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân và triệu chứng, 

tiến triển và biến 

chứng của suy thận 

mạn 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh suy thận 

mạn 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 60 

tuổi bị suy thận mạn 

1,3,4 
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3. Giáo dục sức khỏe giả định? 

 

2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Tuần 1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS 

nội khoa 

4 

1. Sinh viên hiểu và 

tuân thủ quy định 

học lâm sàng của bộ 

môn, khoa nội bệnh 

viện. 

2. Hiểu rõ bệnh án 

điều dưỡng nội 

khoa vè các yêu cầu 

cần đạt được môn 

điều dưỡng nội  

3. Thái độ học tập 

tích cực, tôn trọng 

người bệnh, bạn bè 

và nhân viên y tế 

khi học lâm sàng.  

PLO 6 

 

 

 

 

POL 1,6 

 

 

 

POL8,9 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và 

chăm sóc người bệnh nội 

khoa. 
4 

1. Thực hiện được 

chăm sóc các bệnh 

lý nội khoa 

2. Biết cách báo cáo 

một tình huống nội 

khoa 

3. Thực hiện được 

các nội dung chăm 

sóc người bệnh nội 

khoa 

   PLO    8,10,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh thở oxy 
4 

1. Thực hiện đúng 

Kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh thở oxy 

2. Thực hiện đầy đủ 

các bước của quy 

trình thở oxy  

3. Nhận định chăm 

sóc người bệnh thở 

oxy 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS ống 

thông tiểu qua niệu đạo 

4 

1. Thực hiện đúng 

trình tự các bước kỹ 

thuật điều dưỡng 

đảm bảo vô khuẩn: 

Chăm sóc ống 

thông tiểu. 

PLO 6,7,8,9 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

2. Thực hiện một số 

kỹ năng nhận định 

chăm sóc ống thông 

tiểu 

3. Nhận định chăm 

sóc người bệnh 

thong tiểu qua niệu 

đạo 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh nội khoa 

Nộp KHCS tuần 

4 

1. Nhận định các 

vấn đề cần chăm sóc 

người bệnh nội khoa 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc đủ 

các phần. 

PLO 6,7,8,9 

Tuần 2 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

4 

1. Thực hiện các kỹ 

thuật tiêm truyền 

đảm bảo đúng quy 

trình. 

2. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra 

các can thiệp điều 

dưỡng trong case 

trực 

PLO 10,11,12 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

đái tháo thường 

4 

1. Tư vấn được chế 

độ dinh dưỡng cho 

người bệnh đái tháo 

thường 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc cho 

người bệnh đái tháo 

thường  

PLO 7, 11 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm sóc 

người bệnh thiếu máu 

4 

1. Thực hiện được 

chăm sóc người 

bệnh thiếu máu 

2. Chế độ dinh 

dưỡng cho người 

bệnh thiếu máu 

PLO 8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh viêm phổi 

4 

1. Nhận định được 

tình trạng người 

bệnh viêm phổi 

2. Tư vấn được chế 

độ ăn phù hợp cho 

NB người bệnh 

PLO 1, 11, 15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

viêm phổi 

 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc ống 

thông tiểu  

Bình KHCS người bệnh 

Basedow 

Nộp KHCS tuần 

4 

1. Hướng dẫn cách 

chăm sóc ống thông 

tiểu 

2. Viết được KHCS 

và đưa ra đủ chẩn 

đoán điều dưỡng 

chăm sóc cho NB 

 Basedow 

PLO 1, 11, 15 

 

 

Tuần 3 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh leucemie 
4 

1. Báo cáo được các 

vấn đề cần chăm 

sóc trong buổi trực 

và đưa ra các can 

thiệp điều dưỡng 

phù hợp. 

2. Nhận định được 

vấn đề trên người 

bệnh leucemie 

PLO 1, 11, 15 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh viêm khớp 

dạng thấp 4 

1. Thực hành nhận 

định người bệnh 

viêm khớp dạng 

thấp 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh người 

bệnh viêm khớp 

dạng thấp với các 

chẩn đoán điều 

dưỡng được sắp xếp 

theo thứ tự ưu tiên. 

PLO 1, 6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh viêm phổi 

 

4 

1. Thực hành kỹ 

thuật nghe phổi trên 

người bệnh viêm 

phổi 

2. Nhận định được 

các dấu hiệu, triệu 

chứng NB viêm 

phổi. 

PLO 1,3, 6,7,8,10 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

4 

1.Viết được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh viêm 

PLO 1,3, 6,7,8,10 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh viêm phổi 

phổi. 

2. Đưa ra can thiệp 

điều dưỡng phù hợp 

trên người bệnh 

viêm phổi. 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh Gout  

Bình KHCS người bệnh 

Gout 

Nộp KHCS tuần 

4 

1. Nhận định tình 

trạng người bệnh 

Gout 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc cho 

người bệnh Gout 

  

PLO 1,3, 6,7,8,10 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

suy thận mạn 

Xét tư cách thi LS 

4 

1. Nhận định được 

tình trạng người 

bệnh suy thận mạn 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh người 

bệnh suy thận mạn 

PLO 1,3, 6,7,8,10 

Thứ 3 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 

 

1. Giao tiếp hiệu 

quả với người bệnh 

trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và 

trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2. Nhận định đúng 

các dấu hiệu, triệu 

chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được 

các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO 1,4,6,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 

1.Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh 

trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và 

trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2.Nhận định đúng 

các dấu hiệu, triệu 

PLO1,4,6,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

chứng trên người 

bệnh. 

3.Thực hiện được 

các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

 

Thứ 5 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 

1.Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh 

trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và 

trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2.Nhận định đúng 

các dấu hiệu, triệu 

chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được 

các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi KHCS 

14 

1.Viết hoàn thiện 

bệnh án điều dưỡng 

2.Liệt kê đầy đủ các 

chẩn đoán điều 

dưỡng trên người 

bệnh 

3.Thực hiện các 

biện pháp can thiệp 

điều dưỡng đúng 

trên lâm sàng 

PLO 1,2,11,12,14 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

            2. Lâm sàng: Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình kế hoạch 

chăm sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể 

của khoa.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 



241 

 

1. Điểm lý thuyết 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài 

kiểm tra 

30 phút 

gồm 2 

câu hỏi 

ngắn bao 

hồm các 

nội dung 

kiến thức 

đã học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Rubric 2,3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài 

kiểm tra 

60 phút 

gồm 4 

câu hỏi 

nhỏ ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1,0 Tổng hợp 

các điểm 

thành 

phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

1. Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

PLO6, 

14,15 

10 
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quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng nội 

khoa. 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

được 1,5 

điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản KHCS 

cho 1 bệnh 

nhân nội 

khoa bất kỳ, 

hỏi vấn đáp 

trực tiếp 1 

sinh viên và 

2 giáo viên 

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ các 

chẩn đoán 

điều dưỡng 

và kế hoạch 

chăm sóc 

phù hợp với 

người bệnh. 

Rubric 2,3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1,0 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí Điểm  Điểm  Điểm  Điểm  Điểm 
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đánh 

giá 

(0-3.9) (4.0-5.4) (5.4-6.9) (7.0-8.4) (8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

VII. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHỦ YẾU 

1. Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Trọng Quân, La Văn Luân, Nguyễn Thị Hoài 

(2019), Giáo trình điều dưỡng nội khoa, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 

1. Lê Văn An, Nguyễn Thị Kim Hoa (2008), Điều dưỡng Nội khoa – Tập 1, Nhà 

xuất bản Y học. 

2. Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa. (2016). Một số kỹ thuật thực hành chăm 

sóc người bệnh theo chuyên ngành. Nhà xuất bản y học. 

3. Linda D. Urden, Kathleen M. Stacy, Mary E. Lough. (2016). Critical Care 

Nursing, 7
th

 edition. Elsevier Mosby 3251 Riverport Lane St. Louis, Missouri 

63043. 

4. Jacqueline Rhoads, Sandra Wiggins Petersen. (2014). Advanced Health 

Assessment Diagnostic Reasoning. World Headquarters Jones & Bartlett 

leaning 5 Wall Street Burlington, MA 01803 978-443-5000 

infor@jblearning.com. www.jblearning.com.  

5. Lee- Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik. (2010). Pathophysiology, 4
th

 

edition Volume 1. Saunders Elsevier 11830 Westline Industrial Drive St. 

Louis, Missouri 63146. http://evolve. Elsevier.com/Copstead. 

6. Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine. (2013). Essentials of Critical Care 

Nursing A Holistic Approach. Wolters Kluwer Health│Lippincott Williams 

& Wilkins. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

TUẦN NGÀY/ CHỦ ĐỀ HĐ HỌC/ GIẢNG VIÊN 

mailto:infor@jblearning.com
http://www.jblearning.com/
http://evolve/
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GIỜ ĐỊA ĐIỂM 

Tuần 1 Thứ 2 Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS nội 

khoa 

Thảo luận 

Giảng đường 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

Thứ 3 Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và 

chăm sóc người bệnh nội 

khoa. 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

 Thứ 4 Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh thở oxy 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

Ths.Lương Đức Dũng 

Thứ 5 Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS ống 

thông tiểu qua niệu đạo 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Thứ 6 Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc người 

bệnh nội khoa 

Nộp KHCS tuần 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Tuần 2 Thứ 2 Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

Ths.Lương Đức Dũng 

Thứ 3 Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

đái tháo thường 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

 

Thứ 4 Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm sóc 

người bệnh thiếu máu 

Thực hành, HD, 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

Ths.Lương Đức Dũng 

Thứ 5 Thứ 5 Thực hành, HD, Ths.Lương Đức Dũng 
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Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh viêm phổi 

thảo luận tại 

buồng bệnh 

Thứ 6 Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc ống 

thông tiểu  

Bình KHCS người bệnh 

Basedow 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận 

Giảng đường 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

Tuần 3 Thứ 2 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh leucemie 

Thực hành, HD 

 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Thứ 3 Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh viêm khớp 

dạng thấp 

Thực hành, HD Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Thứ 4 Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh viêm phổi 

Thảo luận 

Giảng đường 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

Thứ 5 Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh viêm phổi 

Thực hành, HD Ths.Lương Đức Dũng 

Thứ 6 Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc người 

bệnh Gout  

Bình KHCS người bệnh 

Gout 

Nộp KHCS tuần 

Thực hành, HD Ths.Lương Đức Dũng 
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Tuần 4 Thứ 2 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

suy thận mạn 

Xét tư cách thi LS 

Thực hành, HD 

 

Ths.Lương Đức Dũng 

Thứ 3 Thứ 3 

Hỏi thi trên lâm sàng 

Thực hành, HD BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

Thứ 4 Thứ 4 

Hỏi thi trên lâm sàng 

Thảo luận 

Giảng đường 

Ths.Lương Đức Dũng 

Thứ 5 
Thứ 5 

Hỏi thi trên lâm sàng 

Bốc thăm bệnh 

nhân. 

Giảng đường 

Ths.Lương Đức Dũng 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

Thứ 6 

Thứ 6 

Hỏi thi KHCS 

Hỏi vấn đáp 

KHCS 

Giảng đường 

Ths.Lương Đức Dũng 

BSCKII.Nguyễn Thị 

Nga 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có ý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

7.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

8.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

9.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Lý thuyết Điều dưỡng nội học phần 2 

Tên tiếng Việt: Lý thuyết Điều dưỡng nội học phần 2 

Tên tiếng Anh: Internal medicine nursing theory part 2 

Mã học phần: 6130INTNUR2B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

V. Hành chính. 

11. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 4  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Thảo luận : 14 

Số giờ tự học: 60 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Thảo luận: 14 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng nội 1, Điều dưỡng ngoại 1, 

Điều dưỡng nhi 1... 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

12. Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe 

cho người lớn mắc các bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội; Các kỹ thuật và quy 

trình chăm sóc nội khoa (Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và thực hành 
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lâm sàng chăm sóc người bệnh). Vì vậy, học phần này giúp sinh viên từng bước có khả 

năng độc lập trong chăm sóc các bệnh lý nội khoa cũng như dự đoán được các nguy cơ 

có thể xảy ra để đảm bảo an toàn trong chăm sóc người bệnh, giúp người học có khả 

năng tư vấn giáo dục để nâng cao sức khoẻ và thay đổi các thói quen sinh hoạt chưa 

đúng để phòng tránh biến chứng và bệnh tái phát. Phát triển kỹ năng tự học cho sinh 

viên thông qua các hướng dẫn tự học. Áp dụng phương pháp sử dụng các case lâm 

sàng giả định trong các bài học để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết 

trình thông qua thảo luận cũng như hướng sinh viên tới các tình huống có thể gặp trên 

lâm sàng sớm nhất có thể. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số điện thoại Email Ghi 

chú 

67.  Nguyễn Thị Nga BSCKII 0384477472 Nguyenthingadhytb

@gmail.com 

Phụ 

trách 

68.  Nguyễn Thị Phượng ThS 0349803083 Ngphuong91ytb@g

mail.com 

Tham 

gia 

69.  Lương Đức Dũng ThS 0988683319 Dungytb.luongduc

@gmail.com 

Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

41.  Vận dụng được các kiến thức về 

bệnh học nội khoa để nhận định, 

chẩn đoán và đưa ra kế hoạch 

chăm sóc nội khoa thường gặp 

trong thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3 

42.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức 

khoẻ phòng bệnh và tránh các 

biến chứng. 

PE06, PEO10, PEO11 

43.  Nhận thức được tầm quan trọng 

của các bệnh lý nội khoa trong 

thực hành nghề nghiệp. 

PEO5 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

6. Lý thuyết 

 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1 Bài 1: Chăm  óc người bệnh 

tăng huyết áp   

1.1. Đại cương 

1.2. Nguyên nhân  và cơ chế bệnh 

sinh 

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán  chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

4 1. Trình bày nguyên 

nhân, các yếu tố 

nguy cơ và triệu 

chứng gây nên tăng 

huyết áp. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh tăng 

huyết áp. 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 50 

tuổi bị tăng huyết áp 

4 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

44.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về 

chăm sóc sức khỏe cho người lớn 

mắc các bệnh nội khoa và chuyên 

khoa hệ nội trong thực hành lâm 

sàng Nội khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

45.  Vận dụng kiến thức để lập được kế 

hoạch chăm sóc đảm bảo người bệnh 

được chăm sóc toàn diện, ổn định, 

liên tục. Cung cấp môi trường chăm 

sóc an toàn và quản lý các nguy cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

46.  Có khả năng làm việc nhóm, phối 

hợp với các thành viên trong nhóm 

và đề xuất được các chẩn đoán điều 

dưỡng đúng trong các case lâm sàng 

giả định 

S: PLO 14, 15 

47.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của 

điều dưỡng nội khoa, phối hợp với 

thầy thuốc để đề xuất các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng trong những 

tình huống nội khoa thường gặp 

S: PLO6, 12 
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2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

giả định?  

2 Bài 2: Chăm  óc người bệnh 

đau thắt ngực 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán  chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện  chăm sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3.Giáo dục sức  

khỏe 

4 1. Trình bày nguyên 

nhân và triệu chứng 

gây nên cơn đau thắt 

ngực. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

bệnh đau thắt ngực 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 40 

tuổi bị đau thắt ngực 

giả định?  

 

 

 

 

 

 

1,2 

3 Bài 3: Chăm  óc người bệnh 

van tim  

1.1. Đại cương 

1.2. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc   

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được   

triệu chứng van tim  

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh mắc 

bệnh van tim 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh 45 tuổi 

mắc bệnh van tim 

giả định? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

4 Bài 4: Chăm  óc người bệnh 

viêm màng ngoài tim 

1.1. Đại cương  

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán  chăm sóc 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc  

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân và triệu chứng 

viêm màng ngoài tim   

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh viêm 

màng ngoài tim 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 55 

tuổi bị viêm màng 

ngoài tim giả định? 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 
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5 Bài 5: Chăm  óc người bệnh 

suy tim  

1.1. Đại cương  

1.2. Nguyên nhân và cơ chế 

bệnh sinh 

1.3.Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc   

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được 

nguyên nhân, cơ chế 

bệnh sinh và triệu 

chứng của suy tim 

 2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh suy tim 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng cho 

người bệnh 45 tuổi 

bị suy tim giả định? 

 

 

 

 

 

 

1,2,4 

 

6 Bài 6: Chăm  óc người bệnh 

nhồi máu cơ tim 

1.1. Định nghĩa  

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc    

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

4 1. Trình bày được 

nguyên nhân, các 

yếu tố nguy cơ và 

triệu chứng của nhồi 

máu cơ tim 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh nhồi máu 

cơ tim 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nữ 55 

tuổi bị nhồi máu cơ 

tim giả định? 

 

 

 

1,2,3,4 

 

7 Bài 7: Chăm  óc người bệnh 

ung thư phổi  

1.1. Đại cương 

1.2. Yếu tố nguy cơ 

1.3. Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khoẻ 

2 1. Trình bày yếu tố 

nguy cơ và triệu 

chứng bệnh ung thư 

phổi. 

   2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh ung thư 

phổi 

   3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 50 

tuổi bị ung thư phổi 

giả định? 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,4 
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8 Bài 8: Chăm  óc người bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn t nh 
(COPD) 

1.1. Khái niệm  

1.2. Nguyên nhân  

1.3.Triệu chứng  

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân và  triệu chứng 

gây nên bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính. 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn 

tính 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 50 

tuổi bị bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính giả 

định? 

 

 

 

 

 

1,3,4 

9 Bài 9: Chăm  óc người bệnh 

ung thư gan 

1.1. Đại cương 

1.2. Yếu tố nguy cơ 

1.3.Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày được 

các yếu tố nguy cơ 

và triệu chứng của 

ung thư gan. 

 2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh ung thư 

gan 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 60 

tuổi bị  ung thư gan 

giả định? 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,4 

10 Bài 10: Chăm  óc người bệnh 

xơ gan  

1.1. Nguyên nhân 

1.2. Cơ chế bệnh sinh  

1.3. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân, cơ chế bệnh 

sinh và triệu chứng 

gây nên xơ gan. 

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh xơ gan  

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 60 

tuổi bị xơ gan giả 

định? 

 

 

 

 

 

 

1,3,4 
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11 Bài 11: Chăm sóc người bệnh 

xuất huyết tiêu hóa 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Nguyên nhân 

1.3. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

Sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

2 1. Trình bày nguyên 

nhân và triệu chứng 

của xuất huyết tiêu 

hóa. 

 2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh xuất 

huyết tiêu hóa 

 3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 50 

tuổi bị xuất huyết 

tiêu hóa giả định? 

 

 

 

 

 

 

1,3,4 

12 Bài 12: Chăm  óc người bệnh 

tràn dịch màng phổi 

1.1. Đại cương 

1.2. Nguyên nhân và cơ chế 

bệnh sinh 

1.3. Triệu chứng 

2. Kế hoạch chăm sóc 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm 

Sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

 

2 1.Trình bày nguyên 

nhân và triệu chứng 

gây nên tràn dịch 

màng phổi,  

2.Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh tràn dịch 

màng phổi 

3.Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh nam 60 

tuổi bị tràn dịch 

màng phổi giả định? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3,4 

 

2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Tuần 1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS 

nội khoa 

4 1. Sinh viên hiểu và 

tuân thủ quy định 

học lâm sàng của bộ 

môn, khoa nội bệnh 

viện. 

2. Hiểu rõ bệnh án 

điều dưỡng nội 

khoa vè các yêu cầu 

cần đạt được môn 

PLO 6 

 

 

 

 

 

POL 1,6 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

điều dưỡng nội  

3. Thái độ học tập 

tích cực, tôn trọng 

người bệnh, bạn bè 

và nhân viên y tế 

khi học lâm sàng.  

 

 

 

 

POL8,9 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và 

chăm sóc người bệnh nội 

khoa. 

4 1. Thực hiện được 

chăm sóc các bệnh 

lý nội khoa 

2. Biết cách báo cáo 

một tình huống nội 

khoa 

3. Thực hiện được 

các nội dung chăm 

sóc người bệnh nội 

khoa 

PLO    8,10,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh tăng huyết áp 

4 1. Thực hiện đúng 

kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh tăng 

huyết áp 

2. Nhận định chăm 

sóc người bệnh tăng 

huyết áp 

3. Tư vấn chế độ 

dinh dưỡng cho 

người bệnh tăng 

huyết áp 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS cơn 

đau thắt ngực 

4 1.Thực hành kỹ 

thuật nghe tim trên 

người bệnh  

2. Nhận định chăm 

sóc người bệnh cơn 

đau thắt ngực 

3. Giáo dục sức 

khỏe cho người 

bệnh cơn đau thắt 

ngực 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh nội khoa 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Nhận định các 

vấn đề cần chăm sóc 

người bệnh nội khoa 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc đủ 

các phần. 

PLO 6,7,8,9 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Tuần 2 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

4 1. Thực hiện các kỹ 

thuật tiêm truyền 

đảm bảo đúng quy 

trình. 

2. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra 

các can thiệp điều 

dưỡng trong case 

trực 

PLO 10,11,12 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

suy tim 

4 1. Tư vấn được chế 

độ dinh dưỡng cho 

người bệnh suy tim 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc cho 

người bệnh suy tim 

PLO 7, 11 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm sóc 

người bệnh xuất huyết 

tiêu hóa 

4 1. Thực hiện được 

chăm sóc người 

bệnh xuất huyết tiêu 

hóa  

2. Chế độ dinh 

dưỡng cho người 

bệnh xuất huyết tiêu 

hóa 

PLO 8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh Gout 

4 1. Nhận định được 

tình trạng người 

bệnh Gout 

2. Tư vấn được chế 

độ ăn phù hợp cho 

NB người bệnh 

Gout 

PLO 1, 11, 15 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc  

người bệnh ăn qua sond 

Bình KHCS người bệnh  

ung thư phổi  

Nộp KHCS tuần 

4 1. Hướng dẫn cách 

chăm sóc ống sond 

dạ dày 

2. Viết được KHCS 

và đưa ra đủ chẩn 

đoán điều dưỡng 

chăm sóc cho NB 

 người bệnh ung thư 

phổi 

PLO 1, 11, 15 

 

 

Tuần 3 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

4 1. Báo cáo được các 

vấn đề cần chăm 

sóc trong buổi trực 

và đưa ra các can 

PLO 1, 11, 15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

 Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh xơ gan 

thiệp điều dưỡng 

phù hợp. 

2. Nhận định được 

vấn đề trên người 

bệnh xơ gan 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh bệnh phổi 

tắc nghẽn mãn tính 

4 1. Thực hành nhận 

định người bệnh 

bệnh phổi tắc nghẽn 

mãn tính  

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh bệnh 

phổi tắc nghẽn mãn 

tính với các chẩn 

đoán điều dưỡng 

được sắp xếp theo 

thứ tự ưu tiên. 

 

PLO 1, 6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh ung thư gan 

4 1. Thực hành kỹ 

năng khám gan trên 

người bệnh  

2. Nhận định được 

các dấu hiệu, triệu 

chứng NB ung thư 

gan 

PLO 1,3, 6,7,8,10 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh nhồi máu cơ 

tim 

4 1.Viết được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh nhồi 

máu cơ tim 

2. Đưa ra can thiệp 

điều dưỡng phù hợp 

trên người bệnh 

nhồi máu cơ tim 

PLO 1,3, 6,7,8,10 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

loét dạ dày- tá tràng 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Nhận định tình 

trạng người bệnh 

loét dạ dày- tá tràng  

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc cho 

người bệnh loét dạ 

dày- tá tràng 

PLO 1,3, 6,7,8,10 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

4 1. Nhận định được 

tình trạng người 

bệnh thoái hóa khớp 

PLO 1,3, 6,7,8,10 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Bình KHCS người bệnh  

thoái hóa khớp 

Xét tư cách thi LS 

2. Viết được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh thoái 

hóa khớp 

Thứ 3 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 

 

1. Giao tiếp hiệu 

quả với người bệnh 

trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và 

trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2. Nhận định đúng 

các dấu hiệu, triệu 

chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được 

các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO 1,4,6,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 1.Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh 

trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và 

trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2.Nhận định đúng 

các dấu hiệu, triệu 

chứng trên người 

bệnh. 

3.Thực hiện được 

các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 5 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 1.Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh 

trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và 

trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2.Nhận định đúng 

các dấu hiệu, triệu 

chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được 

PLO1,4,6,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

Thứ 6 

Hỏi thi KHCS 

14 1.Viết hoàn thiện 

bệnh án điều dưỡng 

2.Liệt kê đầy đủ các 

chẩn đoán điều 

dưỡng trên người 

bệnh 

3.Thực hiện các 

biện pháp can thiệp 

điều dưỡng đúng 

trên lâm sàng 

PLO 1,2,11,12,14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

            2. Lâm sàng: Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình kế hoạch 

chăm sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể 

của khoa.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài 

kiểm tra 

30 phút 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

PLO1,2,

4 

10 
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gồm 2 

câu hỏi 

ngắn bao 

hồm các 

nội dung 

kiến thức 

đã học 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Rubric 2, 3 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài 

kiểm tra 

60 phút 

gồm 4 

câu hỏi 

nhỏ ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1,0 Tổng hợp 

các điểm 

thành 

phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

2. Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng nội 

khoa. 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

được 1,5 

điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 0,7 1 bản KHCS Thi vấn Đưa ra nhận PLO 10 
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tra học phần 

(ĐKTHP) 

cho 1 bệnh 

nhân nội 

khoa bất kỳ, 

hỏi vấn đáp 

trực tiếp 1 

sinh viên và 

2 giáo viên 

đáp định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ các 

chẩn đoán 

điều dưỡng 

và kế hoạch 

chăm sóc 

phù hợp với 

người bệnh. 

Rubric 2,3 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội Không Giải chưa Giải đầy Giải đầy đủ và Giải đầy đủ 50% 
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dung bài 

tập 

giải được hết các các 

bài tập 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

VII. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHỦ YẾU 

1. Nguyễn Ngọc Huyền, Đào Trọng Quân, La Văn Luân, Nguyễn Thị Hoài 

(2019), Giáo trình điều dưỡng nội khoa, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. 

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 

1. Lê Văn An, Nguyễn Thị Kim Hoa (2008), Điều dưỡng Nội khoa – Tập 1, 

Nhà xuất bản Y học. 

2. Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa. (2016). Một số kỹ thuật thực hành 

chăm sóc người bệnh theo chuyên ngành. Nhà xuất bản y học. 

3. Linda D. Urden, Kathleen M. Stacy, Mary E. Lough. (2016). Critical 

Care Nursing, 7
th

 edition. Elsevier Mosby 3251 Riverport Lane St. Louis, 

Missouri 63043. 

4. Jacqueline Rhoads, Sandra Wiggins Petersen. (2014). Advanced Health 

Assessment Diagnostic Reasoning. World Headquarters Jones & Bartlett leaning 

5 Wall Street Burlington, MA 01803 978-443-5000 infor@jblearning.com. 

www.jblearning.com.  

5. Lee- Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik. (2010). Pathophysiology, 

4
th

 edition Volume 2. Saunders Elsevier 11830 Westline Industrial Drive St. 

Louis, Missouri 63146. http://evolve. Elsevier.com/Copstead. 

6. Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine. (2013). Essentials of Critical 

Care Nursing A Holistic Approach. Wolters Kluwer Health│Lippincott Williams 

& Wilkins.  

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

TUẦN NGÀY/G

IỜ 

CHỦ ĐỀ HĐ 

HỌC/ĐỊA 

ĐIỂM 

GIẢNG VIÊN 

Tuần 1 Thứ 2 Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ biến 

quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS nội 

khoa 

Thảo luận 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 3 Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và chăm 

sóc người bệnh nội khoa. 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 4 Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

mailto:infor@jblearning.com
http://www.jblearning.com/
http://evolve/
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Hướng dẫn NĐCS người bệnh 

tăng huyết áp 

Thứ 5 Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS cơn đau 

thắt ngực 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

Ths. Lương Đức 

Dũng 

Thứ 6 Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc người 

bệnh nội khoa 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận 

 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Tuần 2 Thứ 2 
Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Thứ 3 Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh suy 

tim 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

Ths. Lương Đức 

Dũng 

Thứ 4 Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm sóc 

người bệnh xuất huyết tiêu 

hóa 

Thảo luận  

Giảng đường 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Thứ 5 Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh 

Gout 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 6 Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc  người 

bệnh ăn qua sond 

Bình KHCS người bệnh  

ung thư phổi  

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận  

Giảng đường 

Ths. Nguyễn Thị 

Phượng 

Tuần 3 Thứ 2 Thứ 2 HD,Thực Ths. Lương Đức 
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Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh 

xơ gan 

hành tại 

buồng bệnh 

Dũng 

Thứ 3 Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 4 Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh 

ung thư gan 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

Ths. Lương Đức 

Dũng 

Thứ 5 Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc 

người bệnh nhồi máu cơ tim 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 6 Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh loét 

dạ dày- tá tràng 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận  

Giảng đường 

Ths. Lương Đức 

Dũng 

Tuần 4 Thứ 2 Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh  

thoái hóa khớp 

Xét tư cách thi LS 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

Ths. Lương Đức 

Dũng 

Thứ 3 
Thứ 3 

Hỏi thi trên lâm sàng 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 4 
Thứ 4 

Hỏi thi trên lâm sàng 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

Thứ 5 
Thứ 5 

Hỏi thi trên lâm sàng 

HD,Thực 

hành tại 

buồng bệnh 

Ths. Lương Đức 

Dũng 
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Thứ 6 Thứ 6 

Hỏi thi KHCS 

Thảo luận  

Giảng đường 

BSCKII. Nguyễn 

Thị Nga 

 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có ý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

10.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

11.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

12.  Dự kiến Năm 2021  

13.     

14.     
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần:  Điều dưỡng ngoại học phần 1 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng ngoại học phần 1 

Tên tiếng Anh: Surgical Nursing 1 

Mã học phần: 6130SRGNUR1B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

VI. Hành chính. 

13. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 3  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Thảo luận :  

Số giờ tự học: 60 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Thảo luận:  

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành 

điều dưỡng. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

14. Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe 

cho người lớn mắc các bệnh ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại; Các kỹ thuật và quy 

trình chăm sóc ngoại khoa (Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và thực 

hành lâm sàng chăm sóc người bệnh). Vì vậy, học phần này giúp sinh viên từng bước 

có khả năng độc lập trong chăm sóc các bệnh lý ngoại khoa cũng như dự đoán được 

các nguy cơ có thể xảy ra để đảm bảo an toàn trong chăm sóc người bệnh, giúp người 

học có khả năng tư vấn giáo dục để nâng cao sức khoẻ và thay đổi các thói quen sinh 

hoạt chưa đúng để phòng tránh biến chứng và bệnh tái phát. Phát triển kỹ năng tự học 

cho sinh viên thông qua các hướng dẫn tự học. Áp dụng phương pháp sử dụng các case 
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lâm sàng giả định trong các bài học để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

thuyết trình thông qua thảo luận cũng như hướng sinh viên tới các tình huống có thể 

gặp trên lâm sàng sớm nhất có thể. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 

Học 

hàm/ 

học vị 

Số điện 

thoại 
Email Ghi chú 

15.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@gmail.com Phụ 

trách 

16.  Phạm Thị 

Nga 

ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham 

gia 

17.  Nguyễn Thị 

Dịu 

ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham 

gia 

18.  Nguyễn 

Trọng Duynh 

ThS 0376810500 duynhtbmu2010@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

4.  Vận dụng được các kiến thức về bệnh học 

ngoại khoa để nhận định, chẩn đoán và đưa 

ra kế hoạch chăm sóc ngoại khoa thường 

gặp trong thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3 

5.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức khoẻ phòng 

bệnh và tránh các biến chứng. 

PE06, PEO10, PEO11 

6.  Nhận thức được tầm quan trọng của các 

bệnh lý ngoại khoa trong thực hành nghề 

nghiệp. 

PEO5 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1 Bài 1: Vai trò điều dưỡng 

ngoại khoa 
1. Lịch sử ngoại khoa 

2. Những phát minh y học 

liên quan đến ngoại khoa 

3. Đặc điểm ngoại khoa 

4. Nhiệm vụ điều dưỡng 

ngoại khoa 

2 1. Trình bày được quá trình 

lịch sử, đặc điểm ngoại 

khoa. 

2. Trình bày được nhiệm vụ 

Điều dưỡng ngoại khoa 

3. Áp dụng kiến thức về 

nhiệm vụ Điều dưỡng ngoại 

khoa để phân tích các nhiệm 

vụ của người điều dưỡng tại 

khoa ngoại. 

4 

2 Bài 2: Chăm  óc người 

bệnh nhiễm trùng ngoại 

khoa 
1. Bệnh học 

2. Chăm sóc một số tổn 

thương thường gặp 

+ Áp xe nóng 

+ Áp xe lạnh 

+ Viêm tấy lan toả 

+ Viêm bạch mạch và viêm 

hạch bạch huyết cấp tính 

4 1. Liệt kê nguyên nhân, triệu 

chứng lâm sàng của áp xe 

nóng, áp xe lạnh 

2. Trình bày diễn biến của 

nhiễm trùng ngoại khoa 

 3. Trình bày triệu chứng của 

nhiễm khuẩn huyết và 

nhiễm khuẩn huyết mủ. 

4. Áp dụng kiến thức về sinh 

lý bệnh đưa ra nhận định và 

chẩn đoán điều dưỡng cho 1 

1,2 

TT CĐR Học phần 
Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

5.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về chăm sóc 

sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh ngoại 

khoa và chuyên khoa hệ ngoại trong thực 

hành lâm sàng Ngoại khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

6.  Vận dụng kiến thức để lập được kế hoạch 

chăm sóc đảm bảo người bệnh được chăm sóc 

toàn diện, ổn định, liên tục. Cung cấp môi 

trường chăm sóc an toàn và quản lý các nguy 

cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

7.  Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các 

thành viên trong nhóm và đề xuất được các 

chẩn đoán điều dưỡng đúng trong các case 

lâm sàng giả định và các tình huống lâm sàng 

cụ thể. 

S: PLO 14, 15 

8.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của điều dưỡng 

ngoại khoa, phối hợp với thầy thuốc để đề 

xuất các biện pháp can thiệp điều dưỡng trong 

những tình huống ngoại khoa thường gặp 

S: PLO6, 12 
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STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

+ Nhọt chùm 

+ Nhiễm khuẩn huyết 

+ Nhiễm khuẩn mủ huyết 

case lâm sàng nhiễm trùng 

ngoại khoa giả định  

3 Bài 3: Sơ cứu và chăm  óc 

vết thương phần mềm 

1. Bệnh học 

2. Sơ cứu và chăm sóc cấp 

cứu vết thương thành bụng 

3. Sơ cứu và chăm sóc cấp 

cứu vết thương ngực 

4. Sơ cứu và chăm sóc cấp 

cứu vết thương ở đầu 

2 1. Liệt kê 4 nguyên tắc sơ 

cứu vết thương phần mềm 

nhỏ 

2. Trình bày các bước sơ 

cứu và chăm sóc cấp cứu vết 

thương thành bụng, vết 

thương ở đầu 

3. Trình bày các bước sơ 

cứu và chăm sóc cấp cứu vết 

thương ngực 

4. Áp dụng các kiến thức về 

cấp cứu vết thương đâm 

xuyên ngực lập luận để đưa 

ra các chẩn đoán và can 

thiệp điều dưỡng. 

1,2 

4 Bài 4: Chăm  óc dẫn lưu 

và người bệnh có dẫn lưu 
1. Chăm sóc dẫn lưu 

2. Chăm sóc người bệnh có 

ống dẫn lưu 

2 1. Trình bày các khái niệm 

về ống dẫn lưu về: Tiêu 

chuẩn, nguyên tắc đặt, 

nguyên tắc chăm sóc. 

2. Trình bày kế hoạch chăm 

sóc người bệnh có ống dẫn 

lưu ổ bụng, niệu khoa, lồng 

ngực. 

3. Áp dụng kiến thức về các 

loại ống dẫn lưu đưa ra các 

nội dung giáo dục sức khoẻ 

cho người bệnh có ống dẫn 

lưu giả định. 

1,2,3 

5 Bài 5: Chăm  óc người 

bệnh trước phẫu thuật 

1. Đại cương 

2. Lượng giá các dữ kiện 

chủ quan, khách quan 

3. Quản lý điều dưỡng 

4. Nội dung cần chuẩn bị 

người bệnh trước phẫu 

thuật 

2 1. Trình bày nội dung lượng 

giá các dữ kiện chủ quan, 

khách quan. 

2. Trình bày nội dung giáo 

dục người bệnh của điều 

dưỡng trước phẫu thuật. 

3. Trình bày các nhiệm vụ 

của điều dưỡng cần chuẩn bị 

người bệnh ngày trước phẫu 

thuật. 

 

1,2,4 

6 Bài 6: Chăm  óc người 

bệnh  au phẫu thuật 

1. Giới thiệu phòng hồi sức 

hậu phẫu 

2 1. Trình bày đặc điểm cần 

lưu ý người bệnh sau phẫu 

thuật tại phòng hồi sức 

2. Trình bày được quy trình 

1,2,3,4 



269 

 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

2. Đặc điểm người bệnh 

sau phẫu thuật tại phòng 

hồi sức hậu phẫu 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật tại phòng 

hồi sức hậu phẫu 

4. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật tại khoa 

ngoại 

 

chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật tại phòng hồi sức 

hậu phẫu. 

3. Trình bày quy trình chăm 

sóc người bệnh sau phẫu 

thuật tại khoa ngoại. 

4. Áp dụng các kiến thức về 

vết mổ, dẫn lưu xây dựng 

các nội dung theo dõi và 

chăm sóc để phòng tránh các 

biến chứng có thể xảy ra 

trong các case lâm sàng giả 

định. 

7 Bài 7: Chăm  óc người 

bệnh mổ hệ tiêu hoá 
1. Giải phẫu - sinh lý hệ 

tiêu hoá 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật hệ tiêu 

hoá 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật đường tiêu 

hoá 

4 1. Liệt kê các xét nghiệm, 

thủ thuật, lưu ý người bệnh 

trước khi phẫu thuật hệ tiêu 

hoá. 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật hệ tiêu hoá 

3. Áp dụng kiến thức giải 

phẫu, sinh lý hệ tiêu hoá đưa 

ra nội dung tư vấn giáo dục 

sức khoẻ cho người bệnh 

sau phẫu thuật hệ tiêu hoá. 

1,3,4 

8 Bài 8: Chăm  óc người 

bệnh mổ tắc ruột 

1. Bệnh học tắc ruột 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật tắc ruột 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật tắc ruột 

2 1. Trình bày được các triệu 

chứng về tắc ruột 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước 

phẫu thuật tắc ruột 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật tắc ruột 

4. Áp dụng kiến thức về các 

nguy cơ của người bệnh sau 

phẫu thuật tắc ruột xây dựng 

nội dung tư vấn giáo dục sức 

khoẻ trên người bệnh giả 

định. 

1,3,4 

9 Bài 9: Chăm  óc người 

bệnh mổ hệ tiết niệu 

1. Bệnh học hệ tiết niệu 

2. Chăm sóc dẫn lưu tiết 

niệu 

3. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật hệ tiết 

2 1. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng người bệnh 

trước phẫu thuật hệ tiết niệu 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng người bệnh sau 

phẫu thuật hệ tiết niệu 

3. Áp dụng các kiến thức về 

1,3,4 
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STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

niệu 

4. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật hệ tiết niệu 

dẫn lưu hệ tiết niệu xây 

dựng được kế hoạch chăm 

sóc người bệnh có dẫn lưu 

trong các trường hợp giả 

định.  

10 Bài 10: Chăm  óc người 

bệnh chấn thương ngực 

1. Bệnh học chấn thương 

ngực 

2. Chăm sóc người bệnh 

chấn thương ngực trước 

phẫu thuật 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật chấn thương 

ngực 

4 1. Trình bày được các triệu 

chứng của người bệnh chấn 

thương ngực 

2. Trình bày  kế hoạch chăm 

sóc người bệnh chấn thương 

ngực trước và sau phẫu thuật 

3. Áp dụng kiến thức về 

chấn thương ngực lập được 

kế hoạch chăm sóc trong 

trường hợp người bệnh sau 

phẫu thuật có dẫn lưu màng 

phổi giả định. 

1,3,4 

11 Bài 11: Chăm  óc người 

bệnh phẫu thuật viêm 

phúc mạc 

1. Giải phẫu - sinh lý của 

phúc mạc 

2. Bệnh học viêm phúc 

mạc 

3. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật viêm phúc 

mạc 

4. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật viêm phúc 

mạc 

2 1. Trình bày các triệu chứng 

của người bệnh bị viêm 

phúc mạc. 

2. Trình bày kế hoạch chăm 

sóc người bệnh trước và sau 

phẫu thuật viêm phúc mạc. 

3. Áp dụng quy trình chăm 

sóc người bệnh viên phúc 

mạc xây dựng các chẩn đoán 

điều dưỡng trên case lâm 

sàng giả định. 

1,3,4 

12 Bài 12: Chăm  óc người 

bệnh mổ viêm ruột thừa 
1. Bệnh học viêm ruột thừa 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật viêm ruột 

thừa 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật viêm ruột 

thừa 

 

2 1. Trình bày các triệu chứng 

của viêm ruột thừa. 

2. Trình bày kế hoạch chăm 

sóc người bệnh trước và sau 

phẫu thuật viêm ruột thừa. 

3. Áp dụng các kiến thức về 

quy trình chăm sóc người 

bệnh viêm ruột thừa xây 

dựng kế hoạch chăm sóc cho 

case lâm sàng giả định. 

1,3,4 

 

2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 

Tuần 

1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS 

ngoại khoa 

4 1. Sinh viên hiểu và tuân 

thủ quy định học lâm sàng 

của bộ môn, khoa ngoại 

bệnh viện. 

2. Hiểu rõ bệnh án điều 

dưỡng ngoại khoa vè các 

yêu cầu cần đạt được môn 

điều dưỡng ngoại,  

3. Thái độ học tập tích cực, 

tôn trọng người bệnh, bạn 

bè và nhân viên y tế khi học 

lâm sàng.  

PLO 6 

 

 

 

 

POL 1,6 

 

 

 

POL8,9 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

trong ngoại khoa 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và 

chăm sóc trước PT. 

4 1. Thực hiện được chăm 

sóc vết thương. 

2. Biết cách báo cáo một 

tình huống ngoại khoa 

3. Thực hiện được các nội 

dung chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật 

PLO 8,10,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

trong ngoại khoa 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS các 

loại ống dẫn lưu ổ bụng 

4 1. Thực hiện đúng trình tự 

các bước kỹ thuật trong 

ngoại khoa đảm bảo vô 

khuẩn: Kỹ thuật chăm sóc 

ống dẫn lưu. 

2. Thực hiện một số kỹ 

năng nhận định vết mổ  

3. Nhận định được các loại 

ống dẫn lưu vùng bụng. 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS các 

loại ống dẫn lưu trong 

niệu khoa. 

4 1. Thực hiện đúng trình tự 

các bước kỹ thuật điều 

dưỡng trong ngoại khoa 

đảm bảo vô khuẩn: Chăm 

sóc ống thông tiểu. 

2. Thực hiện một số kỹ 

năng nhận định vết mổ  

3. Nhận định được các loại 

ống dẫn lưu sau phẫu thuật 

hệ tiết niệu. 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh sau PT 

Bình KHCS tuần 1 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Nhận định các vấn đề 

cần chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc đủ các phần. 

PLO 

7,8,9,10,11 

Tuần 

2 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

4 1. Thực hiện các kỹ thuật 

tiêm truyền đảm bảo đúng 

PLO 10,11,12 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 

 Giao ban quy trình. 

2. Báo cáo đầy đủ, chính 

xác và đưa ra các can thiệp 

điều dưỡng trong case trực 

Thứ 3 

Thực hành tư vấn chế 

độ dinh dưỡng cho 

người bệnh sau phẫu 

thuật 

Bình KHCS người 

bệnh trước PT 

4 1. Tư vấn được chế độ 

dinh dưỡng cho người bệnh 

sau phẫu thuật thủng dạ dày 

NB cụ thể. 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc cho người bệnh 

trước phẫu thuật. 

PLO 7, 11 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm 

sóc người bệnh có vết 

mổ nhiễm trùng. 

4 1. Thực hiện được chăm 

sóc hậu môn nhân tạo trên 

người bệnh. 

2. Nhận định và thay băng 

vết thương nhiễm trùng. 

PLO 8,9 

Thứ 5 

Thực hành tư vấn chế 

độ ăn sau PT tắc ruột 

Hướng dẫn NĐCS 

người bệnh sau mổ tắc 

ruột 

4 1. Tư vấn được chế độ ăn 

phù hợp cho NB sau phẫu 

thuật tắc ruột. 

2. Nhận định được tình 

trạng bụng sau phẫu thuật 

tắc ruột. 

PLO 1, 11, 15 

Thứ 6 

Thực hành chăm sóc 

dẫn lưu màng phổi 

Bình KHCS người 

bệnh sau mổ tắc ruột 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Hướng dẫn phương 

pháp thở cho người bệnh 

đang đặt dẫn lưu màng phổi 

2. Viết được KHCS và đưa 

ra đủ chẩn đoán điều dưỡng 

chăm sóc cho NB sau phẫu 

thuật tắc ruột. 

PLO 1, 11, 15 

 

 

Tuần 

3 

 

Thứ 2 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS 

người bệnh chấn 

thương ngực 

4 1. Báo cáo được các vấn đề 

cần chăm sóc trong buổi 

trực và đưa ra các can thiệp 

điều dưỡng phù hợp. 

2. Nhận định được vấn đề 

hô hấp trên người bệnh 

chấn thương ngực. 

PLO 1, 11, 15 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Bình kế hoạch chăm 

sóc người bệnh chấn 

thương ngực 

4 1. Thực hành nhận định hệ 

thống dẫn lưu màng phổi. 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc người bệnh chấn 

thương ngực với các chẩn 

đoán điều dưỡng được sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên. 

PLO 1, 6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 4 4 1. Áp dụng thang điểm PLO 1,3, 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 

Thực hành đánh giá 

mức độ đau 

Hướng dẫn NĐCS 

người bệnh viêm phúc 

mạc 

 

VAS đánh giá thang điểm 

đau trên NB. 

2. Nhận định được các dấu 

hiệu, triệu chứng NB viêm 

phúc mạc. 

6,7,8,10 

Thứ 5 

Bình kế hoạch chăm 

sóc người bệnh viêm 

phúc mạc 

4 1. Viết được kế hoạch 

chăm sóc người bệnh viêm 

phúc mạc 

2. Đưa ra can thiệp điều 

dưỡng phù hợp trên người 

bệnh viêm phúc mạc. 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc 

bệnh nhân sau mổ viêm 

ruột thừa 

Bình KHCS bệnh nhân 

viêm ruột thừa 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Nhận định tình trạng 

bụng, dẫn lưu ổ bụng 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc cho người bệnh 

viêm ruột thừa biến chứng 

viêm phúc mạc 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Tuần 

4 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS bệnh nhân 

sau PT sỏi mật 

Xét tư cách thi LS 

4 1. Nhận định được tình 

trạng dẫn lưu Kehr 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật nhiễm trùng 

đường mật. 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Thứ 3 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 
 

4 

1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

 

PLO 

1,4,6,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

PLO1,4,6,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 
Mục tiêu học tập CĐR 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

Thứ 5 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi kết thúc LS 

10 1. Viết hoàn thiện bệnh án 

điều dưỡng 

2. Liệt kê đầy đủ các chẩn 

đoán điều dưỡng trên người 

bệnh 

3. Thực hiện các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng đúng 

trên lâm sàng  

PLO 

1,2,11,12,14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

2. Lâm sàng:  Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, giao ban, bình kế 

hoạch chăm sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng.   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể của 

khoa. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

Điểm  

thành phần 

Trọng 

 ố t nh 

iểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm  

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài 

kiểm tra 

30 phút 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

PLO1,2,4 10 
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Điểm  

thành phần 

Trọng 

 ố t nh 

iểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm  

tối đa 

gồm 2 

câu hỏi 

ngắn bao 

hồm các 

nội dung 

kiến thức 

đã học 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài 

kiểm tra 

60 phút 

gồm 4 

câu hỏi 

nhỏ ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

PLO1,2,4,

5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành 

phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

 

1. Điểm lâm  àng 

Điểm  

thành phần 

Trọng  ố 

tính 

điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

BM, bệnh 

viện. 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản 

KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài 

kiểm 

đánh giá 

các kỹ 

năng lâm 

sàng 

ngoại 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng trên 

lâm sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

được 1,5 

điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

PLO6,7,8,

9,10,11,14

,15 

10 

Điểm kiểm 0,7 1 bản Thi vấn Đưa ra nhận PLO 10 
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Điểm  

thành phần 

Trọng  ố 

tính 

điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm tối 

đa 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

KHCS 

cho 1 NB 

ngoại 

khoa bất 

kỳ, hỏi 

vấn đáp 

trực tiếp 

1 SV và 2 

GV 

đáp định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ các 

chẩn đoán 

điều dưỡng 

và kế hoạch 

chăm sóc 

phù hợp với 

NB. 

1,4,8,9,10,

11,14,15 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành 

phần. 

   10 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 
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Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 

   Vũ Sơn. (2017). Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa. Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 

2. Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Trần Đức Thái, Trần Đình Hậu. (2009). Điều 

dưỡng ngoại tập 1. Nhà xuất bản y học. 

2. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Trần Đức Thái, Trần Đình Hậu. (2009). Điều 

dưỡng ngoại tập 2. Nhà xuất bản y học. 

3. Hà Văn Quyết. (2006). Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 1. Nhà xuất bản y 

khoa.  

4. Hà Văn Quyết. (2006). Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 2. Nhà xuất bản y 

khoa. 

5. Hà Văn Quyết. (2013). Bài giảng triệu chứng học Ngoại khoa. Nhà xuất bản y 

học. 

6. Bộ môn ngoại, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. (2011). Bệnh học 

ngoại tiêu hoá. Nhà xuất Y học. 

7. Gersch, C., Heimgartner, N.H., Rebar, C.R., Willis, L. M. (2016).  Medical -Surgical Nursing 

made incredibly easy !. Wolters Kluwer. https://lccn.loc.gov/2016016086 

8. Lee- Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik. (2010). Pathophysiology, 4
th

 

edition Volume 1. Saunders Elsevier 11830 Westline Industrial Drive St. 

Louis, Missouri 63146. http://evolve. Elsevier.com/Copstead. 

9. Lee- Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik. (2010). Pathophysiology, 4
th

 

edition Volume 2. Saunders Elsevier 11830 Westline Industrial Drive St. 

Louis, Missouri 63146. http://evolve. Elsevier.com/Copstead. 

10. Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine. (2013). Essentials of Critical Care 

Nursing A Holistic Approach. Wolters Kluwer Health│Lippincott Williams 

& Wilkins 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

1. Lịch giảng dạy lý thuyết 

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

1 * Giảng lý thuyết: 

Bài 1: Vai trò điều dưỡng ngoại 

khoa 

Bài 2: Chăm sóc người bệnh 

nhiễm trùng ngoại khoa 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân BN nhiễm 

4 

 

2 

 

 

ThS. Nga 

 

Tài liệu 

1,2. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

https://lccn.loc.gov/2016016086
http://evolve/
http://evolve/
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Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

trùng ngoại khoa 

* Giảng lý thuyết 

Bài 3: Sơ cứu và chăm sóc vết 

thương phần mềm 

Bài 4: Chăm sóc dẫn lưu và người 

bệnh có dẫn lưu 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân có dẫn lưu 

trong ngoại khoa 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Ths. 

Duynh 

Tài liệu 

1,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

2 * Giảng lý thuyết: 

Bài 5: Chăm sóc người bệnh trước 

phẫu thuật 

Bài 6: Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân sau PT viêm 

ruột thừa 

 

2 

 

2 

 

 

ThS. Dịu Tài liệu 

1,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

* Giảng lý thuyết: 

Bài 7: Chăm sóc người bệnh mổ 

hệ tiêu hoá 

 

Bài 8: Chăm sóc người bệnh mổ 

tắc ruột 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân sau mổ tắc 

ruột 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

TS. Sơn Tài liệu 

1,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

3 * Giảng lý thuyết: 

Bài 9: Chăm sóc người bệnh mổ 

hệ tiết niệu 

Bài 10: Chăm sóc người bệnh 

chấn thương ngực 

* Thảo luận: Nhận định BN sau 

PT sỏi niệu quản 

 

2 

 

3 

 

TS. Sơn Tài liệu 

1,2,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

Kiểm tra GHK 30 phút 1 Ths. Nga 

Ths. Dịu 

Tài liệu 

1,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

4 * Giảng lý thuyết: 

Bài 11: Chăm sóc người bệnh 

phẫu thuật viêm phúc mạc 

Bài 12: Chăm sóc người bệnh mổ 

viêm ruột thừa 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân  viêm phúc 

 

2 

 

2 

Ths. Nga Tài liệu 

1,2,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 
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Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

mạc 

 

2. Lịch giảng dạy lâm  àng 

 

TUẦN 
NGÀY

/ GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

GIẢNG 

VIÊN 

Tuần 

1 

 

Thứ 2 

 

Tiếp đón sinh viên, phổ biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS ngoại khoa 

Thảo luận TS. Sơn 

Ths. Nga 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và chăm sóc trước PT. 

Thảo luận Ths. Nga 

Ths. Dịu 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS các loại ống dẫn lưu ổ 

bụng 

Thảo luận TS. Sơn 

Ths Nga 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS các loại ống dẫn lưu trong 

niệu khoa. 

Thảo luận Ths Nga 

ThS Dịu 

 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc người bệnh sau PT 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận Ths Nga 

Ths. Dịu 

Tuần 

2 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Trình bày 

Thảo luận 

TS. Sơn 

 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh trước PT 

Thảo luận Ths. 

Duynh 

 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm sóc người bệnh có vết 

mổ nhiễm trùng. 

Thảo luận Ths Nga 

Ths. Dịu 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh sau mổ tắc 

ruột 

Thảo luận Ths Nga 

Ths. Dịu 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc dẫn lưu màng phổi 

Bình KHCS người bệnh sau mổ tắc ruột 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận TS. Sơn 

Ths Dịu 

 

 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thảo luận Ths Nga 
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TUẦN 
NGÀY

/ GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT 

ĐỘNG 

HỌC 

GIẢNG 

VIÊN 

Tuần 

3 

 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh chấn thương 

ngực 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc NB chấn thương 

ngực 

Thảo luận  

TS. Sơn 

 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh viêm phúc 

mạc 

Thảo luận Ths Nga 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc NB viêm phúc mạc 

Trình bày 

Thảo luận 

 

Ths Dịu 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc bệnh nhân sau mổ viêm 

ruột thừa 

Bình KHCS bệnh nhân viêm ruột thừa 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận Ths Nga 

Ths Dịu 

Tuần 

4 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS bệnh nhân sau PT sỏi mật 

Xét tư cách thi LS 

Thảo luận TS. Sơn 

Ths Nga 

Thứ 3 

 

Hỏi thi trên lâm sàng Trình bày 

Thảo luận 

TS. Sơn 

 

Thứ 4 

 

Hỏi thi trên lâm sàng Thảo luận 

Thảo luận 

Ths Nga 

Thứ 5 

 

Hỏi thi trên lâm sàng Thảo luận 

Trình bày 

Ths Dịu 

Thứ 6 

 

Hỏi thi KHCS Trình bày 

Thảo luận 

TS. Sơn 

Ths Nga 

Ths Duynh 

Ths Dịu. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên. 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có lý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và 

giao ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, 

sau khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 
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IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

 

TT Cập nhật đề cương tiết lần Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

4.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

5.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

6.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần: Điều dưỡng ngoại học phần 2 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng ngoại học phần 2 

Tên tiếng Anh: Surgical Nursing  2 

Mã học phần: 6130SRGNUR1B 

Ngành:  Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

VII. Hành chính. 

15. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 4  

Số tín chỉ : 3 

Số tiết Lý thuyết: 18 

Thảo luận : 14 

Số giờ tự học: 45 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Thảo luận: 14 

Số giờ tự học: 45 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành 

điều dưỡng. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

2.Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe 

cho người lớn mắc các bệnh ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại; Các kỹ thuật và quy 

trình chăm sóc ngoại khoa (Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và thực 

hành lâm sàng chăm sóc người bệnh). Vì vậy, học phần này giúp sinh viên từng bước 

có khả năng độc lập trong chăm sóc các bệnh lý ngoại khoa cũng như dự đoán được 

các nguy cơ có thể xảy ra để đảm bảo an toàn trong chăm sóc người bệnh, giúp người 

học có khả năng tư vấn giáo dục để nâng cao sức khoẻ và thay đổi các thói quen sinh 

hoạt chưa đúng để phòng tránh biến chứng và bệnh tái phát. Phát triển kỹ năng tự học 

cho sinh viên thông qua các hướng dẫn tự học. Áp dụng phương pháp sử dụng các case 
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lâm sàng giả định trong các bài học để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng 

thuyết trình thông qua thảo luận cũng như hướng sinh viên tới các tình huống có thể 

gặp trên lâm sàng sớm nhất có thể. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số  

điện thoại 

Email Ghi chú 

19.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@gmail.com Phụ 

trách 

20.  Phạm Thị Nga ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham 

gia 

21.  Nguyễn Thị Dịu ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham 

gia 

22.  Nguyễn Trọng 

Duynh 

ThS 0376810500 Duynhtbmu2010@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

7.  Vận dụng được các kiến thức về bệnh học 

ngoại khoa để nhận định, chẩn đoán và đưa 

ra kế hoạch chăm sóc ngoại khoa thường 

gặp trong thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3 

8.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức khoẻ phòng 

bệnh và tránh các biến chứng. 

PE06, PEO10, PEO11 

9.  Nhận thức được tầm quan trọng của các 

bệnh lý ngoại khoa trong thực hành nghề 

nghiệp. 

PEO5 

TT CĐR Học phần 
Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

9.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về chăm 

sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh 

ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại trong 

thực hành lâm sàng Ngoại khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

10.  Vận dụng kiến thức để lập được kế hoạch 

chăm sóc đảm bảo người bệnh được chăm 

sóc toàn diện, ổn định, liên tục. Cung cấp 

môi trường chăm sóc an toàn và quản lý các 

nguy cơ. 

H:  PLO 7, 8,9,10 

11.  Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với 

các thành viên trong nhóm và đề xuất được 

các chẩn đoán điều dưỡng đúng trong các 

case lâm sàng giả định 

H:  PLO 14, 15 

12.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của điều 

dưỡng ngoại khoa, phối hợp với thầy thuốc 

để đề xuất các biện pháp can thiệp điều 

dưỡng trong những tình huống ngoại khoa 

thường gặp 

H:  PLO 6, 12 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Chăm  óc người 

bệnh phẫu thuật thoát vị 

bẹn 

1. Bệnh học thoát vị bẹn 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật thoát vị bẹn 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật thoát vị bẹn 

2 1.Trình bày nguyên nhân, triệu 

chứng, hướng điều trị người 

bệnh thoát vị bẹn. 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước phẫu 

thuật thoát vị bẹn. 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật thoát vị bẹn. 

4. Áp dụng kiến thức về các nguy 

cơ sau phẫu thuật của người 

bệnh thoát vị bẹn xây dựng nội 

dung tư vấn giáo dục sức khoẻ 

trên người bệnh giả định. 

4 

2 Bài 2: Chăm  óc người 

bệnh phẫu thuật trĩ 

1. Bệnh học 

2. Chăm sóc người bệnh trĩ 

trước phẫu thuật và điều trị 

nội khoa 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật trĩ 

2 1. Trình bày triệu chứng lâm 

sàng, cách phân loại và hướng 

xử trí ở người bệnh trĩ. 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước 

phẫu thuật trĩ 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật trĩ. 

4. Áp dụng kiến thức nhận định 

người bệnh sau phẫu thuật để 

đưa ra can thiệp điều dưỡng về 

chăm sóc hậu môn sau phẫu 

thuật trĩ trên người bệnh giả 

định. 

1,2 

3 Bài 3: Chăm  óc người 

bệnh phẫu thuật  ỏi đường 

mật 

1. Bệnh học sỏi đường mật 

chính, sỏi túi mật 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật sỏi mật 

2 1. Trình bày triệu chứng, hướng 

điều trị người bệnh sỏi đường 

mật 

2. Trình bày được quy trình chăm 

sóc người bệnh trước phẫu 

thuật sỏi đường mật 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật sỏi đường mật 

4. Áp dụng các kiến thức về quy 

trình chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật sỏi mật xây dựng kế 

1,2 
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STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

hoạch chăm sóc cho case lâm 

sàng giả định. 

4 Bài 4: Chăm  óc người 

bệnh mổ ung thư gan 

1. Giải phẫu - sinh lý gan 

2. Bệnh học ung thư gan 

3. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật ung thư gan 

4. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật ung thư gan 

2 1.Trình bày triệu chứng, yếu tố 

nguy cơ và hướng điều trị người 

bệnh ung thư gan 

2.Trình bày được quy trình chăm 

sóc người bệnh trước phẫu thuật 

ung thư gan 

3.Trình bày được quy trình chăm 

sóc người bệnh ung thư gan 

4. Áp dụng kiến thức nhận định 

đánh giá mức độ đau để đưa ra 

can thiệp Điều dưỡng về vấn đề 

đau cho người bệnh sau phẫu 

thuật ung thư gan giả định. 

1,2,4 

5 Bài 5: Chăm  óc người 

bệnh  au mổ ung thư đại 

trực tràng 

1. Bệnh học ung thư đại trực 

tràng 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật 

2 1.Trình bày nguyên nhân, triệu 

trứng, hướng xử trí người bệnh 

ung thư đại trực tràng 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước phẫu 

thuật ung thư đại trực tràng 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật ung thư đại trực tràng 

4. Áp dụng kiến thức về chăm 

sóc dẫn lưu để đưa ra can thiệp 

giáo dục về vấn đề tự chăm sóc 

hậu môn nhân tạo cho người 

bệnh giả định. 

1,4 

6 Bài 6: Chăm  óc người 

bệnh  au mổ dạ dày 

1. Bệnh học thủng dạ dày 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước mổ dạ dày 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

mổ dạ dày 

2 1. Trình bày triệu chứng, hướng 

điều trị người bệnh thủng dạ dày 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước mổ 

dạ dày 3. Trình bày được quy 

trình chăm sóc người bệnh sau 

mổ dạ dày  

1,2,4 
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STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

4. Áp dụng kiến thức về dinh 

dưỡng sau mổ đưa ra can thiệp 

giáo dục sức khoẻ về chế độ ăn 

cho người bệnh sau mổ dạ dày. 

7 Bài 7: Chăm  óc người 

bệnh chấn thương thận 

1. Giải phẫu và bệnh học 

chấn thương thận 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật và điều trị 

nội khoa bảo tồn. 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật chấn thương thận. 

2 1. Trình bày triệu chứng, cách 

phân loại và hướng điều trị 

người bệnh chấn thương thận. 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước phẫu 

thuật chấn thương thận. 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật chấn thương thận. 

4. Áp dụng kiến thức nhận định 

người bệnh sau mổ đưa ra kế 

hoạch chăm sóc theo dõi chảy 

máu sau phẫu thuật chấn thương 

thận cho bệnh nhân giả định. 

1,2,4 

8 Bài 8: Chăm  óc người 

bệnh chấn thương niệu đạo 

1. Giải phẫu - bệnh học chấn 

thương niệu đạo 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật và điều trị 

nội khoa. 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật chấn thương niệu 

đạo. 

2 1. Trình bày bệnh học chấn 

thương niệu đạo 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước phẫu 

thuật chấn thương niệu đạo 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật chấn thương niệu đạo. 

4. Áp dụng kiến thức về chăm 

sóc sau mổ để đưa ra can thiệp 

điều dưỡng phòng biến chứng 

sau phẫu thuật cho người bệnh 

chấn thương niệu đạo giả định. 

1,2,4 

9 Bài 9: Chăm  óc người 

bệnh tăng  ản tuyến tiền 

liệt 
1. Bệnh học 

2. Chăm sóc người bệnh 

trước phẫu thuật tăng sản 

tuyến tiền liệt. 

3. Chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật tăng sản tuyến 

tiền liệt. 

 

 

2 1. Trình bày chỉ định và triệu 

chứng lâm sàng của người bệnh 

tăng sản tuyến tiền liệt. 

2. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh trước phẫu 

thuật tăng sản tuyến tiền liệt. 

3. Trình bày được quy trình 

chăm sóc người bệnh sau phẫu 

thuật tăng sản tuyến tiền liệt. 

4. Áp dụng kiến thức về quy 

trình chăm sóc người bệnh đưa 

ra kế hoạch chăm sóc để phòng 

tránh biến chứng chảy máu sau 

mổ tăng sản lành tính tuyến tiền 

liệt ở người bệnh giả định. 

1,2,4 
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2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Tuần 

1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS 

ngoại khoa 2 

4 1. Sinh viên hiểu và tuân thủ 

quy định học lâm sàng của 

bộ môn, khoa ngoại bệnh 

viện. 

2. Hiểu rõ bệnh án điều 

dưỡng ngoại khoa về các yêu 

cầu cần đạt được môn điều 

dưỡng ngoại 2 

3. Thái độ học tập tích cực, 

tôn trọng người bệnh, bạn bè 

và nhân viên y tế khi học 

lâm sàng.  

PLO 1,6,8 

 

 

 

 

 

Thứ 3  

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS NB 

sau mổ trĩ. 

 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

các bước thay băng vết mổ. 

2. Nhận định được các vấn 

đề cần chăm sóc người bệnh 

sau mổ trĩ. 

PLO 1,7,10,15 

Thứ 4  

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS NB 

sau mổ thoát vị bẹn 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

các bước đặt ống thông dạ 

dày. 

2. Nhận định được các vấn 

đề cần chăm sóc người bệnh 

sau mổ thoát vị bẹn. 

PLO 1,6,7,8 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS NB 

sau mổ sỏi đường mật. 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật tiêm, truyền. 

2. Nhận định được các vấn 

đề cần chăm sóc người bệnh 

sau mổ sỏi đường mật. 

3. Nhận định được các loại 

ống dẫn lưu kehr 

PLO 1,6,7,8 

 

Thứ 6  

Thực hành KTĐD 

Hướng dẫn NĐCS NB 

sau mổ ung thư gan. 

Nộp Bệnh án điều 

dưỡng tuần 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật  đặt ống thông tiểu. 

2. Nhận định các vấn đề cần 

chăm sóc người bệnh sau 

phẫu thuật ung thư gan. 

3. Viết được bệnh án điều 

dưỡng đủ các phần 

PLO 

1,7,8,10,17 

Tuần 

2 

 

 

Thứ 2  

Thực hành KTĐD 

Giao ban. 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật đo dấu hiệu sinh 

tồn, bơm rửa bàng quang. 

2. Báo cáo đầy đủ, chính xác 

và đưa ra các can thiệp điều 

dưỡng trong case trực 

PLO 1,8,6,7,17 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Thứ 3  

Thực hành KTĐD 

Bình bệnh án người bệnh 

sau PT thoát vị bẹn 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật lấy nước tiểu làm 

xét nghiệm. 

2.  Viết được bệnh án điều 

dưỡng cs người bệnh sau PT 

thoát vị bẹn . 

PLO 1,6,8,7, 11 

Thứ 4  

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật  chăm sóc hậu môn 

nhân tạo 

2. Báo cáo đầy đủ, chính xác 

và đưa ra các can thiệp điều 

dưỡng trong case trực. 

 

PLO 1,6,8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Thực hành tư vấn chế độ 

dinh dưỡng cho NB sau 

mổ dạ dày. 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật  chăm sóc ống dẫn 

lưu ổ bụng. 

2. Hướng dẫn tư vấn giáo 

dục sức khỏe cho NB về chế 

độ dinh dưỡng cho NB sau 

mổ dạ dày.  

PLO 1, 6,8,11, 

15 

Thứ 6  

Thực hành KTĐD 

Bình bệnh án người bệnh 

chấn thương thận 

Nộp Bệnh án điều 

dưỡng tuần 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật  chăm sóc ống dẫn 

lưu ổ bụng. 

2. Viết được bệnh án điều 

dưỡng cs người bệnh sau 

phẫu thuật chấn thương thận  

PLO 1,6,8, 11, 

15 

 

 

Tuần 

3 

 

 

Thứ 2  

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh có hậu môn nhân 

tạo 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật thay băng – rửa vết 

thương. 

2. Báo cáo được các vấn đề 

cần chăm sóc trong buổi 

trực và đưa ra các can thiệp. 

điều dưỡng phù hợp. 

3. Nhận định được vấn đề 

chăm sóc hậu môn nhân tạo 

PLO 1, 6,8,11, 

15 

Thứ 3  

Thực hành KTĐD 

Bình bệnh án người bệnh 

thủng dạ dày 

4 3. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật lấy máu làm xét 

nghiệm. 

2.  Viết được bệnh án điều 

dưỡng cs người bệnh sau 

phẫu thuật thủng dạ dày. 

PLO 1, 6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 4  

Thực hành KTĐD 

Đánh giá mức độ đau sau 

mổ. 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật bơm rửa dẫn lưu 

kehr 

2. Áp dụng thang điểm VAS 

PLO 1, 6,7,8,10 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Giao ban 

 

đánh giá thang điểm đau 

trên NB. 

3. Báo cáo đầy đủ, chính xác 

và đưa ra các can thiệp điều 

dưỡng trong case trực 

Thứ 5  

Thực hành KTĐD 

Bệnh án chăm sóc người 

bệnh sau phẫu thuật chấn 

thương niệu đạo. 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật đặt kim luồn tĩnh 

mạch. 

2. Viết được bệnh án điều 

dưỡng cs người bệnh sau 

phẫu thuật chấn thương niệu 

đạo. 

PLO 1, 6,7,8,10 

Thứ 6  

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc 

bệnh nhân ung thư đại 

trực tràng 

Nộp Bệnh án điều 

dưỡng tuần 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật rút ông dẫn lưu. 

2. Chăm sóc được người 

bệnh sau mổ ung thư đại 

tràng. 

PLO 1, 6,7,8,10 

Tuần 

4 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Bình KHCS bệnh nhân 

có hậu môn nhân tạo Xét 

tư cách thi LS 

4 1. Thực hiện đúng quy trình 

kỹ thuật chăm sóc dẫn lưu 

màng phổi. 

2. Viết được bệnh án điều 

dưỡng cs người bệnh sau 

phẫu thuật ung thư đại tràng 

có hậu môn nhân tạo. 

PLO 1, 6,7,8,10 

Thứ 3 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 
 

4 

1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO 

1,4,6,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 4. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

5. Nhận định đúng các 

dấu hiệu, triệu chứng trên 

người bệnh. 

6. Thực hiện được các 

biện pháp can thiệp điều 

dưỡng hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Thứ 5 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong các 

kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi kết thúc LS 

14 1. Viết hoàn thiện bệnh án 

điều dưỡng 

2. Liệt kê đầy đủ các chẩn 

đoán điều dưỡng trên người 

bệnh 

3. Thực hiện các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng đúng 

trên lâm sàng  

PLO 

1,2,11,12,14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

           2. Lâm sàng:  Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình bệnh án 

điều dưỡng. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể 

của khoa.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm 

tra 30 phút 

gồm 2 câu 

hỏi ngắn 

bao hồm 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

PLO1,2,

4 

10 
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các nội 

dung kiến 

thức đã 

học 

là 10 điểm  

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi nhỏ 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

1. Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng ngoại 

khoa. 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

được 1,5 

điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản KHCS 

cho 1 bệnh 

nhân ngoại 

khoa bất kỳ, 

hỏi vấn đáp 

trực tiếp 1 

sinh viên và 

2 giáo viên 

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ các 

chẩn đoán 

điều dưỡng 

và kế hoạch 

chăm sóc 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 
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phù hợp với 

người bệnh. 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập: 
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   Vũ Sơn. (2017). Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa. Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 

2. Tài liệu tham khảo: 

VII. Lịch học 

1. Theo Lịch giảng dạy/học tập lý thuyết 

1. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Trần Đức Thái, Trần Đình Hậu. (2009). Điều 

dưỡng ngoại tập 1. Nhà xuất bản y học. 

2. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Trần Đức Thái, Trần Đình Hậu. (2009). Điều 

dưỡng ngoại tập 2. Nhà xuất bản y học. 

3. Hà Văn Quyết. (2006). Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 1. Nhà xuất bản y 

khoa.  

4. Hà Văn Quyết. (2006). Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 2. Nhà xuất bản y 

khoa. 

5. Hà Văn Quyết. (2013). Bài giảng triệu chứng học Ngoại khoa. Nhà xuất bản y 

học. 

6. Bộ môn ngoại, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. (2011). Bệnh học 

ngoại tiêu hoá. Nhà xuất Y học. 

7. Gersch, C., Heimgartner, N.H., Rebar, C.R., Willis, L. M. (2016).  Medical -Surgical Nursing 

made incredibly easy !. Wolters Kluwer. https://lccn.loc.gov/2016016086 

11. Lee- Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik. (2010). Pathophysiology, 4
th

 

edition Volume 1. Saunders Elsevier 11830 Westline Industrial Drive St. 

Louis, Missouri 63146. http://evolve. Elsevier.com/Copstead. 

12. Lee- Ellen C. Copstead, Jacquelyn L. Banasik. (2010). Pathophysiology, 4
th

 

edition Volume 2. Saunders Elsevier 11830 Westline Industrial Drive St. 

Louis, Missouri 63146. http://evolve. Elsevier.com/Copstead. 

13. Patricia Gonce Morton, Dorrie K. Fontaine. (2013). Essentials of Critical Care 

Nursing A Holistic Approach. Wolters Kluwer Health│Lippincott Williams 

& Wilkins. 

 

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

 tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

1 

* Giảng lý thuyết: 

Bài 1: Chăm sóc người bệnh 

mổ thoát vị bẹn. 

Bài 2: Chăm sóc người bệnh 

mổ trĩ. 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân BN mổ 

thoát vị bẹn. 

Nhận định bệnh nhân BN trĩ. 

   2 

 

2 

 

 

ThS. Nga 

 

Tài liệu 

1,3. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

* Giảng lý thuyết 

Bài 3: Chăm sóc người bệnh 

mổ sỏi đường mật. 

Bài 4: Chăm sóc người bệnh  

mổ ung thư gan 

* Thảo luận: 

   2 

 

2 

 

 

 

Ths. Duynh 
Tài liệu 

1,2,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

https://lccn.loc.gov/2016016086
http://evolve/
http://evolve/
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Nhận định người bệnh mổ 

sỏi đường mật. 

 

 

2 

* Giảng lý thuyết: 

Bài 5: Chăm sóc người bệnh 

sau mổ ung thư đại trực 

tràng. 

Bài 6: Chăm sóc người bệnh 

sau mổ dạ dày. 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân sau PT 

ung thư đại trực tràng. 

 

   2 

 

2 

 

 

ThS. Dịu 
Tài liệu 

1,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

Kiểm tra GHK 30 phút 1 
Ths. Nga 

Ths. Dịu 
  

* Giảng lý thuyết: 

Bài 7: Chăm sóc người bệnh 

chấn thương thận. 

Bài 8: Chăm sóc người bệnh 

chấn thương niệu đạo. 

* Thảo luận: 

Nhận định bệnh nhân sau mổ 

chấn thương thận 

 

2 

2 

 

 

 

TS. Sơn 
Tài liệu 

1,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

 

 

3 

* Giảng lý thuyết: 

Bài 9: Chăm sóc người bệnh 

mổ tăng sản tuyến tiền liệt. 

* Thảo luận: Nhận định NB 

mổ tăng sản tuyến tiền liệt. 

 

 

2 

 

 

 

TS. Sơn 
Tài liệu 

1,3,4. 

Thuyết 

trình, 

thảo luận 

  

 

2. Theo Lịch giảng dạy/học tập lâm  àng 

 

Tuần Ngày / 

giờ 

Chủ đề HD  học/ địa điểm Giảng viên 

Tuần 

1 

Thứ 2 Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học lâm sàng 

Thảo luận 

Giảng đường 

Th.s Phạm Thị Nga 

Thứ 3 Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS NB sau 

mổ trĩ. 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Thị 

Dịu 

Thứ 4 Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS NB sau 

mổ thoát vị bẹn 

Thực hành, HĐ, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Trọng 

Duynh 

Thứ 5 Thực hành KTĐD Thực hành, HĐ, TS. Sơn 
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Hướng dẫn NĐCS NB sau 

mổ sỏi đường mật. 

Bình KHCS sau mổ sỏi 

mật. 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Thứ 6 Thực hành KTĐD 

Hướng dẫn NĐCS NB sau 

mổ ung thư gan. 

Nộp Bệnh án điều dưỡng 

tuần 

Thực hành, HĐ, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Thị 

Dịu 

Tuần 

2 

Thứ 2 Thực hành KTĐD 

Giao ban. 

Thực hành, HĐ, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Trọng 

Duynh 

Thứ 3 Thực hành KTĐD 

Bình bệnh án người bệnh 

sau PT thoát vị bẹn 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Phạm Thị Nga 

Thứ 4 Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

TS. Sơn 

Thứ 5 Thực hành KTĐD 

Thực hành tư vấn chế độ 

dinh dưỡng cho NB sau mổ 

dạ dày. 

Thực hành, HĐ, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Thị 

Dịu 

Thứ 6 Thực hành KTĐD 

Bình bệnh án người bệnh 

chấn thương thận 

Nộp Bệnh án điều dưỡng 

tuần 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Phạm Thị Nga 

Tuần 

3 

Thứ 2 Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người 

bệnh có hậu môn nhân tạo 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Trọng 

Duynh 

Thứ 3 Thực hành KTĐD 

Bình bệnh án người bệnh 

thủng dạ dày 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

TS. Sơn 

Thứ 4 Thực hành KTĐD 

Đánh giá mức độ đau sau 

mổ. 

Giao ban 

 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Phạm Thị Nga 

Thứ 5 Thực hành KTĐD 

Bệnh án chăm sóc người 

bệnh sau phẫu thuật chấn 

thương niệu đạo. 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Nguyễn Trọng 

Duynh 

Thứ 6 Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc bệnh 

nhân ung thư đại trực tràng 

Nộp Bệnh án điều dưỡng 

tuần 

Thực hành, HĐ, 

buồng bệnh 

Th.s Phạm Thị Nga 
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Tuần 

4 

Thứ 2 Thực hành KTĐD 

Bình KHCS bệnh nhân có 

hậu môn nhân tạo 

 Xét tư cách thi LS 

Thực hành, HĐ, 

giảng đường, 

buồng bệnh 

Th.s Phạm Thị Nga 

Thứ 3 Hỏi thi Giữa học kỳ LS Thực hành, buồng 

bệnh 

Th.s Nguyễn Trọng 

Duynh 

Thứ 4 Hỏi thi Giữa học kỳ LS Thực hành ,buồng 

bệnh 

TS. Sơn 

Thứ 5 Hỏi thi Giữa học kỳ LS Thực hành ,buồng 

bệnh 

Th.s Phạm Thị Nga 

Thứ 6 Hỏi thi kết thúc LS Hỏi vấn đáp, bệnh 

án điều dưỡng, 

giảng đường 

TS. Sơn 

Th.s Phạm Thị Nga 

Th.s. Nguyễn Thị 

Dịu 

Th.s Nguyễn Trọng 

Duynh 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có ý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

7.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

8.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

9.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần: Điều dưỡng chấn thương  

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng chấn thương  

Tên tiếng Anh: Trauma Nursing  

Mã học phần: 6130TRAUNR0B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

VIII. Hành chính. 

16. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 4  

Số tín chỉ : 3 

Số tiết Lý thuyết: 18 

Thảo luận :  

Số giờ tự học: 30 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Thảo luận:  

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành 

điều dưỡng. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

17. Mô tả chung về học phần: 

Thực hành chăm sóc người bệnh trước và sau khi phẫu thuật. Áp dụng các kiến thức 

điều dưỡng và lý thuyết bệnh học liên quan để chăm sóc người bệnh, đồng thời thúc 

đẩy vai trò chăm sóc người bệnh của gia đình người bệnh. 

18. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

19.  

TT Họ tên 

Học 

hàm/ 

học vị 

Số 

điện thoại 
Email 

Ghi 

chú 

70.  Vũ Sơn TS 0912131080 vusonytb@gmail.com Phụ 
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trách 

71.  Phạm Thị Nga ThS 0366677495 phamthingaytb84@gmail.com Tham 

gia 

72.  Nguyễn Thị Dịu ThS 0985966266 diuytb@gmail.com Tham 

gia 

73.  Nguyễn Trọng 

Duynh 

ThS 0376810500 duynhtbmu2010@gmail.com Tham 

gia 
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4. Mục tiêu học phần: 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1 Bài 1: Chăm  óc người bệnh 

bỏng  

1. Phân loại bỏng. 

2. Cấp cứu bệnh nhân bỏng. 

3. Chăm sóc người bệnh bị bỏng 

theo các giai đoạn. 

4. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

bị bỏng. 

2 1.Trình bày được cách 

phân loại bỏng. 

2.Trình bày được nội 

dung chăm sóc người 

bệnh theo các giai đoạn 

bỏng. 

3.Áp dụng kiến thức để 

lập được bệnh án chăm 

sóc người bệnh bị bỏng. 

1,2,4 

2 Bài 2: Chăm  óc người bệnh 2 1. Trình bày được định 1,2,4 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

48.  Vận dụng kiến thức cơ bản về giải phẫu, sinh 

lý, điều dưỡng để nhận định, chẩn đoán lập và 

thực hiện kế hoạch chăm sóc người bệnh chấn 

thương. 

PEO1,2,3,4,5 

49.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức khoẻ phòng 

bệnh và tránh các biến chứng. 

PE0 6, 7 

50.  Nhận thức được tầm quan trọng trong sơ cấp 

cứu những tình huông chấn thương. 

PEO 10,11 

TT CĐR Học phần 
Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

51.  Vận dụng được kiến thức cơ bản  trong chăm 

sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh 

chấn thương trong thực hành lâm sàng. 

H: PLO 1, 2,4 

52.  Vận dụng kiến thức để lập được kế hoạch 

chăm sóc đảm bảo người bệnh được chăm sóc 

toàn diện, ổn định, liên tục. Cung cấp môi 

trường chăm sóc an toàn và quản lý các nguy 

cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

53.  Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các 

thành viên trong nhóm và đề xuất được các 

chẩn đoán điều dưỡng đúng trong các case 

lâm sàng giả định. 

H: PLO 14, 15 

54.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của điều dưỡng 

ngoại khoa, phối hợp với thầy thuốc để đề 

xuất các biện pháp can thiệp điều dưỡng trong 

những bệnh chấn thương thường gặp 

H: PLO6, 12 
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STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

gãy xương. 
1. Bệnh học. 

2. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

gãy xương. 

nghĩa, nguyên nhân của 

gãy xương. 

2. Trình bày được triệu 

chứng , biến chứng của 

người bệnh gãy xương. 

3. Vận dụng kiến thức 

để lập kế hoạch chăm 

sóc cho NB gãy xương 

giả định. 

 

3 Bài 3: Chăm  óc người bệnh 

chấn thương thận. 

1. Bệnh học 

2. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

trước mổ chấn thương thận. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

sau mổ chấn thương thận. 

 

2 1. Trình bày được triệu 

chứng của chấn thương 

thận. 

2. Trình bày được cách 

phân loại và hướng điều 

trị của chấn thương thận. 

3. Vận dụng kiến thức 

đã học để lập bệnh án 

chăm sóc người bị chấn 

thương thận. 

1,2,4 

4 Bài 4: Chăm  óc người bệnh 

đang kéo tạ. 
1. Bệnh học 

2. Chuẩn bị người bệnh trước 

kéo tạ. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

đang kéo tạ. 

2 1. Nêu được khái niệm, 

mục đích và các kiểu 

kéo tạ trong gãy xương. 

2. Trình bày được nội 

dung nhận định chăm 

sóc và can thiệp điều 

dưỡng về người bệnh 

đang kéo tạ. 

3. Vận dụng kiến thức 

lập bênh án chăm sóc 

người bệnh đang kéo tạ 

giả định. 

1,2,4 

5 Bài 5: Chăm  óc người bệnh 

 ốc chấn thương. 

1. Bệnh học. 

2. Những công việc cần làm 

trong cấp cứu sốc chấn thương. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

sốc chấn thương. 

2 1. Trình bầy được định 

nghĩa, phân loại và triệu 

chứng lâm sàng của sốc 

chấn thương. 

2. Trình bầy được mức 

độ sốc và nội dung cần 

làm trong sốc chấn 

thương. 

3. Vận dụng kiến thức 

lập bênh án chăm sóc 

người bệnh sốc chấn 

thương giả định. 

1,2,3,4 

6 Bài 6: Chăm  óc người bệnh bó 

bột. 

2 1. Trình bầy được chỉ 

định và các nội dung 

1,2,3 
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STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1. Bệnh học. 

2. Chuẩn bị người bệnh trước bó 

bột. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

bị bó bột. 

 

chuẩn bị trước khi bó 

bột. 

2. Trình bầy cách nhận 

định được người bệnh 

sau bó bột. 

3. Vận dụng kiến thức 

lập bênh án chăm sóc 

người bệnh bị bó bột chi  

giả định. 

7 Bài 7: Chăm  óc người bệnh 

bong gân. 
1. Triệu chứng lâm sàng. 

2. Cách xử lý người bệnh bị 

bong gân. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

bị bong gân. 

2 1. Trình bầy được triệu 

chứng lâm sàng và 

hướng xử lý người bệnh 

bị bong gân. 

2. Trình bầy nhận định 

chăm sóc người bệnh bị 

bong gân. 

3. Vận dụng kiến thức 

lập bênh án chăm sóc 

NB bị bong gân  giả 

định. 

1,2,3,4 

8 Bài 8: Chăm  óc người bệnh 

phẫu thuật xương. 

1. Chỉ định, tai biến và biến 

chứng. 

2. Chuẩn bị người bệnh trước mổ 

xương. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

mổ xương. 

 

2 1. Trình bầy được chỉ 

định, tai biến và biến 

chứng của người bệnh 

phẫu thuật xương. 

2. Trình bầy được triệu 

chứng lâm sàng và nội 

dung chuẩn bị người 

phẫu thuật xương. 

3. Vận dụng kiến thức 

lập bênh án chăm sóc 

người bệnh phẫu thuật 

xương  giả định. 

1,2,3 

9 Bài 9: Chăm  óc người bệnh 

chấn thương cột  ống. 

1. Triệu chứng lâm sàng của 

chấn thương cột sống. 

2. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

trước mổ và bó bột cột sống. 

3. Bệnh án chăm sóc người bệnh 

trước mổ và bó bột cột sống. 

 

2 1. Trình bầy đucợ mục 

tiêu điều trị và cách 

phân loại chấn thương 

cột sống. 

2. Trình bầy được nội 

dung nhận định, can 

thiệp người bệnh trước 

mổ và người bệnh bó bột 

trong chấn thương cột 

sống. 

3. Trình bầy được nội 

dung nhận định, can 

thiệp người bệnh sau mổ 

và người bệnh bó bột 

1,2,3,4 
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STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

trong chấn thương cột 

sống. 

3. Vận dụng kiến thức 

lập bênh án chăm sóc 

người bệnh chấn thương 

cột sống  giả định. 

2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Tuần 

1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, 

phổ biến quy chế học 

LS 

Hướng dẫn mẫu 

KHCS chấn thương. 

4 4. Sinh viên hiểu và tuân thủ 

quy định học lâm sàng của bộ môn, 

khoa chấn thương bệnh viện. 

5. Hiểu và áp dụng viết được 

bệnh án điều dưỡng chấn thương.  

6. Thái độ học tập tích cực, tôn 

trọng người bệnh, bạn học và nhân 

viên y tế khi học lâm sàng.  

PLO 6 

 

 

PLO 1,6 

 

PLO8,9 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi 

và chăm sóc trước 

PT. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Áp dụng kiến thức đã học theo 

dõi và chăm sóc bệnh nhân trước 

phẫu thuật xương tại khoa. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS 

các loại ống dẫn lưu 

tại khoa chấn thương. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Nhận biết, phân loại và chăm sóc 

được các ống dẫn lưu. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS 

các loại ống dẫn lưu 

tại khoa chấn thương. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Nhận biết, phân loại và cahwm 

sóc được các ống dẫn lưu. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc 

người bệnh sau PT 

Nộp BACS tuần 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Áp dụng kiến thức đã học theo 

dõi và chăm sóc một bệnh nhân tại 

khoa. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Tuần 

2 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Trình bày được các nội dung cần 

giao ban và báo cáo diễn biến người 

bệnh tại khoa. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình bệnh án chăm 

sóc người bệnh bị 

bỏng 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Nhận định được diễn biến vết 

bỏng và đưa ra các can thiệp điều 

dưỡng thích hợp cho người bệnh 

bỏng. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm 

sóc người bệnh gẫy 

xương hở. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Thực hiện nhận định và chăm sóc 

vết thương  được cho người bệnh 

gẫy xương hở. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS 

NB sốc chấn thương. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Viết được kế hoạch  chăm sóc 

cho người bệnh sốc chấn thương. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình bệnh án chăm 

sóc người bệnh sau 

mổ sốc chấn thương. 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Trình bày được diễn biến,  quá 

trình chăm sóc và đưa ra các can 

thiệp điều dưỡng cho người bệnh bị 

sốc chấn thương. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Tuần 

3 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS 

người bệnh chấn 

thương cột sống. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Thực hiện nhận định, can thiệp 

điều dưỡng trên người bệnh chấn  

thương cột sống. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình bệnh án chăm 

sóc người bệnh chấn 

thương cột sống. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Trình bày được diễn biến,  quá 

trình chăm sóc và đưa ra các 

phương pháp chăm sóc cho người 

bệnh bị chấn thương cột sống. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS 

người bệnh bó bột. 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Thực hiện nhận định, chăm sóc 

người bệnh sau bó bột. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Thực hiện được các can thiệp 

điều dưỡng  cho người bệnh bị chèn 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

sóc người bệnh bó 

bột. 

ép sau bó bột. 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc 

bệnh nhân sau kéo tạ. 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Thực hiện chăm sóc được cho 

bệnh nhân đang kéo tạ. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Tuần 

4 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS bệnh 

nhân bị bong gân. 

Xét tư cách thi LS 

4 1. Thực hiện được các kỹ thuật điều 

dưỡng trên người bệnh. 

2. Viết được kế hoạch chăm sóc cho 

người bệnh bị bong gân. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 3 

Hỏi thi trên lâm sàng 
 

4 

Nhận định được các triệu chứng 

lâm sàng 

Đưa ra được đầy đủ các chẩn đoán 

và can thiệp điều dưỡng 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 Nhận định được các triệu chứng 

lâm sàng 

Đưa ra được đầy đủ các chẩn đoán 

và can thiệp điều dưỡng 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 5 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 Nhận định được các triệu chứng 

lâm sàng 

Đưa ra được đầy đủ các chẩn đoán 

và can thiệp điều dưỡng 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi KHCS 

4 Viết được hoàn thành bệnh án chăm 

sóc 

Giải thích được một só cơ chế đưa 

ra các biện pháp can thiệp điều 

dưỡng. 

PLO 

7,8,9,10,1

1,14,15 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

2. Lâm sàng:  Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, giao ban,bình kế 

hoạch chăm sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể của 

khoa. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 
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1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng giờ, 

không vi 

phạm quy 

chế của bộ 

môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa học 

phần (ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm 

tra 30 phút 

gồm 2 câu 

hỏi ngắn 

bao hồm 

các nội 

dung kiến 

thức đã học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 điểm, 

2 câu là 10 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO1,2,4 10 

Điểm kiểm tra 

học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi nhỏ 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 4 

câu là 10 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO1,2,4

,5 

10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

 

2. Điểm lâm  àng 

Điểm  

thành phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí  

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm  

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng giờ, 

không vi 

phạm quy chế 

của bộ môn, 

bệnh viện.  

PLO6, 

14,15 

10 
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Điểm  

thành phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí  

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm  

tối đa 

Rubric 1 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng chấn 

thương. 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

được 1,5 điểm 

Bài đánh giá 

các kỹ năng 7 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản KHCS 

cho 1 bệnh 

nhân ngoại 

khoa bất kỳ, 

hỏi vấn đáp 

trực tiếp 1 

sinh viên và 

2 giáo viên 

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ 

và chính xác. 

Đủ các chẩn 

đoán điều 

dưỡng và kế 

hoạch chăm 

sóc phù hợp 

với người 

bệnh. 

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 
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giá 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Tài liệu học tập: 

   Vũ Sơn. (2017). Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa. Nhà xuất bản giáo dục Việt 

Nam 

2. Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Trần Đức Thái, Trần Đình Hậu. (2009). Điều 

dưỡng ngoại tập 1. Nhà xuất bản y học. 

2. Phạm Văn Lình, Hồ Duy Bính, Trần Đức Thái, Trần Đình Hậu. (2009). Điều 

dưỡng ngoại tập 2. Nhà xuất bản y học. 

3. Gersch, C., Heimgartner, N.H., Rebar, C.R., Willis, L. M. (2016).  Medical -

Surgical Nursing made incredibly easy !. Wolters Kluwer. 

https://lccn.loc.gov/2016016086 

4. Sherry Jones Mayo, Neal E. Braveman. (2012). More confessions of a trauma 

Junkie: My like as a Nurse paramedic. www. Modern History Press.com  

5. Michelle Flaum Hall, Scott E. Hall. (2017). Managing the Psychological 

impact of Medical Trauma A Guige for Mental Health and Health Care 

Professionals. www. Springer pub.com 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

1. Lịch giảng lý thuyết 

STT Tên bài 
Số  

tiết 

Giảng  

viên 

Tài liệu  

học tập/ 

tham khảo 

Hình thức 

học 

1 Bài 1: Chăm sóc người bệnh 

bỏng 

1. Bệnh học bỏng 

2 ThS Nga 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

https://lccn.loc.gov/2016016086
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STT Tên bài 
Số  

tiết 

Giảng  

viên 

Tài liệu  

học tập/ 

tham khảo 

Hình thức 

học 

2. Chăm sóc người bệnh 

theo các giai đoạn bỏng 

3. Kế hoạch chăm sóc 

người bệnh bỏng 

nhỏ 

2 Bài 2: Chăm sóc người bệnh 

gãy xương 

1. Bệnh học gãy xương 

2. Kế hoạch chăm sóc 

người bệnh gãy xương 

3. Giáo dục sức khoẻ 

người bệnh 

2 ThS Nga 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

4 Bài 3: Chăm sóc người bệnh 

đang kéo tạ. 

1. Bệnh học.  

2. Chuẩn bị người bệnh 

trước khi kéo tạ. 

3. Kế hoạch chăm sóc 

người bệnh đang kéo tạ. 

4. Giáo dục sức khoẻ 

người bệnh. 

2 TS. Sơn 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

5 Bài 4: Chăm sóc người bệnh 

sốc chấn thương. 

1. Bệnh học . 

2. Kế hoạch chăm sóc 

người bệnh sốc chấn thương. 

3. Giáo dục sức khoẻ 

người bệnh. 

4. Đánh giá. 

2 TS. Sơn 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

6 Bài 5: Chăm sóc người bệnh 

bó bột. 

1. Bệnh học . 

2. Chuẩn bị người bệnh 

trước khi bó bột. 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau bó bột.. 

2 ThS 

Duynh 

1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

7 Bài 6: Chăm sóc người bệnh 

bong gân. 

1. Bệnh học bong gân. 

2. Chăm sóc người bệnh 

bong gân. 

3. Giáo dục sức khoẻ. 

2 ThS 

Duynh 

1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

8 Bài 7: Chăm sóc người bệnh 

phẫu thuật xương. 

1. Bệnh học. 

2 ThS Dịu 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 
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STT Tên bài 
Số  

tiết 

Giảng  

viên 

Tài liệu  

học tập/ 

tham khảo 

Hình thức 

học 

2. Chuẩn bị người bệnh 

trước khi phẫu thuật xương. 

3. Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật xương. 

4. Giáo dục sức khoẻ. 

9 Bài 8: Chăm sóc người bệnh 

chấn thương cột sống. 

1. Bệnh học. 

2. Chăm sóc người bệnh 

chấn thương cột sống . 

3. Giáo dục sức khoẻ. 

2 ThS Dịu 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

10 Bài 9: Chăm sóc người bệnh 

chấn thương sọ não 

1. Bệnh học.  

2. Chăm sóc người bệnh 

chấn thương sọ não . 

3. Giáo dục sức khoẻ. 

2 ThS Nga 1,2 Thuyết 

trình, thảo 

luận nhóm 

2. Lịch giảng lâm  àng 

 

TUẦN 
NGÀY / 

GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

GIẢNG 

VIÊN 

Tuần 

1 

 

Thứ 2 

 

Tiếp đón sinh viên, phổ biến quy 

chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS ngoại 

khoa 

Thảo luận TS. Sơn  

Ths. Nga 

 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn theo dõi và chăm sóc 

NB bỏng 

Thảo luận Ths. Nga 

ĐDCKI Dịu 

 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Hướng dẫn NĐCS NB bỏng 

Thảo luận Ths. Nga 

ĐDCKI Dịu 

 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Bình KHCS người bệnh bỏng 

Thảo luận Ths. Nga 

Ths. Duynh 

 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD  

Thực hành chăm sóc người bệnh 

bỏng 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận Ths. Nga 

ĐDCKI Dịu 

Tuần 

2 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Trình bày 

Thảo luận 

TS. Sơn 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Nhận định chăm sóc người bệnh 

Thảo luận Ths. Nga 
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TUẦN 
NGÀY / 

GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

GIẢNG 

VIÊN 

gãy xương, kéo tạ. 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn TH chăm sóc người 

bệnh gãy xương, kéo tạ 

Thảo luận Ths Nga 

ĐDCKI Dịu 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD  

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh 

chấn thương cột sống 

Thảo luận Ths. Duynh 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh gãy 

xương, kéo tạ 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận Ths. Nga 

 

Tuần 

3 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh 

thủng dạ dày 

Thảo luận TS. Sơn 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

HD chăm sóc người bệnh sốc 

chấn thương 

Thảo luận TS. Sơn 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS người bệnh bó 

bột 

Thảo luận  

Ths. Nga 

ĐDCK1. 

Dịu 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc người 

bệnh chấn thương cột sống 

Trình bày 

Thảo luận 

 

Ths. Duynh 

Th.s Nga 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc mổ kết hợp 

xương 

Nộp KHCS tuần 

Thảo luận Ths. Nga 

ĐDCK1 Dịu 

Tuần 

4 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân 

chấn thương sọ não 

Thảo luận Ths. Duynh 

 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thảo luận 

 

TS. Sơn 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc bệnh nhân 

chấn thương sọ não 

Thảo luận Ths. Nga 
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TUẦN 
NGÀY / 

GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

GIẢNG 

VIÊN 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thảo luận Ths. Nga 

ĐDCK1. 

Dịu 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS bệnh nhân chấn 

thương sọ não 

Nộp KHCS tuần 

Trình bày 

Thảo luận 

Th.s Tú 

Ths. Nga 

Tuần 

5 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Xét tư cách thi LS 

Thảo luận TS. Sơn 

Ths. Nga 

Thứ 3 

 

Thi lâm sàng Thảo luận 

 

Ths. Nga 

ĐDCK1. 

Dịu 

Thứ 4 

 

Thi lâm sàng Thảo luận 

 

Ths. Duynh 

Ths. Nga 

Thứ 5 

 

Bốc thi làm KHCS trên người 

bệnh 

Trình bày 

nhóm 

Thảo luận 

Ths. Nga 

ĐDCK1. 

Dịu 

Thứ 6 

 

Thi KHCS Thảo luận TS. Sơn, 

Ths. Duynh, 

Ths. Thanh, 

Ths. Nga, 

ĐDCK1. 

Dịu 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của  inh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên. 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có lý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và 

giao ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, 

sau khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

15.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

16.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

17.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  Điều dưỡng nhi học phần 1 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng nhi học phần 1 

Tên tiếng Anh: Pediatric Nursing  1 

Mã học phần: 6130PEDTNR1B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

IX. Hành chính. 

20. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 3  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Số giờ tự học: 60 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ 

người lớn bệnh Nội khoa, Ngoại khoa. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

21. Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về tác động của môi trường đến 

trẻ khoẻ mạnh cũng như trẻ nằm viện, sự khác biệt cấu trúc giải phẫu và chức năng 

sinh lý của một số hệ cơ quan giữa trẻ em và người lớn, quá trình phát triển thể chất 

tinh thần của trẻ từ sơ sinh đến trưởng thành, phương pháp cung cấp dinh dưỡng trẻ; 

kiến thức về diễn biến và cách chăm sóc toàn diện cho trẻ, gia đình khi trẻ mắc:hội 

chứng vàng da,nhiễm khuẩn sơ sinh, đau, suy dinh dưỡng, còi xương và bệnh lý hô 

hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, thận - tiết niệu, thần kinh. Để giúp sinh viên có tư duy thấu 

đáo học phần còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và 

ngoại ngữ để tìm kiếm các bằng chứng khoa học, kỹ năng làm việc nhóm trong thảo 

luận để đưa ra kế hoạch chăm sóc toàn diện dựa trên các những tình huống. Ngoài ra 
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học phần này cung cấp các kỹ năng thực hành: đánh giá sự phát triển thể chất, tinh 

thần vận động, đau, thực hiện thăm khám một số cơ quan, thực hiện được kỹ năng cấp 

cứu, chăm sóc trẻ, tư vấn giáo dục cho gia đình theo đúng quy trình.  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy:  

TT Họ tên Học 

hàm/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

74.  Nguyễn 

Thị 

Thanh 

ThS 0912675503 Thanhytb143@gmail.com Phụ 

trách 

75.  Trần Thị 

Hằng 

ĐDCK1 0989491360 tranhangdhy@gmail.com Tham 

gia 

76.  Tăng Thị 

Hảo 

ThS 0356844626 Tangthihao2012@gmail.com Tham 

gia 

77.  Lê Thị 

Hồng 

ThS 0395355243 Lethihong6591@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

55.  Vận dụng được các kiến thức về 

bệnh học nhi khoa để nhận định, 

chẩn đoán và đưa ra kế hoạch 

chăm sóc nhi khoa thường gặp 

trong thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3 

56.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức 

khoẻ phòng bệnh và tránh các 

biến chứng. 

PE06, PEO10, PEO11 

57.  Nhận thức được tầm quan trọng 

của các bệnh lý nhi khoa trong 

thực hành nghề nghiệp. 

PEO5 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

7. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 
CĐR 

HP 

1 

Bài : Các thời kỳ phát triển 

của trẻ 

1. Thời kỳ trong tử cung 

2. Thời kỳ sơ sinh 

3.Thời kỳ bú mẹ 

4.Thời kỳ răng sữa 

5. Thời kỳ thiếu niên (lứa tuổi 

học đường) 

 6. Thời  kỳ dậy thì 

 

02 1. Trình bày được 

Nêu được đặc điểm 

sinh lý, bệnh lý của 6 

thời kỳ phát triển của 

trẻ em. 

2. Trình bày được 

nội dung chăm sóc, 

phòng bệnh cho trẻ ở 

từng thời kỳ 

3. Vận dụng kiến 

thức về đặc điểm 

sinh lý, bệnh lý của 

các thời kỳ phát triển 

trẻ em để chăm sóc 

trong các bệnh lý nhi 

khoa 

1 

2 Bài: Sự phát triển thể chất, 

tinh thần và vận động của trẻ 

em 

04 1. Trình bày được sự 

phát triển chiều cao, 

cân nặng, biểu đồ 

1,2 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

58.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về 

chăm sóc sức khỏe trẻ em và chuyên 

khoa hệ nhi trong thực hành lâm 

sàng Nhi khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

59.  Vận dụng kiến thức để lập được quy 

trình điều dưỡng đảm bảo người 

bệnh được chăm sóc toàn diện, ổn 

định, liên tục. Cung cấp môi trường 

chăm sóc an toàn và quản lý các 

nguy cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

60.  Có khả năng làm việc nhóm, phối 

hợp với các thành viên trong nhóm 

và đề xuất được các chẩn đoán điều 

dưỡng đúng trong các case lâm sàng 

giả định 

S: PLO 14, 15 

61.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của 

điều dưỡng nhi khoa, phối hợp với 

thầy thuốc để đề xuất các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng trong những 

tình huống nhi khoa thường gặp 

S: PLO6, 12 
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1. Sự phát triển chiều cao 

2. Sự phát triển cân nặng 

23. Biểu đồ tăng trưởng (Growth 

chart): 

4. Sự phát triển vòng đầu, vòng 

ngực và vòng cánh tay 

5. Thóp 

6. Răng 

7.Tỷ lệ giữa các phần trong cơ 

thể 

8. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

phát triển thể chất trẻ em 

9. Đặc điểm phát triển tinh thần 

và vận động ở trẻ em. 

10. Những yếu tố ảnh hưởng tới 

quá trình phát triển tinh thần và 

vận động ở trẻ em 

11. Các chỉ số cơ bản của sự 

phát triển tâm thần vận động của 

trẻ em  

tăng trưởng qua từng 

lứa tuổi. 

2. Trình bày được sự 

phát triển tinh thần 

và vận động ở trẻ em 

qua từng lứa tuổi. 

3. Áp dụng kiến thức 

về biểu đồ tăng 

trưởng để đánh giá 

thể trạng của trẻ em.   

 

3 Bài: Đặc điểm hệ tiêu hóa 

1. Miệng và các bộ phận trong 

khoang miệng  

2. Thực quản 

3. Dạ dày 

4 .Ruột 

5. Tụy 

6. Gan 

7. Phân su, phân của trẻ bú mẹ, 

phân của trẻ ăn sữa bò 

01 1. Trình bày được 

đặc điểm giải phẫu, 

sinh lý, bệnh lý hệ 

tiêu hoá trẻ em. 

2. Trình bày được 

tính chất phân của 

trẻ khoẻ mạnh. 

3. Áp dụng kiến thức 

về giải phẫu, sinh lý 

để chăm sóc một số 

bệnh lý tiêu hóa 

thường gặp ở trẻ em 

trên lâm sàng 

1,2,4 

4 Bài : Chăm  óc bệnh nhi tiêu 

chảy cấp 

1. Bệnh học 

2. Quy trình điều dưỡng 

3.Giáo dục sức khỏe 

03 1. Trình bày được 

định nghĩa, nguyên 

nhân, triệu chứng 

của bệnh tiêu chảy 

cấp. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

trẻ bị bệnh tiêu chảy 

cấp. 

3. Áp dụng kiến thức 

về bệnh tiêu chảy 

cấp để đưa ra nội 

dung giáo dục sức 

khỏe phòng bệnh 

tiêu chảy cho trẻ em. 

1,2,3 



316 

 

 

5 Bài: Đặc điểm hệ hô hấp trẻ 

em 

1. Đặc điểm giải phẫu 

2. Đặc điểm sinh lý 

3. Kết luận 

01 1. Trình bày được 

đặc điểm giải phẫu 

hệ hô hấp trẻ em. 

2. Trình bày được 

đặc điểm sinh lý, 

bệnh lý hệ hô hấp trẻ 

em. 

3. Áp dụng kiến thức 

về giải phẫu, sinh lý 

để giải thích được 

một số đặc điểm 

bệnh lý hô hấp ở trẻ 

em 

1,3,4 

6 Bài: Chăm  óc bệnh nhi viêm 

phổi nặng 

1. Bệnh học 

2. Quy trình điều dưỡng 

3. Giáo dục sức khỏe 

03 1. Nêu được nguyên 

nhân, cơ chế bệnh 

sinh, triệu chứng của 

bệnh viêm phổi và 

viêm phổi nặng. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

bệnh nhi viêm phổi 

và viêm phổi nặng. 

3. Áp dụng kiến thức 

về bệnh viêm phổi 

nặng để đưa ra các 

nội dung nhận định 

và các can thiệp điều 

dưỡng trên người 

bệnh giả định 

1,2,4 

7 Bài: Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ 

em 

1. Đặc điểm giải phẫu và cấu tạo 

hệ tiết niệu trẻ em 

2. Đặc điểm sinh lý hệ tiết niệu 

trẻ em 

01 1. Trình bày được 

đặc điểm về giải 

phẫu và cấu tạo hệ 

tiết niệu trẻ em. 

2. Trình bày được 

những đặc điểm về 

sinh lý, bệnh lý hệ 

tiết niệu trẻ em. 

3. Giải thích được sự 

liên quan giữa gải 

phẫu, sinh lý với 

bệnh lý hệ tiết niệu 

trẻ em 

1,2 

8 Bài: Chăm  óc bệnh nhi viêm 

cầu thận cấp 

1. Bệnh học 

2. Quy trình điều dưỡng 

3.Giáo dục sức khỏe 

03 1. Trình bày được 

được nguyên nhân, 

các yếu  tố nguy cơ, 

triệu chứng, tiến 

triển bệnh viêm cầu 

1,2,4 
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thận cấp. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

cho bệnh nhi viêm 

cầu thận cấp . 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập quy trình 

điều dưỡng  và tư 

vấn giáo dục sức 

khỏe cho trẻ bị viêm 

cầu thận cấp giả 

định. 

9 Bài: Chăm  óc bệnh nhi hội 

chứng thận hư 

1. Bệnh học 

2. Quy trình điều dưỡng 

3.Giáo dục sức khỏe 

04 1. Nêu được định 

nghĩa, triệu chứng, 

biến chứng trong 

bệnh HCTH 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

trẻ bị HCTH. 

3. Áp dụng kiến thức 

về triệu chứng, biến 

chứng bệnh HCTH 

để đưa ra các nội 

dung cần nhận định 

và can thiệp điều 

dưỡng cho bệnh nhi 

giả định  

1,2,4 

10 Bài: Đặc điểm hệ tuần hoàn 

1. Đặc điểm tuần hoàn bào thai 

và tuần hoàn sau đẻ 

2. Đặc điểm hình thể của tim và 

mạch máu 

3. Các chỉ số cơ bản về huyết 

động 

01 1. Trình hày được 

đặc điểm tuần hoàn 

bào thai và tuần hoàn 

sau đẻ. 

2. Trình bày được 

đặc điểm hình thể, 

sinh lý của tim và 

mạch máu, các chỉ số 

cơ bản về huyết 

động 

1 

11 Bài: Chăm  óc trẻ còi xương 

do thiếu vitamin D 

1. Bệnh học 

2. Quy trình điều dưỡng 

3.Giáo dục sức khỏe 

03 1. Trình bày được 

nguyên nhân, cơ chế 

bệnh sinh, biểu hiện 

lâm sàng của bệnh 

còi xương do thiếu 

vitamin D. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

trẻ còi xương do 

thiếu vitamin D. 

3. Áp dụng kiến thức 

1,2,4 
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vê bệnh còi xương 

để lập được quy trình 

điều dưỡng và tư vấn 

giáo dục sức khỏe 

cho bệnh nhi giả 

định 

12 Bài: Đặc điểm hệ thần kinh trẻ 

em 

1. Đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh 

trẻ em. 

2. Đặc điểm sinh lý, bệnh lý 

01 1. Trình bày được 

đặc điểm giải phẫu 

và cấu tạo hệ thần 

kinh trẻ em. 

2. Trình bày được 

đặc điểm sinh lý, 

bệnh lý hệ thần kinh 

trẻ em. 

1 

13 Bài: Chăm  óc trẻ xuất huyết 

não- màng não  
1. Bệnh học 

2. Quy trình điều dưỡng 

3.Giáo dục sức khỏe 

03 1. Nêu được nguyên 

nhân, triệu chứng 

của bệnh xuất huyết 

não - màng não ở trẻ 

em. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

trẻ  xuất huyết não - 

màng não. 

3. Áp dụng kiến thức 

về nguyên nhân, 

triệu chứng của bệnh 

xuất huyết não, 

màng não ở trẻ em 

để đưa ra các nội 

dung giáo dục sức 

khỏe cho bệnh nhi 

giả định 

1,2,3 

 

2. Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ Số tiết 
Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Tuần 1 

 

Thứ 2 

- Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

- HD làm bệnh án chăm 

sóc Nhi khoa, cách viết 

giao ban 
4 

1. Sinh viên hiểu và 

tuân thủ quy định học 

lâm sàng của bộ môn, 

khoa nhi bệnh viện. 

2. Hiểu rõ bệnh án điều 

dưỡng nhi khoa vè các 

yêu cầu cần đạt được 

môn điều dưỡng nhi  

3. Thái độ học tập tích 

cực, tôn trọng người 

PLO 6 

 

 

 

 

PLO 1,6 

 

 

 

PLO 8,9 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số tiết 
Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

bệnh, bạn bè và nhân 

viên y tế khi học lâm 

sàng.  

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT đặt sonde dạ 

dày, KT cho trẻ ăn qua 

sonde, cách tính lượng 

sữa cho trẻ ăn nhân tạo 

- Đi buồng 

- Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhi tiêu 

chảy cấp 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

đặt sonde dạ dày 

2. Biết cách báo cáo 

một tình huống nhi 

khoa 

3. Thực hiện được 

nhận định bệnh nhi 

tiêu chảy cấp 

 

 

PLO 

8,10,15 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT cho trẻ thở khí 

dung/vỗ rung. 

- Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhi viêm 

phổi 

- Giao ban 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

cho trẻ thở khí dung 

2. Thực hiện được một 

số nội dung nhận định 

bệnh nhi viêm phổi 

 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT đo chiều cao, 

cân nặng, vòng đầu đánh 

giá sự phát triển của trẻ 

- Bình bệnh án điều 

dưỡng 

4 

1. Thực hiện được kỹ 

thuật đo chiều cao, cân 

nặng, vòng đầu, đánh 

giá thể trạng của bệnh 

nhi 

2. Viết được Bệnh án 

điều dưỡng đầy đủ các 

phần 

PLO 7,8, 

Thứ 6 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT cho trẻ thở oxy, 

hút đờm dãi cho trẻ 

- Giao ban  

- Nộp bệnh án điều 

dưỡng tuần 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

hút đờm rãi, cho bệnh 

nhi thở oxy 

2. Viết được Bệnh án 

điều dưỡng đầy đủ các 

phần nộp cho giáo viên 

PLO 

7,8,9,10,11 

Tuần 2 

 

Thứ 2 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HDNĐ cơ quan cơ – 

xương – khớp 

- Nhận định chăm sóc trẻ 

còi xương do thiếu 

vitamin D 

- Giao ban 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

tiêm thuốc cho người 

bệnh bằng bơm tiêm 

điện 

2. Nhận định được các 

dấu hiệu của rối loạn 

thần kinh thực vật  

3. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra các 

PLO 7,8,9, 

10,11,12 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số tiết 
Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

can thiệp điều dưỡng 

trong case trực 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HDNĐ cơ quan tiêu 

hóa/ tiết niệu  

- Đi buồng 
4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

đo huyết áp đúng quy 

trình 

2. Nhận định được các 

đặc điểm, tính chất 

phân và nước tiểu của 

bệnh nhi  

3. Báo cáo được bệnh 

sử của bệnh nhi đang 

điều trị tại buồng 

PLO 6, 

7,8,10 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HDNĐ cơ quan hô hấp 

+ tuần hoàn 4 

1. Nhận định được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trên bệnh nhi mắc 

nhiễm trùng đường hô 

hấp 

2. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra các 

can thiệp điều dưỡng 

trong case trực 

PLO 

10,11,12 

Thứ 5 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Bình bệnh án điều 

dưỡng 

- HD nhận định bệnh nhi 

thiếu máu 
4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

đo nhiệt độ ở nách 

đúng quy trình 

2. Nhận định được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trên bệnh nhi thiếu máu 

3. Viết được bệnh án 

điều dưỡng đầy đủ các 

phần 

 

PLO 

7,8,9,10,11  

Thứ 6 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD KT sử dụng bơm 

tiêm điện, máy truyền 

dịch 

- Nộp bệnh án điều 

dưỡng tuần (BM chấm 

điểm bệnh án) 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

lấy máu làm xét 

nghiệm đúng quy trình 

2. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra các 

can thiệp điều dưỡng 

trong case trực 

 

PLO 

10,11,12 

 

 

Tuần 3 

 

Thứ 2 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT pha ORS và cho 

trẻ uống ORS  

- Giao ban / Kiểm tra chỉ 

tiêu lâm sàng 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

pha ORS đúng tỷ lệ 

2. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra các 

can thiệp điều dưỡng 

trong case trực 

PLO 

10,11,12 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số tiết 
Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

-  Đi buồng 

- Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhi hội 

chứng thận hư  

4 

1. Nhận định được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trẻ mắc HCTH 

2. Báo cáo đầy đủ tình 

trạn hiện tại của bệnh 

nhi đag điều trị tại 

buồng 

PLO 

7,8,9,10,11 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD NĐCS và THCS trẻ 

thiếu máu do thiếu sắt 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

đếm nhịp thở 

2. Nhận định được các 

vấn đề cần chăm sóc 

cho trẻ mắc thiếu máu 

thiếu sắt 

PLO 7,8,10 

Thứ 5 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Bình bệnh án điều 

dưỡng chăm sóc trẻ viêm 

cầu thận cấp 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

đếm mạch 

2. Viết bệnh án điều 

dưỡng đầy đủ các phần 

PLO 

7,8,9,10,11  

Thứ 6 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD NĐCS, THCS trẻ 

vàng da tăng Billirubin 

- Thảo luận tư vấn cs trẻ 

- Nộp bệnh án điều 

dưỡng tuần (BM chấm 

điểm bệnh án) 

4 

1. Nhận định được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trẻ mắc vàng da tăng 

Billirubin 

2. Tư vấn được chế độ 

đinh dưỡng cho trẻ  

PLO 1, 11, 

15 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD nhận định và đưa  

ra các chẩn đoán chăm 

sóc trẻ <5 tuổi SDD, 

đánh giá vấn đề dinh 

dưỡng của trẻ 

- Tư vấn giáo dục sức 

khỏe theo nhóm 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

đặt kim luồn đúng quy 

trình 

2. Nhận định được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trẻ mắc SDD 

3. Tư vấn được chế độ 

dinh dưỡng phù hợp 

cho trẻ 

 

PLO 

7,8,9,10, 

11,15 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Đi buồng 

- Giao ban, kiểm tra báo 

cáo nhóm 

 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

thử phản ứng thuốc 

đúng quy trình 

2. Báo cáo được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trong buổi trực và đưa 

ra các can thiệp điều 

PLO 

7,8,10,11, 

15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số tiết 
Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

dưỡng phù hợp 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban 

4 

1. Thực hiện kỹ thuật 

truyền dịch đúng quy 

trình 

2.  Báo cáo được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trong buổi trực và đưa 

ra các can thiệp điều 

dưỡng phù hợp 

PLO 

7,8,10,11, 

15 

Thứ 5 

- Kiểm tra kỹ năng thăm 

khám, quy trình điều 

dưỡng của sv trên bệnh 

nhi  

- Duyệt thi lâm  àng 

- Bốc thăm thi bệnh án 

điều dưỡng. 01sv/01 bệnh 

nhi 

 

4 

1. Thực hiện được một 

số kỹ năng thăm khám 

 

PLO 7,8 

Thứ 6 

Thi vấn đáp bệnh án 

điều dưỡng nhi khoa/01  

bệnh nhi/ 01  inh viên 

14 

1. Viết hoàn thiện bệnh 

án điều dưỡng 

2. Liệt kê đầy đủ các 

chẩn đoán điều dưỡng 

trên người bệnh 

3. Thực hiện các biện 

pháp can thiệp điều 

dưỡng đúng trên lâm 

sàng  

PLO 

1,2,11,12,14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm nhỏ 

           2. Lâm sàng: Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình kế hoạch 

chăm sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể 

của khoa.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 
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Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng 

ngày 

Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài 

kiểm tra 

30 phút 

gồm 2 

câu hỏi 

ngắn bao 

gồm các 

nội dung 

kiến thức 

đã học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm 

 Rubric 2,3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài 

kiểm tra 

60 phút 

gồm 4 

câu hỏi 

nhỏ ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2,3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành 

phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

2. Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

Viết 

KHCS 

Quan sát 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 
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1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng nhi 

khoa. 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

được 1,5 

điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

Rubric 2,3 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản KHCS 

cho 1 bệnh 

nhân nhi 

khoa bất kỳ, 

hỏi vấn đáp 

trực tiếp 1 

sinh viên và 

2 giáo viên 

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ các 

chẩn đoán 

điều dưỡng 

và kế hoạch 

chăm sóc 

phù hợp với 

người bệnh. 

Rubric 2,3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP 

 Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  
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Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

Tài liệu học tập: 

1. Đặng Văn Nghiễm (2015), Giáo trình điều dưỡng nhi khoa, Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo:  

1. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (2010), Điều dưỡng Nhi khoa, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội.  

2. Bộ môn Nhi, Đại học Y Thái Bình (2007), Bài giảng Nhi khoa, NXB Y học.  

3. Bộ môn Điều dưỡng lâm sàng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2013), 

Điều dưỡng Nhi – Nhiễm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

4. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Thái Bình (2002), Khám lâm sàng nhi khoa.  

5. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y  Hà Nội (2013), Bài giảng Nhi khoa tập 1, NXB Y 

học, Hà Nội.  

6. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y  Hà Nội (2013), Bài giảng Nhi khoa tập 2, NXB Y 

học, Hà Nội.  

7. Bộ Y tế (2006), Điều dưỡng Nhi khoa, NXB Y học Hà Nội. 

8. Bộ Y Tế, Bệnh viện Nhi Trung Ương (2007), Cấp cứu nhi khoa nâng cao (tiếp cận 

lâm sàng), NXB Y học Hà Nội.  

9. Bear, M., Ward, K. (2017). Nursing Key Topics Review. 3251 Riverport Lane St. 

Louis, Missori 63043. 

VII. Lịch học:  

1. Lý thuyết 

Tuần 

thứ 
Nội dung Số tiết 

Giảng 

viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham khảo 

Hình thức 

học 

1 *Lý thuyết 

Bài: các thời kỳ phát triển 

của trẻ 

Bài: sự phát triển thể chất, 

tinh thần, vận động của trẻ 

* Thảo luận: 

 

02 

 

04 

Ths 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

 

Thuyết trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 
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Thảo luận về các đặc điểm 

sinh lý, bệnh lý, chăm sóc 

trẻ thời kỳ sơ sinh, thời kỳ 

bú mẹ 

*Lý thuyết 

Bài: Đặc điểm hệ tiêu hóa 

trẻ em.  

Bài: Chăm sóc bệnh nhi tiêu 

chảy cấp.  Chương trình 

quốc gia phòng chống bệnh 

tiêu chảy 

*Thảo luận 

1. Vận dụng kiến thức làm 

bài tập tình huống 

2. Xây dựng quy trình điều 

dưỡng bệnh nhi TCC 

3. Phân biệt triệu chứng, 

cách chăm sóc bệnh nhi tiêu 

chảy cấp và tiêu chảy kéo 

dài, hội chứng lỵ 

4. Giáo dục sức khỏe phòng 

bệnh TCC 

 

01 

 

03 

 

 

Ths 

Tăng 

Thị Hảo 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Thuyết trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

2 *Lý thuyết 

Bài: Đặc điểm hệ hô hấp trẻ 

em   

Bài: Chăm sóc bệnh nhi 

viêm phổi nặng 

* Thảo luận: 

- Nhận định và đưa ra các 

vấn đề chăm sóc bệnh nhi 

viêm phổi nặng 

- Giáo dục sức khỏe phòng 

bệnh viêm phổi ở trẻ 

 

01 

 

03 
Ths 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Thuyết trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

*Lý thuyết 

Bài: Đặc điểm hệ tiết niệu 

trẻ em   

Bài: Chăm sóc bệnh nhi 

viêm cầu thận cấp  

* Thảo luận: 

-Vận dụng kiến thức làm bài 

tập tình huống 

-  Nhận định và xác định các 

vấn đề cần chăm sóc bệnh 

nhi VCTC 

- Giáo dục sức khỏe phòng 

bệnh viêm cầu thận cấp ở trẻ 

 

01 

 

03 

Ths 

Tăng 

Thị Hảo 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Thuyết trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

3 *Lý thuyết 

Bài: Chăm sóc trẻ bệnh nhi 

 

04 

Ths Lê 

Thị 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

Thuyết trình 

ngắn tích 
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hội chứng thận hư 

* Thảo luận: 

- Phân biệt triệu chứng, cách 

chăm sóc bệnh nhi viêm cầu 

thận cấp và hội chứng thận 

hư 

- Giáo dục sức khỏe dự 

phòng tái phát cho trẻ 

HCTH 

Kiểm tra giữa học phần LT 

 

 

 

Hồng [6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

*Lý thuyết 

Bài: Đặc điểm hệ tuần hoàn 

ở trẻ em  

Bài: Chăm sóc bệnh nhi còi 

xương do thiếu vitamin D 

* Thảo luận: 

- Vận dụng kiến thức làm 

bài tập tình huống 

- Nhận định và xác định các 

vấn đề cần chăm sóc bệnh 

nhi còi xương do thiếu 

vitamin D 

- Giáo dục sức khỏe phòng 

bệnh còi xương do thiếu 

vitamin D ở trẻ 

 

01 

 

03 

Ths 

Tăng 

Thị Hảo 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Thuyết trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

4 *Lý thuyết 

Bài: Đặc điểm hệ thần kinh 

trẻ em   

Bài: Chăm sóc bệnh nhi xuất 

huyết não màng não  

* Thảo luận: 

- Vận dụng kiến thức làm 

bài tập tình huống 

- Nhận định và xác định các 

vấn đề cần chăm sóc bệnh 

nhi xuất huyết não- màng 

não 

- Giáo dục sức khỏe phòng 

bệnh xuất huyết não- màng 

não ở trẻ. 

 

01 

 

03 

Ths Lê 

Thị 

Hồng 

[1], [2],  

[3], [4],[5], 

[6], [7], 

[8], [9], 

[10] 

Thuyết trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

2. Lâm  àng 

 

TUẦN THỨ NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG HỌC 

GIẢNG 

VIÊN 

Tuần 1 

 

Thứ 2 

 

- Tiếp đón sinh viên, phổ biến 

quy chế học LS 

- HD làm bệnh án chăm sóc 

Nhi khoa, cách viết giao ban 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths. Thanh 

Ths Hảo 

Ths Hồng 

ĐDCK1. Trần 
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Thị Hằng 

Thứ 3 

 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT đặt sonde dạ dày, 

KT cho trẻ ăn qua sonde, cách 

tính lượng sữa cho trẻ ăn nhân 

tạo 

- Đi buồng 

- Hướng dẫn nhận định chăm 

sóc bệnh nhi tiêu chảy cấp 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths. Thanh 

Ths Hảo 

Ths Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 4 

 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT cho trẻ thở khí 

dung/vỗ rung. 

- Hướng dẫn nhận định chăm 

sóc bệnh nhi viêm phổi 

- Giao ban 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng  

Thứ 5 

 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT đo chiều cao, cân 

nặng, vòng đầu đánh giá sự 

phát triển của trẻ 

- Bình bệnh án điều dưỡng 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 6 

 

- Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT cho trẻ thở oxy, hút 

đờm dãi cho trẻ 

- Giao ban  

- Nộp bệnh án điều dưỡng 

tuần 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

 

Tuần 2 

 

Thứ 2 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HDNĐ cơ quan cơ – xương 

– khớp 

- Nhận định chăm sóc trẻ còi 

xương do thiếu vitamin D 

- Giao ban 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 3 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HDNĐ cơ quan tiêu hóa/ tiết 

niệu  

- Đi buồng 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng 

 

Thứ 4 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HDNĐ cơ quan hô hấp + 

tuần hoàn 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCKI. Trần 

Thị Thu Hiền 

Thứ 5 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Bình bệnh án điều dưỡng 

- HD nhận định bệnh nhi thiếu 

máu 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 6 - Thực hành kỹ thuật ĐD Thực hiện KT Ths.Thanh  
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- Giao ban  

- HD KT sử dụng bơm tiêm 

điện, máy truyền dịch 

- Nộp bệnh án điều dưỡng 

tuần (BM chấm điểm bệnh 

án) 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Tuần 3 

 

Thứ 2 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- HD KT pha ORS và cho trẻ 

uống ORS  

- Giao ban / Kiểm tra chỉ tiêu 

lâm sàng 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo 

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 3 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

-  Đi buồng 

- Hướng dẫn nhận định chăm 

sóc bệnh nhi hội chứng thận 

hư  

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh Ths 

Hảo  

Ths. Hồng  

CK1. Trần Thị 

Hằng 

Thứ 4 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD NĐCS và THCS trẻ 

thiếu máu do thiếu sắt 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh Ths 

Hảo 

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 5 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Bình bệnh án điều dưỡng 

chăm sóc trẻ viêm cầu thận 

cấp 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh 

ThS Hảo 

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 6 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD NĐCS, THCS trẻ vàng 

da tăng Billirubin 

- Thảo luận tư vấn cs trẻ 

- Nộp bệnh án điều dưỡng 

tuần (BM chấm điểm bệnh 

án) 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Tuần 4 

– 16/10) 

Thứ 2 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban  

- HD nhận định và đưa  ra các 

chẩn đoán chăm sóc trẻ <5 

tuổi SDD, đánh giá vấn đề 

dinh dưỡng của trẻ 

- Tư vấn giáo dục sức khỏe 

theo nhóm 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo 

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Thu Hiền 

Thứ 3 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Đi buồng 

- Giao ban, kiểm tra báo cáo 

nhóm 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh Ths 

Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 
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Thứ 4 - Thực hành kỹ thuật ĐD 

- Giao ban 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 5 - Kiểm tra kỹ năng thăm 

khám, quy trình điều dưỡng 

của sv trên bệnh nhi  

- Duyệt thi lâm  àng 

- Bốc thăm thi bệnh án điều 

dưỡng. 01sv/01 bệnh nhi 

 

Thực hiện kỹ 

năng 

 

Ths.Thanh  

Ths Hảo 

Ths. Hồng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

Thứ 6 Thi vấn đáp bệnh án điều 

dưỡng nhi khoa/01  bệnh 

nhi/ 01 sinh viên 

 Ths.Thanh  

Ths Hảo  

Ths. Hồng  

ĐDCK1. Trần 

Thị Hằng 

ĐDCK1. Trần 

Thị Thu Hiền 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có lý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

 

  IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Điều dưỡng Nhi khoa học phần II 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng Nhi khoa học phần II 

Tên tiếng Anh: Pediatric Nursing II 

Mã học phần: 6130PEDTNR2B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

I.Hành chính 

1. Thông tin chung 

Học phần: � Bắt buộc 

◻ Tự chọn  

◻ Không tính điểm 

Thuộc kiến thức: ◻ Giáo dục đại cương 

◻ Cơ sở ngành 

� Chuyên ngành 

◻ Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân điều dưỡng năm thứ 4 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 3TC  ( 1 LT, 2 

LS) 

Số tiết Lý thuyết: 18 

Thảo luận : 9 

Số giờ tự học: 30 

Số tiết Lâm sàng: 42 (4 tuần) 

Thảo luận: 42 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Dược lý, sinh lý bệnh- miễn dịch, 

Giáo dục sức khỏe. Điều dưỡng cơ 

bản, Kỹ năng giao tiếp, Kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong thực hành điều 

dưỡng. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 
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2. Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức về sự khác biệt cấu trúc giải 

phẫu và chức năng sinh lý của một số hệ cơ quan giữa trẻ em và người lớn; kiến thức 

về nguyên nhân, yếu tố nguy cơ gây bệnh, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của một 

số mặt bệnh thường gặp, diễn biến và cách chăm sóc toàn diện cho trẻ, gia đình khi trẻ 

mắc: nhiễm khuẩn sơ sinh, suy dinh dưỡng và bệnh lý hô hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, 

thận - tiết niệu, thần kinh. Để giúp sinh viên có tư duy thấu đáo, học phần còn cung 

cấp cho sinh viên kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và nhi ngữ để tìm kiếm các 

bằng chứng khoa học, kỹ năng làm việc nhóm trong thảo luận để đưa ra kế hoạch 

chăm sóc toàn diện dựa trên các những tình huống lâm sàng cụ thể một cách chủ động. 

Ngoài ra học phần này cung cấp các kỹ năng thực hành: đánh giá sự phát triển thể 

chất, tinh thần vận động, thực hiện thăm khám một số cơ quan, thực hiện được kỹ 

năng cấp cứu, chăm sóc trẻ, tư vấn giáo dục sức khỏe cho gia đình theo đúng quy 

trình. Bên cạnh đó, học phần luôn hỗ trợ, rèn luyện cho sinh viên phát huy mức tự chủ 

và chịu trách nhiệm, luôn trung thực, có tinh thần học tập vươn lên, chủ động học tập 

độc lập, làm việc nhóm để phân tích, giải quyết vấn đề; phối hợp được với người bệnh, 

người nhà người bệnh, cán bộ giảng viên, cán bộ tại viện để thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thanh Thạc sĩ 0912675503 longthanhle212@gmail.com   Phụ trách 

2 Tăng Thị Hảo Thạc sĩ 0356844626 tanngthihaoydtb@gmail.com     Tham gia 

3 Trần Thị Hằng Thạc sĩ 0989491360 tranhangdhy@gmail.com   Tham gia 

4 Lê Thị Hồng Thạc sĩ 0395355243 lethihong6591@gmail.com  Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1 Vận dụng được các kiến thức về bệnh học để nhận định 

và phân tích được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức 

khỏe của bệnh nhi, gia đình bệnh nhi khi trẻ mắc một số 

bệnh lý nhi khoa bằng khả năng tư duy độc lập và làm 

việc nhóm. 

PEO1, PEO2, PEO 3, 

PEO5, PEO10 

2 Lập và thực hiện được đầy đủ và thành thạo quy trình 

điều dưỡng trên các trường hợp bệnh nhi mắc các bệnh 

lý cụ thể, đảm bảo thực hành an toàn, lấy người bệnh 

làm trung tâm. Thực hiện các mối quan hệ hợp tác, phối 

hợp trong chăm sóc bệnh nhi,Tư vấn -giáo dục sức khỏe 

và phòng bệnh cho bệnh nhi và gia đình tại bệnh viện và 

cộng đồng. Áp dụng các biện pháp sinh lý- không dùng 

thuốc, y học cổ truyền trong chăm sóc và phòng bệnh 

PEO 3, PEO 4, PEO 5, 

PEO 6, PEO 7, PEO 8 

3 Nhận thức được tầm quan trọng của các bệnh lý nhi 

khoa trong thực hành nghề nghiệp, vai trò trách nhiệm 

của bản thân cũng như sự chủ động, độc lập và phối hợp 

PEO 5, PEO 10, PEO 11, 

PEO 12 

mailto:longthanhle212@gmail.com
mailto:tanngthihaoydtb@gmail.com
mailto:tranhangdhy@gmail.com
mailto:lethihong6591@gmail.com
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với các bên liên quan để đảm bảo thực hành nghề 

nghiệp an toàn và đạt hiệu quả. 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT 

(PLO) 

1 Vận dụng được kiến thức cơ sở, chuyên ngành, khoa 

học cơ bản, khoa học chính trị -pháp luật, phối hợp với 

việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhi ngữ để thu thập 

thông tin sử dụng trong thực hành chăm sóc bệnh nhi  

H: PLO 1,2,4 

2 Vận dụng kiến thức để lập được kế hoạch chăm sóc 

đảm bảo người bệnh được chăm sóc toàn diện. Cung 

cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý các nguy 

cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

3 Phát triển được kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp với 

các thành viên trong nhóm và đề xuất được các chẩn 

đoán điều dưỡng đúng trong các case lâm sàng giả định 

và các tình huống lâm sàng cụ thể. 

S: PLO 14, 15 

4 Nhận thức được nhiệm vụ và vai trò của điều dưỡng 

trong thực hành chăm sóc nhi khoa, phối hợp với thầy 

thuốc để đề xuất các biện pháp can thiệp điều dưỡng 

trong những tình huống bệnh lý nhi khoa thường gặp 

S: PLO6, 12 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

HP 

1 Bài 1: Chăm  óc  ức khỏe ban đầu 

1. Khái niệm CSSKBĐ 

1.1.Định nghĩa sức khỏe của TCYTTG 

1.2.Khái niệm CSSKBĐ 

1.3.Nội dung của CSSKBĐ 

2. Nội dung CSSKBĐ cho trẻ em 

3.Tình hình bệnh tật và sức khỏe trẻ em 

nước ta 

3.1.Một số chỉ số sức khỏe TE nước ta 

3.2.Tình hình bệnh tật 

01 1. Nêu được nội dung 

chăm sóc sức khỏe 

ban đầu và 7 biện 

pháp thực hiện chiến 

lược chăm sóc sức 

khỏe ban đầu 

(CSSKBĐ) cho trẻ 

em. 

2. Trình bày được tình 

hình bệnh tật, sức 

khoẻ trẻ em nước ta  

2 
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3.3.Nguyên nhân tử vong 

3.4.Mục tiêu sức khỏe trẻ em nước ta 

đến năm 2020 

3.5. Các chương trình quốc gia trong 

CSSKBĐ cho trẻ em 

 Bài 2: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính 

ở trẻ em 

1. Tầm quan trọng và mục tiêu của 

chương trình phòng chống NKHHCT 

2. Nguyên nhân 

3. Các yếu tố nguy cơ 

4. Phân loại NKHHCT 

4.1. Phân loại theo vị trí giải phẫu 

4.2. Phân loại theo mức độ nặng nhẹ 

5.Các dấu hiệu lâm sàng 

5.1. Dấu hiệu thường gặp 

5.2. Dấu hiệu nguy kịch trẻ từ 2 tháng 

đến 5 tuổi 

5.3. Dấu hiệu nguy kịch trẻ dưới 2 tháng 

6. Phác đồ xử trí NKHHCT ở trẻ em 

(theo TCYTTG) 

6.1. Xử trí một trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi 

bị ho hoặc khó thở 

6.2. Xử trí một trẻ dưới 2 tháng tuổi bị 

ho hoặc khó thở 

7. Cách sử dụng kháng sinh 

7.1. Kháng sinh tuyến 1 

7.2. Liều kháng sinh đầu 

7.3. Kháng sinh tuyến 2 

8. Phòng bệnh 

03 1. Nêu được tầm quan 

trọng và mục tiêu của 

chương trình nhiễm 

khuẩn hô hấp cấp tính 

(NKHHCT). 

2. Nêu được nguyên 

nhân, triệu chứng của 

NKHHCT ở trẻ em. 

3. Trình bày được 

phác đồ phân loại và 

xử trí NKHHCT ở trẻ 

em theo của Tổ chức 

Y tế thế giới, các biện 

pháp phòng bệnh 

NKHHCT tại cộng 

đồng. 

4. Vận dụng kiến thức 

về NKHHCT, lập quy 

trình điều dưỡng trên 

case lâm sàng 

NKHHCT giả định. 

1,2,3,4 

2 Bài 3: Chăm  óc trẻ  ơ  inh đủ tháng, 

thiếu tháng 

1. Bệnh học 

03 1.Nêu được đặc điểm 

bên ngoài, hiện tượng 

sinh lý của trẻ sơ sinh 

đủ tháng, thiếu   

tháng. 

1,2,3,4 
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1.1.Khái niệm 

1.2. Những đặc điểm bên ngoài của trẻ 

sơ sinh đủ tháng, thiếu tháng 

1.3. Những hiện tượng sinh lý xảy ra 

trong thời kỳ sơ sinh 

1.4. Đặc điểm giải phẫu sinh lý một số 

cơ quan của trẻ sơ sinh  

1.5. Nguyên tắc chung chăm sóc trẻ sơ 

sinh 

2.  Quy trình điều dưỡng trẻ sơ sinh đủ 

tháng 

 2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

2.5.Đánh giá 

3. Quy trình điều dưỡng trẻ sơ sinh 

thiếu tháng    

3.1. Nhận định chăm sóc 

3.2. Chẩn đoán chăm sóc  

3.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

3.5. Đánh giá 

4.  Giáo dục sức khỏe 

    2. Trình bày được nội 

dung giáo dục sức 

khỏe để phòng bệnh 

cho trẻ ở thời kỳ sơ 

sinh. 

3. Vận dụng kiến thức 

về bệnh học, lập quy 

trình điều dưỡng trên 

case lâm sàng  

sơ sinh thiếu tháng giả 

định. 

 

 Bài 4: Chăm  óc  ơ  inh bị nhiễm 

khuẩn 

1. Bệnh học 

1.1. Các bệnh nhiễm khuẩn da 

1.1.1. Mụn phỏng và nốt mủ 

1.1.2. Mụn phỏng dễ lây 

1.1.3. Viêm da bong 

1.2. Nhiễm khuẩn rốn 

1.2.1. Viêm rốn 

1.2.2. Hoại thư rốn 

1.2.3 Viêm các mạch máu rốn 

1.2.4. Uốn vân rốn 

01 1. Trình bày được các 

nhiễm khuẩn sơ sinh 

thường gặp và nội 

dung giáo dục sức 

khỏe để phòng bệnh 

nhiễm khuẩn sơ sinh. 

2. Vận dụng kiến thức 

về bệnh học, lập quy 

trình điều dưỡng trên 

case lâm sàng sơ sinh 

bị nhiễm khuẩn rốn, 

mắt, da 

1,2,3,4 
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1. .3.Nhiễm khuẩn mắt 

1.4. Nhiễm khuẩn huyết 

2. Quy trình điều dưỡng trẻ sơ sinh bị 

nhiễm khuẩn 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

2.5. Đánh giá 

3. Giáo dục sức khỏe 

3.1. Phòng bệnh tại bệnh viện 

3.2. Chăm sóc sau khi ra viện 

3.3. Phòng bệnh tại cộng đồng 

3 Bài 5: Chăm  óc trẻ co giật 

1.Bệnh học 

1.1. Nguyên nhân gây co giật ở trẻ em 

1.2. Tiếp cận bệnh nhi co giật 

1.3. Đặc điểm lâm sàng một số trường 

hợp co giật 

1.4. Nguyên tắc điều trị cơn co giật 

2. Quy trình điều dưỡng 

2.1.  Nhận định chăm sóc  

2.2. Chẩn đoán chăm sóc 

2.3.  Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

02 1. Trình bày được 

nguyên nhân, triệu 

chứng lâm sàng và 

nguyên tắc điều trị co 

giật ở trẻ em. 

2. Trình bày được nội 

dung giáo dục sức 

khỏe để phòng bệnh 

co giật cho trẻ. 

3. Vận dụng kiến thức 

về bệnh học, lập quy 

trình điều dưỡng trên 

case lâm sàng  giả 

định  

 

1,2,3,4 
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 Bài 6: Chăm  óc trẻ em dưới 5 tuổi bị 

 uy dinh dưỡng 

1. Bệnh học 

1.1.Định nghĩa 

1.2.Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi 

1.3.Phân loại 

1.4. Triệu chứng lâm sàng 

2. Quy trình điều dưỡng 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc  

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc  

2.5. Đánh giá 

3. Giáo dục sức khỏe 

02 1.Nêu được nguyên 

nhân, phân loại được 

suy dinh dưỡng trẻ 

dưới 5 tuổi theo WHO 

và Welcome. 

2. Trình bày được quy 

trình điều dưỡng trẻ 

suy dinh dưỡng dưới 5 

tuổi và nội dung giáo 

dục sức khỏe để 

phòng bệnh cho trẻ. 

3. Vận dụng kiến thức 

về bệnh học, lập quy 

trình điều dưỡng cho 

các trường hợp case 

lâm sàng giả định. 

1,2,3,4 

4 Bài 7: Đặc điểm  ự tạo máu và máu 

nhi vi trẻ em 

1.Đặc điểm sự tạo máu ở trẻ em 

  1.1.Sự tạo máu trong bào thai 

  1.2. Sự tạo máu sau khi sinh 

2. Đặc điểm máu nhi biên 

2.1. Hồng cầu 

2.2. Huyết sắc tố 

2.3. Bạch cầu 

2.4. Tiểu cầu 

3. Một vài  đặc điểm khác 

3.1. Khối lượng máu tuần hoàn 

3.2. Phức bộ prothrombin (Tỷ lệ 

prothrombin) 

1 1. Nêu được những 

đặc điểm về sự tạo 

máu trong bào thai và 

sau khi sinh ở trẻ em. 

2. Trình bày được số 

lượng hồng cầu, bạch 

cầu, công thức bạch 

cầu và số lượng tiểu 

cầu theo từng lứa tuổi. 

 

1 

 Bài 8: Chăm  óc trẻ thiếu máu do 

thiếu  ắt 

1. Bệnh học 

1.1. Định nghĩa 

1.2. Phân loại  thiếu máu 

1.3. Thiếu máu thiếu sắt 

1.4. Triệu chứng của thiếu máu thiếu sắt 

2. Quy trình điều dưỡng 

03 1. Nêu được định 

nghĩa, nguyên nhân và 

phân loại thiếu máu. 

2. Trình bày được nội 

dung giáo dục sức 

khỏe để phòng bệnh 

cho trẻ. 

3. Vận dụng kiến thức 

về bệnh học, lập quy 

trình điều dưỡng trên 

case lâm sàng thiếu 

máu thiếu sắt giả định. 

1,2,3 
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2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe 

 

5 Bài 9: Chăm  óc trẻ nhiễm trùng tiết 

niệu 

1. Bệnh học 

1.1. Khái niệm 

1.2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ 

1.3.Triệu chứng lâm sàng 

1.3.1.Hội chứng nhiễm trùng 

1.3.2. Đái rắt, đái buốt, nước tiểu đục 

(đái mủ) 

1.3.3. Một số triệu chứng khác 

1.4. Cận lâm sàng 

1.4.1. Cấy nước tiểu 

1.4.2. Soi nước tiểu 

1.4.3. Xét nghiệm máu 

2. Quy trình điều dưỡng 

2.1. Nhận định chăm sóc 

2.2. Chẩn đoán chăm sóc 

2.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

2.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

2.5. Đánh giá chăm sóc 

3. Giáo dục sức khỏe  

3.1.Tại bệnh viện 

3.2. Tại cộng đồng 

02 1. Nêu được nguyên 

nhân, yếu tố nguy cơ, 

triệu chứng của bệnh 

nhiễm trùng đường 

tiết niệu (NTĐTN). 

2. Trình bày được nội 

dung giáo dục sức 

khỏe để phòng bệnh 

cho trẻ. 

3. Vận dụng kiến thức 

về bệnh học, lập quy 

trình điều dưỡng trên 

case lâm sàng nhiễm 

trùng đường tiết niệu 

giả định. 

 

1,2,3,4 

2. Lâm sàng 

TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Tuần 

1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS 

nhi khoa 

4 

7. Sinh viên hiểu và tuân thủ 

quy định học lâm sàng của bộ 

môn, các khoa tại bệnh viện. 

8. Hiểu rõ bệnh án điều dưỡng 

nhi khoa về các yêu cầu cần đạt 

được môn điều dưỡng nhi 

9. Thái độ học tập tích cực, tôn 

PLO 6 

 

 

POL 1,6 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

trọng người bệnh, bạn bè và 

nhân viên y tế khi học lâm 

sàng.  

POL8,9 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- HD KT đặt sonde dạ 

dày, KT cho trẻ ăn qua 

sonde, cách tính lượng 

sữa cho trẻ ăn nhân tạo 

- Đi buồng 

- Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhi non 

tháng 

4 

1.Thực hiện được kỹ thuật 

trong nhi khoa đúng quy trình 

2.Biết cách báo cáo một tình 

huống nhi khoa 

3.Thực hiện được các nội dung 

chăm sóc bệnh nhi non tháng 

PLO 8,10,15 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- HD KT cho trẻ thở khí 

dung/vỗ rung. 

- Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhi 

NKHHCT 

- Giao ban 

4 

1.Thực hiện đúng trình tự các 

bước kỹ thuật trong nhi khoa 

đảm bảo vô khuẩn: Kỹ thuật 

cho trẻ thở khí dung 

2.Biết cách báo cáo một tình 

huống nhi khoa 

3.Thực hiện được các nội dung 

chăm sóc bệnh nhi NKHHCT 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

- Thực hành KT đo 

chiều cao, cân nặng, 

vòng đầu đánh giá sự 

phát triển của trẻ 

- Bình bệnh án điều 

dưỡng 

4 

1.Thực hiện đúng trình tự các 

bước kỹ thuật đo chiều cao, 

cân nặng, vòng đầu cho trẻ 

2.Viết được quy trình điều 

dưỡng hoàn chỉnh 

PLO 6,7,8,9,16 

Thứ 6 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- Giao ban  

- HD KT cho trẻ thở 

oxy và chăm sóc trẻ thở 

máy 

- Nộp bệnh án điều 

dưỡng tuần 

4 

1. Thực hiện được kỹ thuật KT 

cho trẻ thở oxy và chăm sóc trẻ 

thở máy đúng quy trình 

2. Viết được quy trình điều 

dưỡng hoàn chỉnh 

PLO 7,8,9,10,11 

Tuần 

2 

Thứ 2 

- Thực hành kỹ thuật 
4 

1.Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đảm bảo đúng quy trình. 

PLO 10,11,12 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

 ĐD 

- HD nhận định chăm 

sóc, chẩn đoán  CS, 

LKHCS, THKHCS 

nhiễm khuẩn sơ sinh 

- Giao ban 

2. Báo cáo đầy đủ, chính xác và 

đưa ra các can thiệp điều dưỡng 

trong case trực 

3. Lập được quy trình điều 

dưỡng hoàn chỉnh 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- HDNĐ cơ quan tiêu 

hóa/ tiết niệu  

- Đi buồng 

4 

1.Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đảm bảo đúng quy trình. 

2. Báo cáo được tình huống 

bệnh lý nhi khoa cụ thể khi đi 

buồng và nhận định được cơ 

quan tiêu hóa/ Tiết niệu 

PLO 7, 11 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- Giao ban  

- HDNĐ cơ quan hô hấp 

+ tuần hoàn 

4 

1.Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đảm bảo đúng quy trình. 

2. Báo cáo giao ban đầy đủ, 

chính xác 

3. Nhận định được đầy đủ cơ 

quan hô hấp/ tuần hoàn trên 

bệnh nhi 

PLO 8,9 

Thứ 5 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- HD kỹ thuật thăm 

khám: nếp véo da, phù, 

rút lõm lồng ngực 

- Bình bệnh án điều 

dưỡng 

4 

1.Thực hiện được các kỹ thuật 

điều dưỡng và kỹ thuật thăm 

khám: nếp véo da, phù, rút lõm 

lồng ngực đảm bảo đúng quy 

trình. 

2. Lập được quy trình điều 

dưỡng hoàn chỉnh 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 6 

- HD KT sử dụng bơm 

tiêm điện, máy truyền 

dịch 

- Nộp bệnh án điều 

dưỡng tuần (BM chấm 

điểm bệnh án) 

4 

1.Sử dụng được bơm tiêm điện, 

máy truyền dịch cho bệnh nhi 

2. Lập được bệnh án điều 

dưỡng hoàn chỉnh 

PLO 6,7,8,9,10, 

11,15 

 

 

Tuần 

3 

 

Thứ 2 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- Giao ban / Kiểm tra 

chỉ tiêu lâm sàng 

- HD NĐCS, THCS trẻ 

tiêu chảy/ HD KT pha 

4 

1.Báo cáo được các vấn đề cần 

chăm sóc trong buổi trực và 

đưa ra các can thiệp điều 

dưỡng phù hợp. 

2.Pha và cho trẻ uống ORS 

đúng cách 

3. Hoàn thiện bệnh án chăm 

PLO 6,7,8,9,10, 

11,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

ORS và cho trẻ uống. 

Xử trí khi trẻ bị nôn trớ 

sóc trẻ tiêu chảy 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

-  Đi buồng 

- Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhi 

nhiễm trùng đường tiết 

niệu 

4 

1. Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đúng quy trình 

2.Nhận định được các dấu hiệu, 

triệu chứng của NTĐTN 

PLO 1, 6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- Giao ban  

- HD NĐCS và THCS 

trẻ thiếu máu do thiếu 

sắt 

- Thảo luận báo cáo 

theo nhóm 

4 

1. Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng đúng quy trình 

2. Báo cáo giao ban chính xác 

và đầy đủ 

3. Nhận định được các dấu hiệu 

của thiếu máu do thiếu sắt 

PLO 1,3, 

6,7,8,10,16 

Thứ 5 

- Bình bệnh án điều 

dưỡng trẻ sốt cao co 

giật 

4 

Viết được bệnh án điều dưỡng 

trẻ sốt cao co giật hoàn chỉnh 

PLO 1,3, 

6,7,8,10,16 

Thứ 6 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- HD NĐCS, THCS trẻ 

Thalassemia 

- Thảo luận tư vấn cs trẻ 

Thalassemia 

- Nộp bệnh án điều 

dưỡng tuần (BM chấm 

điểm bệnh án) 

4 

1.Viết được quy trình điều 

dưỡng trẻ Thalassemia hoàn 

chỉnh 

2. Tư vấn GDSK cho gia đình 

về cách chăm sóc trẻ 

Thalassemia 

PLO 1,3, 

6,7,8,10,11,16,17 

Tuần 

4 

 

- Thực hành kỹ thuật 

ĐD 

- Giao ban  

- HD THCS nuôi dưỡng 

trẻ <5 tuổi/ đánh giá vấn 

đề dinh dưỡng của trẻ 

- Tư vấn giáo dục sức 

khỏe theo nhóm 

4 

1.Báo cáo giao ban chính xác 

2. Tư vấn GDSK cho gia đình 

về cách nuôi dưỡng trẻ 

PLO 1,3, 

6,7,8,10,11 
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TUẦN CHỦ ĐỀ 
Số 

tiết 

Mục tiêu 

học tập 
CĐR 

Xét tư cách thi LS 

Thứ 3 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

 

4 

4. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong các 

kỹ thuật, thủ thuật 

5. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

6. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng hiệu 

quả. 

PLO 1,4,6,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 

1.Giao tiếp hiệu quả với người 

bệnh trong khai thác bệnh sử, 

tiền sử, và trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2.Nhận định đúng các dấu hiệu, 

triệu chứng trên người bệnh. 

3.Thực hiện được các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 5 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 

1.Giao tiếp hiệu quả với người 

bệnh trong khai thác bệnh sử, 

tiền sử, và trong các kỹ thuật, 

thủ thuật 

2.Nhận định đúng các dấu hiệu, 

triệu chứng trên bệnh nhi. 

3.Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng hiệu 

quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi kết thúc LS 

10 

1.Viết hoàn thiện bệnh án điều 

dưỡng 

2.Liệt kê đầy đủ các chẩn đoán 

điều dưỡng trên người bệnh 

3.Thực hiện các biện pháp can 

thiệp điều dưỡng đúng trên lâm 

sàng  

PLO 

1,2,11,12,14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:    Thuyết trình ngắn tích cực hóa, động não, thảo luận nhóm 

          Case-study 

          Tự học 
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2. Lâm sàng: Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình kế hoạch chăm 

sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:   

- Tài liệu học tập 

- Bài giảng Powerpoint 

- Video 

- Bút dạ, bảng, giấy A0,  máy chiếu Projector 

- Case study 

2. Lâm sàng:  Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể của 

khoa. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần: 

1. Điểm lý thuyết 

Điểm 

thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm 

tra 30 phút 

gồm 2 câu 

hỏi ngắn 

bao hồm 

các nội 

dung kiến 

thức đã 

học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi nhỏ 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 1,0 Tổng hợp    10 
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thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

các điểm 

thành phần  

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP 

2.Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản bệnh 

án ĐD 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá 

các kỹ 

năng lâm 

sàng nhi 

khoa. 

Viết 

bệnh án 

ĐD 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

bệnh án ĐD 

đạt tiêu 

chuẩn được 

1,5 điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản bệnh 

án ĐD cho 

1 bệnh nhi 

khoa bất 

kỳ, 2 giảng 

viên hỏi 

vấn đáp 

trực tiếp 

trên sinh 

viên  

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ và chính 

xác các 

chẩn đoán 

điều dưỡng, 

lập và thực 

hiện kế 

hoạch chăm 

sóc phù hợp 

với bệnh 

nhi. 

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành 

   10 
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(ĐKTHP) phần. 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

VI. Tài liệu học tập và tham khảo: 

1.Tài liệu học tập:  

1. Đặng Văn Nghiễm (2015), Giáo trình điều dưỡng nhi khoa, Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam, Hà Nội 

2.Tài liệu tham khảo:  

2. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định (2010), Điều dưỡng Nhi khoa, Nhà xuất 

bản Y học, Hà Nội.  

3. Bộ môn Nhi, Đại học Y Thái Bình (2007), Bài giảng Nhi khoa, NXB Y học.  

4. Bộ môn Điều dưỡng lâm sàng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

(2013), Điều dưỡng Nhi – Nhiễm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

5. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Thái Bình (2002), Khám lâm sàng nhi khoa.  

6. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y  Hà Nội (2013), Bài giảng Nhi khoa tập 1, 

NXB Y học, Hà Nội.  

7. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y  Hà Nội (2013), Bài giảng Nhi khoa tập 2, 

NXB Y học, Hà Nội.  

8. Bộ Y tế (2006), Điều dưỡng Nhi khoa, NXB Y học Hà Nội. 

9. Bộ Y Tế, Bệnh viện Nhi Trung Ương (2007), Cấp cứu nhi khoa nâng cao (tiếp 

cận lâm sàng), NXB Y học Hà Nội.  

10. . Bear, M., Ward, K. (2017). Nursing Key Topics Review. 3251 Riverport Lane 

St. Louis, Missori 63043. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 

Giảng 

viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham khảo 

Hình 

thức học 

1 *Lý thuyết 

Bài: Chăm sóc sức khỏe ban đầu 

Bài: Nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính ở trẻ em   

* Thảo luận: 

- Vận dụng kiến thức làm bài tập 

tình huống 

- Phân loại NKHHCT ở trẻ em 

theo phác đồ WHO 

- Giáo dục sức khỏe phòng bệnh 

NKHHCT cho trẻ 

02 

 

 

 

 

02 

Ths 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

[1], [2],  

[7],[8], 

 

Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

*Lý thuyết 

Bài: Chăm sóc trẻ sơ sinh đủ 

tháng và thiếu tháng   

Bài: Chăm sóc nhiễm khuẩn sơ 

sinh  

*Thảo luận 

02 

 

 

 

 

Ths 

Tăng 

Thị Hảo 

[1], [2],  

,[7],[8], 

 

Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 



346 

 

- Vận dụng kiến thức làm bài tập 

tình huống 

- Nhận định trẻ sơ sinh thiếu 

tháng 

- Các vấn đề cần chăm sóc trẻ sơ 

sinh thiếu tháng 

- Giáo dục sức khỏe dự phòng 

NKSS cho trẻ 

02 

 

 

 

nhóm 

2 *Lý thuyết 

Bài: Chăm sóc trẻ bị co giật   

Bài: Chăm sóc trẻ em dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng   

* Thảo luận: 

-Vận dụng kiến thức làm bài tập 

tình huống 

- Nhận đinh và xác định các vấn 

đề cần chăm sóc bệnh nhi co 

giật,  SDD 

- Giáo dục sức khỏe phòng bệnh  

SDD cho trẻ, hướng dẫn chăm 

sóc, xử trí trẻ sốt tại nhà 

Kiểm tra giữa học phần LT 

 

02 

 

 

02 

Ths Lê 

Thị 

Hồng 

[1], [2],  

,[7],[8], 

 

Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

*Lý thuyết 

Bài: Đặc điểm hệ tạo máu và 

máu nhi vi trẻ em   

Bài: Chăm sóc trẻ thiếu máu do 

thiếu sắt   

* Thảo luận: 

- Vận dụng kiến thức làm bài tập 

tình huống 

-Nhận đinh và xác định các vấn 

đề cần chăm sóc bệnh nhi thiếu 

máu do thiếu sắt 

- Giáo dục sức khỏe dự phòng 

thiếu máu do thiếu sắt cho trẻ 

02 

 

 

 

 

02 
Ths 

Tăng 

Thị Hảo 

[1], [2],  

,[7],[8], 

 

Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 

3 *Lý thuyết 

Bài: Chăm sóc trẻ nhiễm trùng 

đường tiết niệu   

* Thảo luận: 

- Vận dụng kiến thức làm bài tập 

tình huống  

- Nhận đinh và xác định các vấn 

01 

 

 

01 

Ths Lê 

Thị 

Hồng 

[1], [2],  

,[7],[8], 

 

 

Thuyết 

trình 

ngắn tích 

cực hóa, 

động não, 

thảo luận 

nhóm 



347 

 

đề chăm sóc bệnh nhi nhiễm 

trùng đường tiết niệu 

- Giáo dục sức khỏe phòng bệnh 

NTĐTN ở trẻ 

 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1.Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có ý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1. Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

2. Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

3. Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

Tên học phần:  Điều dưỡng Sản học phần 1 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng Sản học phần 1 

Tên tiếng Anh: Obstetrics Nursing  1 

Mã học phần: 6130OBTNUR1B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

X. Hành chính. 

22. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 3  

Số tín chỉ : 4 

Số tiết Lý thuyết: 30 

Thảo luận : 14 

Số giờ tự học: 60 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Thảo luận: 14 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ 

người lớn bệnh Nội khoa, Ngoại khoa 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 
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23. Mô tả chung về học phần: 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, sức khỏe người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ. Hiểu được các khái 

niệm và lý thuyết về giải phẫu, sinh lý và bệnh lý Sản-Phụ khoa. Thực hiện các kỹ thuật 

và quy trình chăm sóc cơ bản về Sản-Phụ khoa (Nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập 

kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh), kế hoạch hóa gia đình. Sau khi 

học xong học phần này giúp sinh viên từng bước có khả năng độc lập trong chăm sóc 

phụ nữ trong quá trình mang thai và sau sinh, các bệnh lý sản phụ khoa cũng như phát 

hiện sớm các yếu tố nguy cơ để có hướng chăm sóc và điều trị đảm bảo an toàn cho 

người bệnh, giúp người học có khả năng tư vấn và giáo dục sức khỏe cho thai phụ, sản 

phụ và người bệnh. Phát triển kỹ năng tự học cho sinh viên thông qua các hướng dẫn 

tự học. Áp dụng phương pháp sử dụng các case lâm sàng giả định trong các bài học để 

phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình thông qua thảo luận cũng như 

hướng sinh viên tới các tình huống có thể gặp trên lâm sàng sớm nhất có thể. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 
Học hàm/ 

học vị 
Số điện thoại Email 

Ghi 

chú 

78.  Bùi Minh 

Tiến 

TS 0904102798 tienbm@tbmc.edu.vn  Phụ 

trách 

79.  Trần Thị 

Vân 

ĐDCK1 0989120900 vantran206@gmail.com Tham 

gia 

80.  Mỵ Thị Hải ThS 0366908515 mythihai@gmail.com Tham 

gia 

 

4. Mục tiêu học phần: 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

62.  Vận dụng được các kiến thức về về 

những thay đổi sinh lý, giải phẫu, kiến 

thức bệnh học sản khoa để nhận định, 

chẩn đoán và đưa ra kế hoạch chăm sóc 

cho thai phụ trước, trong và sau khi đẻ 

PEO1, PEO2, PEO3 

63.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức khoẻ và 

phòng bệnh cho người phụ nữ trước, 

trong và sau khi đẻ bằng cách áp dụng 

các khái niệm, lý thuyết bệnh học liên 

quan và động viên gia đình người bệnh 

tham gia vào quá trình chăm sóc NB 

PE06, PEO10, PEO11 

64.  Nhận thức được tầm quan trọng của các 

bệnh lý sản phụ khoa trong thực hành 

nghề nghiệp. Nhận định và phân tích 

được các vấn đề chăm sóc và nhu cầu 

sức khỏe của thai phụ trước, trong và sau 

đẻ 

PEO5 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

8. Lý thuyết 

STT Tên bài 
Số 

tiết 
Mục tiêu 

CĐR 

HP 

1 Bài 1: Sinh lý kinh nguyệt  

1. Đại cương 

2. Sinh lý kinh nguyệt 

+ Các thời kỳ của một chu 

kỳ kinh 

+ Các giai đoạn của một 

chu kỳ kinh nguyệt 

3. Các thay đổi khác trong 

thời kỳ kinh nguyệt 

4. Các thời kỳ trong cuộc 

đời người phụ nữ 

5. Vệ sinh kinh nguyệt 

2     1. Trình bày được một số 

nét về sinh lý- giải phẫu bộ 

phận sinh dục nữ và các cơ 

quan tham gia vào cơ chế 

hành kinh. 

    2. Trình bày được tác dụng 

của các hormone sinh dục nữ. 

    3. Trình bày được khái 

niệm, tính chất, đặc điểm, các 

giai đoạn của chu kỳ kinh 

nguyệt. 

    4. Trình bày được các thời 

kỳ hoạt động sinh dục ở phụ 

nữ và vệ sinh kinh nguyệt. 

 

1,3 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

65.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về chăm 

sóc sức khỏe cho người phụ nữ trước, 

trong, sau khi đẻ và các bệnh lý sản khoa 

trong thực hành lâm sàng sản phụ khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

66.  Vận dụng kiến thức để lập được kế hoạch 

chăm sóc đảm bảo người bệnh được chăm 

sóc toàn diện, ổn định, liên tục. Cung cấp 

môi trường chăm sóc an toàn và quản lý 

các nguy cơ. 

H: POL 7, 8,9,10 

67.  Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với 

các thành viên trong nhóm và đề xuất được 

các chẩn đoán điều dưỡng đúng trong các 

case lâm sàng giả định và các tình huống 

lâm sàng cụ thể. 

S: PLO 14, 15 

68.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của điều 

dưỡng sản phụ khoa, phối hợp với thầy 

thuốc để đề xuất các biện pháp can thiệp 

điều dưỡng trong những tình huống sản phụ 

khoa thường gặp 

S: PLO6, 12 
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2 Bài 2: Thay đổi giải phẫu 

 inh lý ở phụ nữ có thai  

1. Đại cương 

2. Thay đổi về nội tiết 

3. Thay đổi giải phẫu sinh lý 

ở bộ phận sinh dục nữ 

4. Thay đổi giải phẫu sinh lý 

ngoài bộ phận sinh dục 

5. Thay đổi ở toàn thân 

4 1. Trình bày được các thay 

đổi về nội tiết, giải phẫu, 

sinh lý và đánh giá sự phát 

triển của thai khi phụ nữ 

mang thai. 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng thai phụ khi 

mang thai 3 tháng đầu, 3 

tháng giữa và 3 tháng cuối. 

3. Vận dụng kiến thức lập 

được quy trình điều dưỡng và 

tư vấn giáo dục sức khỏe cho 

trường hợp thai phụ giả định 

1,2 

3 Bài 3 : Chẩn đoán thai 

nghén - Công tác điều 

dưỡng  

1. Đại cương 

2. Khám thai 20 tuần đầu 

(4,5 tháng đầu) 

3. Khám thai 20 tuần cuối 

(4,5 tháng cuối) 

4. Tính tuổi thai 

5. Dự kiến ngày sinh 

6. Dự kiến nơi sinh 

7. Số lần khám thai 

8. Chăm sóc 

4 1. Trình bày được các triệu 

chứng khi khám thai 20 tuần 

đầu. 

2. Trình bày được đánh giá sự 

phát triển của thai, xác định 

ngôi thế của thai, triệu chứng 

toàn thân khám thai 20 tuần 

cuối. 

3. Xác định được tuổi thai, dự 

kiến ngày sinh, dự kiến nơi 

sinh cho thai phụ. 

4. Xác định được những vấn 

đề chăm sóc cho thai phụ khi 

có thai. 

1,2,3 

4 Bài 4 : Sinh lý chuyển dạ 

và theo dõi chuyển dạ  

1. Đại cương 

2. Cơn co tử cung 

4. Cơn co thành bụng 

5. Tác dụng của cơn co tử 

cung và cơn co thành bụng 

6. Dấu hiệu chuyển dạ 

7. Chăm sóc 

4 1. Trình bày được nguyên 

nhân gây chuyển dạ, cơn co tử 

cung và các dấu hiệu trong 

thời kỳ chuyển dạ. 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng thai phụ trong 

chuyển dạ đẻ thường. 

3. Vận dụng kiến thức để lập 

được quy trình điều dưỡng và 

tư vấn giáo dục sức khỏe cho 

trường hợp thai phụ chuyển 

dạ đẻ thường giả định. 

1,2,3 

5 Bài 5 : Các yếu tố tiên 

lượng cuộc đẻ  

1. Một số khái niệm chung 

2. Các tiêu chuẩn đánh giá 

một cuộc đẻ thường 

3. Các yếu tố tiên lượng 

2 1. Trình bày được một số 

khái niệm và các tiêu 

chuẩn đánh giá một cuộc 

đẻ thường. 

2.  Trình bày được các yếu tố 

tiên lượng xấu cho cuộc 

1,2 
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không tốt cho cuộc đẻ 

 4. Tai biến trong khi chuyển 

dạ 

chuyển dạ đẻ. 

3. Trình bày được các tai biến 

xảy ra trong khi chuyển dạ 

6 Bài 6: Chăm  óc  ản phụ 

nhiễm khuẩn hậu  ản  

1. Đại cương 

2. Các hình thái nhiễm 

khuẩn hậu sản 

3. Phòng bệnh 

4. Chăm sóc 

4.1. Nhận định 

4.2. Chẩn đoán chăm sóc- 

Lập kế hoạch chăm sóc 

4.3. Thực hiện kế hoạch 

chăm sóc 

4.4. Đánh giá chăm sóc 

4 1. Trình bày được định 

nghĩa, nguyên nhân và triệu 

chứng của sản phụ bị nhiễm 

khuẩn hậu sản. 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng sản phụ nhiễm 

khuẩn hậu sản. 

3. Vận dụng kiến thức lập 

được quy trình điều dưỡng 

cho trường hợp sản phụ sau 

sinh bị nhiễm khuẩn hậu sản 

giả định.  

 

1,2,3,4 

7 Bài 7: Chăm  óc  ản phụ 

chảy máu  au đẻ  

1. Đại cương 

2. Chảy máu nguyên phát 

3. Chảy máu thứ phát 

4. Chăm sóc 

4 1. Trình bày được định nghĩa 

chảy máu sau đẻ, nguyên 

nhân và triệu chứng lâm sàng 

của chảy máu nguyên phát, 

thứ phát. 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng sản phụ chảy 

máu sau đẻ. 

3. Vận dụng kiến thức để lập 

được quy trình điều dưỡng 

cho trường hợp sản phụ chảy 

máu sau đẻ giả định. 

1,3,4 

8 Bài 8: Chăm  óc  ản phụ 

hậu  ản thường  

1. Định nghĩa  

2. Những hiện tượng giải 

phẫu sinh lý 

3. Những hiện tượng lâm 

sàng 

4. Chăm sóc 

4.1. Chăm sóc ngay sau đẻ 

4.2. Chăm sóc về tinh thần  

4.3. Chế độ ăn 

4.4. Chế độ sinh hoạt, nghỉ 

ngơi 

4.5. Theo dõi sự thu hồi tử 

cung và sản dịch 

2 1. Trình bày được định nghĩa 

thời kỳ hậu sản và những biểu 

hiện lâm sàng trong thời kỳ 

hậu sản. 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng sản phụ trong 

thời kỳ hậu sản. 

3. Vận dụng kiến thức để lập 

được quy trình điều dưỡng 

cho trường hợp sản phụ sau 

đẻ thường giả định và tư vấn 

giáo dục sức khỏe trong thời 

kỳ hậu sản cho sản phụ đó 

1,3,4 
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4.6. Làm thuốc âm hộ, âm 

đạo, tầng sinh môn. 

4.7. Theo dõi đại tiểu tiện 

4.8. Chăm sóc vú và cho con 

bú 

9 Bài 9: Chăm  óc người 

bệnh  ảy thai  

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng 

4. Tiến triển 

5. Xử trí 

6. Chăm sóc 

6.1. Nhận định  

6.2. Chẩn đoán chăm sóc – 

Lập kế hoạch  

6.3. Thực hiện kế hoạch 

chăm sóc 

6.4. Đánh giá chăm sóc 

2 1. Trình bày được định nghĩa, 

phân loại, nguyên nhân, triệu 

chứng của dọa sảy thai và sảy 

thai 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng người bệnh dọa 

sảy thai hoặc sảy thai.  

3. Vận dụng kiến thức để lập 

được quy trình điều dưỡng và 

tư vấn giáo dục sức khỏe cho 

trường hợp thai 10 tuần dọa 

sảy hoặc sảy thai. 

1,3,4 

10 Bài 10: Chăm  óc người 

bệnh rau tiền đạo  

1. Định nghĩa 

2.  Phân loại 

3. Nguyên nhân 

4. Triệu chứng 

5. Hướng xử trí 

6. Chăm sóc 

6.1. Nhận định  

6.2. Chẩn đoán chăm sóc – 

Lập kế hoạch  

6.3. Thực hiện kế hoạch 

chăm sóc 

6.4. Đánh giá chăm sóc 

2 1. Trình bày được phân loại, 

yếu tố nguy cơ, triệu chứng 

của rau tiền đạo 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng thai phụ bị rau 

tiền đạo 

3 Vận dụng kiến thức đưa ra 

được quy trình điều dưỡng 

cho trường hợp thai phụ có 

thai 32 tuần rau tiền đạo và 

tư vấn giáo dục sức khoẻ cho 

thai phụ 3 tháng cuối rau 

tiền đạo. 

 

1,3,4 

11 Bài 11: Chăm  óc người 

bệnh rau bong non  

1. Định nghĩa 

2. Yếu tổ nguy cơ 

3. Các thể lâm sàng 

4. Triệu chứng 

5. Tiến triển, biến chứng 

6. Xử trí 

2 1. Trình bày được định 

nghĩa, yếu tố nguy cơ, triệu 

chứng của rau bong non. 

2. Trình bày được quy trình 

điều dưỡng thai phụ bị rau 

bong non. 

3. Vận dụng kiến thức lập 

được được quy trình điều 

dưỡng và tư vấn giáo dục 

1,3,4 
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7. Chăm sóc sức khỏe cho trường hợp thai 

phụ có thai 3 tháng cuối bị 

rau bong non. 

2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Tuần 1 

 

Thứ 2  

- Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

- Hướng dẫn mẫu KHCS 

ngoại khoa 

4 1. Sinh viên hiểu và tuân thủ 

quy định học lâm sàng của 

bộ môn, các khoa lâm sang 

bệnh viện phụ sản. 

2. Hiểu rõ bệnh án điều 

dưỡng sản phụ khoa và các 

yêu cầu cần đạt được môn 

điều dưỡng ngoại,  

3. Thái độ học tập tích cực, 

tôn trọng người bệnh, bạn 

bè và nhân viên y tế khi học 

lâm sàng.  

PLO 6 

 

 

 

 

POL 1,6 

 

 

 

POL8,9 

Thứ 3 

- Thực hành kỹ thuật 

điều dưỡng 

- Hướng dẫn đo chiều 

cao tử cung, vòng bụng, 

nghe tim thai. 

- Giao ban 

4 
1. Thực hiện được các kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản. 

2. Thực hiện được kỹ thuật 

đo chiều cao tử cung, vòng 

bụng, nghe tim thai bằng 

ống nghe sản khoa. 

PLO 

8,10,15 

Thứ 4 

- Thực hành kỹ thuật 

điều dưỡng trong sản 

khoa 

- Hướng dẫn NĐCS sản 

phụ trước đẻ. 

- Đi buồng 

4 1. Thực hiện đúng trình tự 

các bước kỹ thuật điều 

dưỡng trong sản khoa 

2. Thực hiện một số kỹ năng 

nhận định sản phụ trước đẻ 

3. Biết cách báo cáo một 

tình huống lâm sàng sản 

khoa. 

PLO 

6,7,8,9 

Thứ 5 

- Thực hành KTĐD 

- Đi buồng 

- Hướng dẫn NĐCS sản 

phụ sau đẻ 

4 1. Thực hiện đúng trình tự 

các bước kỹ thuật điều 

dưỡng trong sản khoa  

2. Thực hiện một số kỹ năng 

nhận định sản phụ sau đẻ 

 

PLO 

6,7,8,9 

Thứ 6 

- Thực hành KTĐD 

- Thực hành chăm sóc 

người bệnh sau đẻ 

thường 

4 1. Nhận định các vấn đề 

cần chăm sóc người bệnh 

sau đẻ thường. 

2. Viết được kế hoạch chăm 

sóc đủ các phần. 

PLO 

7,8,9,10,1

1 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

- Bình KHCS tuần 1 

- Nộp KHCS tuần 

Tuần 2 

 

Thứ 2 

- Thực hành KTĐD 

- Hướng dẫn kỹ thuật 

nghe tim thai bằng máy 

monitoring và ống gỗ 

- Giao ban 

4 1. Thực hiện các kỹ thuật 

tiêm truyền đảm bảo đúng 

quy trình. 

2. Báo cáo đầy đủ, chính 

xác và đưa ra các can thiệp 

điều dưỡng trong ca trực 

PLO 

10,11,12 

Thứ 3 

- Thực hành KTĐD 

- Giao ban 

- Hướng dẫn tư vấn nuôi 

con bằng sữa mẹ  

- Thực hành tư vấn nuôi 

con bằng sữa mẹ 

4 1. Hướng dẫn và tư vấn nuôi 

con bằng sữa mẹ. 

2. Thực hiện các kỹ thuật 

tiêm truyền đảm bảo đúng 

quy trình. 

PLO 7, 

8,10 

Thứ 4 

- Thực hành KTĐD 

- Giao ban 

- Bình kế hoạch chăm 

sóc sản phụ sau mổ lấy 

thai 

4 1. Thực hiện được chăm sóc 

sản phụ sau mổ lấy thai 

2. Viết được kế hoạch chăm 

sóc cho người bệnh sau mổ 

lấy thai 

 

PLO 

8,9,11 

Thứ 5 

- Thực hành tư vấn chế 

độ dinh dưỡng sau đẻ 

- Hướng dẫn NĐCS sản 

phụ sau mổ lấy thai 

4 1. Tư vấn được chế độ ăn 

phù hợp cho thai phụ sau 

đẻ. 

2. Nhận định được tình 

trạng bụng, vết mổ, co hồi 

tử cung, sản dịch sau mổ 

lấy thai 

PLO 1, 

11, 15 

Thứ 6 

- Thực hành chăm sóc 

sản phụ sau mổ lấy thai  

- Nộp KHCS tuần 

4 1. Hướng dẫn thực hành 

chăm sóc về dinh dưỡng, 

vận động, tinh thần, các bất 

thường sau mổ lấy thai. 

PLO 1, 

11, 15 

 

 

Tuần 3 

 

Thứ 2 

- Thực hành KTĐD 

- Giao ban 

- Hướng dẫn NĐCS 

bệnh nhân dọa sảy thai, 

dọa đẻ non  

4 1. Báo cáo được các vấn đề 

cần chăm sóc trong buổi 

trực và đưa ra các can thiệp 

điều dưỡng phù hợp. 

2. Nhận định được vấn đề về 

ra huyết âm đạo, cơn co tử 

PLO 1, 

11, 15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

 cung, thai trong chăm sóc 

người bệnh sảy thai, doạ đẻ 

non 

Thứ 3 

- Thực hành KTĐD 

- Bình kế hoạch chăm 

sóc bệnh nhân dọa sảy 

thai, dọa đẻ non 

4 1. Thực hiện đúng trình tự 

các bước kỹ thuật điều 

dưỡng trong sản khoa  

2. Viết được kế hoạch chăm 

sóc người bệnh chấn 

thương ngực với các chẩn 

đoán điều dưỡng được sắp 

xếp theo thứ tự ưu tiên. 

PLO 1, 

6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 4 

- Thực hành KTĐD 

- Hướng dẫn NĐCS 

bệnh nhân rau tiền đạo. 

4 1. Thực hiện đúng trình tự 

các bước kỹ thuật điều 

dưỡng trong sản khoa  

2. Nhận định được các dấu 

hiệu, triệu chứng thai phụ bị 

rau tiền đạo. 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Thứ 5 

- Thực hành KTĐD 

- Đi buồng 

- Bình kế hoạch chăm 

sóc thai phụ bị rau tiền 

đạo 

4 1. Viết được kế hoạch chăm 

sóc thai phụ bị rau tiền đạo 

2. Đưa ra can thiệp điều 

dưỡng phù hợp trên thai 

phụ bị rau tiền đạo. 

 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Thứ 6 

- Thực hành KTĐD 

- Giao ban 

- Thực hành chăm sóc 

thai phụ bị rau tiền đạo 

trung tâm chảy máu 

nhiều 

- Nộp KHCS tuần 

4 1. Nhận định được toàn 

trạng thai phụ bị rau tiền 

đạo ra máu nhiều 

2. Viết được kế hoạch chăm 

sóc cho thai phụ bị rau tiền 

đạo trung tâm hoàn toàn 

 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

- Thực hành KTĐD 

- Giao ban 

- Thực hành chăm sóc 

thai phụ bị rau bong non  

- Xét tư cách thi LS 

4 1. Viết được kế hoạch chăm 

sóc, thực hành chăm sóc 

thai phụ bị rau bong non  

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Thứ 3 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

 

4 

1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

PLO 

1,4,6,14,1

5 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

 

Thứ 4 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO1,4,6

,14,15 

Thứ 5 

Hỏi thi Giữa học kỳ LS 

4 1. Giao tiếp hiệu quả với 

người bệnh trong khai thác 

bệnh sử, tiền sử, và trong 

các kỹ thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các dấu 

hiệu, triệu chứng trên người 

bệnh. 

3. Thực hiện được các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng 

hiệu quả. 

PLO1,4,6

,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi kết thúc LS 

14 1. Viết hoàn thiện bệnh án 

điều dưỡng 

2. Liệt kê đầy đủ các chẩn 

đoán điều dưỡng trên người 

bệnh 

3. Thực hiện các biện pháp 

can thiệp điều dưỡng đúng 

trên lâm sàng  

PLO 

1,2,11,12,

14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

     2. Lâm sàng:  Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình kế hoạch 

chăm sóc. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   
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2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể 

của khoa.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng 

 ố t nh 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm 

tra 30 phút 

gồm 2 câu 

hỏi ngắn 

bao hồm 

các nội 

dung kiến 

thức đã 

học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi nhỏ 

ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 

4 câu là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

3. Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

Điểm 

tối đa 
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tính 

điểm 

đánh 

giá 

đánh 

giá 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

vi phạm 

quy chế của 

bộ môn, 

bệnh viện. 

Rubric 1 

PLO6, 

14,15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng sản phụ 

khoa. 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt 

tiêu chuẩn 

được 1,5 

điểm 

Bài đánh 

giá các kỹ 

năng 7 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO6,7,

8,9,10,1

1,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản KHCS 

cho 1 bệnh 

nhân sản 

phụ khoa bất 

kỳ, hỏi vấn 

đáp trực tiếp 

1 sinh viên 

và 2 giáo 

viên 

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ 

và chính 

xác. 

Đủ các 

chẩn đoán 

điều dưỡng 

và kế hoạch 

chăm sóc 

phù hợp với 

người bệnh. 

Rubric 2, 3 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,

15 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 
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Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập:  

Ngô Thị Vân Huyền (2019), Giáo trình Điều dưỡng Sản Phụ khoa. Nhà xuất 

bản Đại học Thái Nguyên. 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Cao Ngọc Thành (2007), Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y  

học. 

4. Bộ môn Sản, trường Đại học Y Hà Nội. (2007). Bài giảng sản phụ khoa tập 1, 

tái bản lần thứ 4. Nhà xuất bản y học. 

5. Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa. (2016). Một số kỹ thuật thực hành chăm 

sóc người bệnh theo chuyên ngành. Nhà xuất bản y học. 

6. Joachim W. Dudenhausen. (2014). Practical Obstetrics. Print/E-mail?Save 100 

Paste Unlimited Copy/Pase Unrestricted Download.   

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=8870

10&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_I 

7. Alan H. Dechemey, Lauren nathan. (2013). Current diagnosis & traetment 

Obstetrics and Gynecology, 11
th

ed. American: Mc Graw Hill. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=887010&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_I
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=887010&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_I
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VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập.  

1. Lý thuyết  

Tuần 

thứ 
Nội dung 

Số 

tiết 
Giảng viên 

Tài liệu 

học tập/ 

tham 

khảo 

Hình 

thức học 

1 * Giảng lý thuyết: 

Bài 1 : Sinh lý kinh nguyệt 

Bài 2 : Thay đổi giải phẫu 

sinh lý ở phụ nữ có thai 

 

2 

 

2 

TS. Tiến 

 

[1] Thuyết 

trình, 

thảo luận 

* Giảng lý thuyết 

Bài 3 : Chẩn đoán thai nghén 

- Công tác điều dưỡng 

 

4 

 

Ths. Hải [1]  Thuyết 

trình, 

thảo luận 

2 * Giảng lý thuyết: 

Bài 4 : Sinh lý chuyển dạ và 

theo dõi chuyển dạ 

4 TS. Tiến [1] Thuyết 

trình, 

thảo luận 

* Giảng lý thuyết: 

Bài 5 : Các yếu tố tiên lượng 

cuộc đẻ 

Bài 6 : Chăm sóc sản phụ 

nhiễm khuẩn hậu sản 

Bài 7 : Chăm sóc sản phụ 

chảy máu trong thời kỳ sổ 

rau  

 

2 

 

4 

 

4 

ĐDCKI Vân [1] Thuyết 

trình, 

thảo luận 

3 * Giảng lý thuyết: 

Bài 8 : Chăm sóc sản phụ 

hậu sản thường 

Bài 9 : Chăm sóc người bệnh 

sảy thai 

 

2 

 

2 

ThS. Hải [1] Thuyết 

trình, 

thảo luận 

Kiểm tra GHK 30 phút 
 Ths. Hải 

ĐDCKI Vân 

  

4 * Giảng lý thuyết: 

Bài 10 : Chăm sóc người 

bệnh rau tiền đạo  

Bài 11 : Chăm sóc người 

bệnh rau bong non 

 

2 

 

2 

ĐDCKI Vân [1] Thuyết 

trình, 

thảo luận 

 

2. Lâm sàng  

 

TUẦN 
NGÀY 

/ GIỜ 
NỘI DUNG 

HOẠT 

ĐỘNG 

GIẢNG 

VIÊN 
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TUẦN 
NGÀY 

/ GIỜ 
NỘI DUNG 

HOẠT 

ĐỘNG 

GIẢNG 

VIÊN 

Tuần 1 

 

Thứ 2 

 

Gặp mặt sinh viên, phổ biến quy chế học 

LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS Sản – phụ khoa 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS Tiến 

ĐDCKI 

Vân 

Thứ 3 

 

Thực hành kỹ thuật điều dưỡng 

Hướng dẫn đo chiều cao tử cung, vòng 

bụng, nghe tim thai. 

Giao ban 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành kỹ thuật điều dưỡng 

Hướng dẫn NĐCS sản phụ sau đẻ. 

Giao ban 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS tiến 

ĐDCKI 

Vân 

Thứ 5 

 

Thực hành kỹ thuật điều dưỡng 

Đi buồng 

Giao ban 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 6 

 

Thực hành kỹ thuật điều dưỡng 

Bình kế hoạch chăm sóc sản phụ hậu sản 

thường 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Tuần 2 

 

Thứ 2 

 

Thực hành kỹ thuật điều dưỡng 

Hướng dẫn kỹ thuật nghe tim thai bằng 

máy monitoring và ống gỗ 

Đi buồng 

Giao ban 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 

Thực hành tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS tiến 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình kế hoạch chăm sóc sản phụ sau mổ 

lấy thai 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS sản phụ sau mổ lấy 

thai 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ts Tiến 

ĐDCKI 

Vân 
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TUẦN 
NGÀY 

/ GIỜ 
NỘI DUNG 

HOẠT 

ĐỘNG 

GIẢNG 

VIÊN 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc sản phụ sau mổ lấy 

thai 

Nộp KHCS tuần 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ts Tiến 

ThS. Hải 

 

 

Tuần 3 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân dọa sảy 

thai, dọa đẻ non 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ts Tiến 

ThS. Hải 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Giao ban 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

 

ĐDCKI 

Vân ThS. 

Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Bình kế hoạch chăm sóc bệnh nhân dọa 

sảy thai, dọa đẻ non 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân ThS. 

Hải 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân rau tiền 

đạo. 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành chăm sóc bệnh nhân rau tiền 

đạo. 

Nộp KHCS tuần 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ts Tiến 

ThS. Hải 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Đi buồng 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS Tiến 

ĐDCKI 

Vân 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Thực hành CS bệnh nhân viêm sinh dục 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS bệnh nhân viêm sinh dục 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS Tiến 

ĐDCKI 

Vân 
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TUẦN 
NGÀY 

/ GIỜ 
NỘI DUNG 

HOẠT 

ĐỘNG 

GIẢNG 

VIÊN 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Đi buồng 

Duyệt thi lâm sàng 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

Thứ 6 

 

Sáng :Bốc bệnh nhân thi 

Chiều : hỏi thi lâm  àng 

Làm KHCS 

 

TS Tiến 

ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

2. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 

- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có ý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

2.  Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần:  Điều dưỡng Sản khoa học phần 2 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng Sản khoa học phần 2 

Tên tiếng Anh: Obstetrics Nursing  2 

Mã học phần: 6130OBTNUR2B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XI. Hành chính. 

24. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: SV CNĐD năm thứ 4  

Số tín ch : 3 

Số tiết Lý thuyết: 18 

Số giờ tự học: 30 

Số tiết Lâm sàng: 90 

Số giờ tự học: 60 

 

Số bài kiểm tra LT: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

Số bài kiểm tra LS: 

Giữa học phần: 1 

Kết thúc học phần: 1 

 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ 

người lớn bệnh Nội khoa, Ngoại khoa. 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Bộ môn Điều dưỡng 

25. Mô tả chung về học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên 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 (Nhận định, chẩn 

đoán điều dưỡng, lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh), kế hoạch 

hóa gia đình. Sau khi học xong học phần này giúp sinh viên từng bước có khả năng 

độc lập trong chăm sóc phụ nữ trong quá trình mang thai và sau sinh, các bệnh lý sản 

phụ khoa cũng như phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để có hướng chăm sóc và điều trị 
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đảm bảo an toàn cho người bệnh, giúp người học có khả năng tư vấn và giáo dục sức 

khỏe cho thai phụ, sản phụ và người bệnh. Phát triển kỹ năng tự học cho sinh viên 

thông qua các hướng dẫn tự học. Áp dụng phương pháp sử dụng các case lâm sàng giả 

định trong các bài học để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình thông 

qua thảo luận cũng như hướng sinh viên tới các tình huống có thể gặp trên lâm sàng 

sớm nhất có thể. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên 
Học hàm/ 

học vị 
Số điện thoại Email 

Ghi 

chú 

23.  Bùi Minh 

Tiến 

TS 0904102798 tienbm@tbmc.edu.vn  Phụ 

trách 

24.  Trần Thị 

Vân 

ĐDCK1 0989120900 vantran206@gmail.com Tham 

gia 

25.  Mỵ Thị Hải ThS 0366908515 mythihai@gmail.com Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

10.  Vận dụng được các kiến thức về 

bệnh học sản phụ khoa để nhận 

định, chẩn đoán và đưa ra quy 

trình chăm sóc thường gặp trong 

thực hành lâm sàng. 

PEO1, PEO2, PEO3 

11.  Tư vấn giáo dục nâng cao sức 

khoẻ và phòng bệnh cho người 

phụ nữ trước, trong, sau khi đẻ và 

người bệnh mắc các bệnh phụ 

khoa bằng cách áp dụng các khái 

niệm, lý thuyết bệnh học liên quan 

và động viên gia đình người bệnh 

tham gia vào quá trình chăm sóc 

người bệnh. 

PE06, PEO10, PEO11 

12.  Nhận thức được tầm quan trọng 

của các bệnh lý sản phụ khoa 

trong thực hành nghề nghiệp. 

Nhận định và phân tích được các 

vấn đề chăm sóc và nhu cầu sức 

khỏe của thai phụ và các người 

bệnh mắc bệnh phụ khoa cấp và 

mạn tính. 

PEO5 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

9. Lý thuyết 

 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu CĐR 

HP 

1 Bài 1 : Đăng ký quản lý thai 

nghén  

1. Đại cương 

2. Đăng ký thai nghén 

3.Công cụ quản lý thai nghén tại 

tuyến cơ sở 

3.1 Sổ khám thai  

3.2  Phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ 

tại  nhà hoặc phiếu khám thai. 

3.2.1. Phiếu theo dõi sức khỏe bà 

mẹ tại nhà (TDSKBMTN):  

1 1. Trình bày được 

cách sử dụng các 

công cụ quản lý thai 

nghén. 

2. Phân tích được 

một số nhu cầu cơ 

bản của phụ nữ khi 

mang thai. 

 

1 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

13.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về 

chăm sóc sức khỏe cho người phụ 

nữ trước, trong, sau khi đẻ và người 

bệnh mắc các bệnh phụ khoa trong 

thực hành lâm sàng sản phụ khoa. 

H: PLO 1, 2,4 

14.  Vận dụng kiến thức để lập được quy 

trình điều dưỡng đảm bảo người 

bệnh được chăm sóc toàn diện, ổn 

định, liên tục. Cung cấp môi trường 

chăm sóc an toàn và quản lý các 

nguy cơ. 

H: PLO 7, 8,9,10 

15.  Có khả năng làm việc nhóm, phối 

hợp với các thành viên trong nhóm 

và đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng 

đúng trong các case lâm sàng giả 

định.  

H: PLO 14, 15 

16.  Hiểu được nhiệm vụ và vai trò của 

điều dưỡng sản phụ khoa, phối hợp 

với thầy thuốc để đề xuất các biện 

pháp can thiệp điều dưỡng trong 

những tình huống sản phụ khoa 

thường gặp. 

H: PLO6, 12 
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3.2.2 Phiếu khám thai. 

4.2   Bảng theo dõi quản lý thai tại 

cơ sở 

2 Bài 2 : Chăm  óc thai nghén nguy 

cơ cao  

1. Đại cương 

2. Những yếu tố nguy cơ do thể 

trạng của mẹ 

3. Những yếu tố nguy cơ do bệnh 

mẹ đang mắc 

4. Những yếu tố nguy cơ do tình 

trạng thai nghén hiện tại 

a. Nguy cơ do tình trạng thai 20 

tuần đâu  

b. Nguy cơ do tình trạng thai 20 

tuần cuối 

1  

1. Trình bày được 

những yếu tố nguy 

cơ do thể trạng và 

tiền sử mẹ gây ra. 

2. Trình bày được 

những yếu tố nguy 

cơ do các bệnh mẹ 

đang mắc. 

3. Phân tích được 

những yếu tố nguy 

cơ do tình trạng thai 

nghén hiện tại. 

 

 

1 

3 Bài 3 : Bệnh tim và thai nghén 

1. Đại cương 

2. Triệu chứng và hoàn cảnh phát 

hiện 

a. Hoàn cảnh phát hiện 

b. Triệu chứng và dấu hiệu giúp 

phát hiện bệnh tim 

3. Ảnh hưởng của thai nghén lên 

bệnh tim 

3.1 Khi có thai 

3.3 Thời kỳ sổ rau 

3.4 Thời kỳ hậu sản 

4. Ảnh hưởng của bệnh tim lên thai 

nghén 

5. Xử trí 

6. Chăm sóc 

6.1 Nhận định 

6.2 Chẩn đoán chăm sóc 

6.3 Lập kế hoạch chăm sóc 

6.4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

6.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1. Trình bày một số 

ảnh hưởng của bệnh 

đến thai nghén và 

ngược lại. 

2. Trình bày quy 

trình chắm sóc thai 

phụ mắc bệnh tim. 

3. Vận dụng kiến 

thức lập được quy 

trình điều dưỡng và 

giáo dục sức khỏe 

cho thai phụ ba 

tháng cuối mắc suy 

tim độ hai. 

 

 

 

1, 2, 3 

4 Bài 4 : Chăm  óc người bệnh tiền 

 ản giật-  ản giật  

1. Đại cương 

2. Tiền sản giật  

2 1. Trình bày được 

định nghĩa, nguyên 

nhân và một số triệu 

chứng của tiền sản 

giật và sản giật 

 

3, 4 
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2.1. Định nghĩa 

2.2. Tỷ lệ 

2.3. Nguyên nhân và dịch tễ học 

2.4. Triệu chứng 

2.5. Chẩn đoán tiền sản giật 

2.6. Biến chứng của tiền sản giật  

2.7. Xử trí 

3. Sản giật 

3.1. Định nghĩa 

3.2. Triệu chứng và chẩn đoán 

3.3. Biến chứng 

3.4. Điều trị sản giật 

4. Chăm sóc 

4.1. Nhận định chăm sóc 

4.2. Chẩn đoán chăm sóc 

4.3. Kế hoạch chăm sóc 

4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

4.5. Đánh giá chăm sóc 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

thai phụ tiền sản giật 

và sản giật 

3. Vận dụng kiến 

thức lập được quy 

trình điều dưỡng và 

giáo dục sức khỏe 

cho thai phụ 36 tuổi 

con so 32 tuần tiền 

sản giật. 

5 Bài 5 : Chăm  óc người bệnh thai 

chết trong tử cung  

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân 

3. Giải phẫu bệnh 

4. Triệu chứng 

4.1 Thai chết khi tuổi thai dưới 22 

tuần : 

4.2 Thai chết khi tuổi thai trên 22 

tuần. 

5. Tiến triển và biến chứng 

6. Xử trí 

7. Chăm sóc 

7.1 -  Nhận định  

7.2 - Chẩn đoán chăm sóc 

7.3.  Lập kế hoạch chăm sóc 

7.4 - Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1. Trình bày được 

nguyên nhân và triệu 

chứng của thai chết 

trong tử cung. 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh có thai 

chết trong tử cung. 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng và 

tư vấn giáo dục sức 

khỏe cho người bệnh 

có thai 28 tuần chết 

trong tử cung. 

 

 

1, 3 

6 Bài 6 : Chăm  óc người bệnh 

chửa ngoài tử cung  

1. Đại cương 

2. Triệu chứng 

2  

1. Nêu được nguyên 

nhân, phân loại và 

triệu chứng chửa 

ngoài tử cung 

 

 

1, 3, 4 
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2.1 Chửa ngoài tử cung chưa vỡ 

2.2 Chửa ngoài tử cung vỡ 

2.3 Chửa ngoài tử cung thể huyết tụ  

thành nang 

3. Hướng xử trí 

4. Chăm sóc 

4.1. Nhận định  

4.2. Chẩn đoán chăm sóc  

4.3. Lập kế hoạch  

4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

4.5. Đánh giá chăm sóc 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh chửa 

ngoài tử cung 

3. Vận dụng kiến 

thức để lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh thai 5 

tuần chửa ngoài tử 

cung. 

7 Bài 7: Chăm  óc  ản phụ chuyển 

dạ các ngôi đẻ khó 

1. Ngôi trán 

2. Ngôi ngang 

3. Ngôi mặt 

4. Ngôi mông 

5.Chăm sóc 

5.1 Nhận định sản phụ 

5.2  Chẩn đoán chăm sóc 

5.3. Lập kế hoạch chăm sóc. 

5.4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

5.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1. Trình bày được 

khái niệm, nguyên 

nhân, dấu hiệu xác 

định và hướng xử trí 

của ngôi trán- ngôi 

ngang- ngôi mặt- ngôi 

mông. 

2. Vận dụng kiến thức 

lập được quy trình 

chăm sóc thai phụ 38 

tuần ngôi mông.  

 

4 

 

8 Bài 8 : Chăm  óc người bệnh u xơ 

tử cung  

1. Đại cương 

2. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi 

3. Các vị trí của u xơ tử cung 

4.Triệu chứng 

5. Tiến triển và biến chứng 

6. Xử trí  

7. Chăm sóc  

7.1 Nhận định 

7.2 Những vấn đề chăm sóc 

7.3.Lập kế hoạch chăm sóc. 

7.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc. 

7.5. Đánh giá chăm sóc 

2 1. Nêu được nguyên 

nhân, triệu chứng 

của u xơ tử cung 

2. Trình bày được 

quy trình điều dưỡng 

người bệnh u xơ tử 

cung 

3. Vận dụng kiến 

thức lập được quy 

trình điều dưỡng 

người bệnh u xơ tử 

cung có thai và 

không có thai. 

 

1, 4 

9 Bài 9 : Chăm  óc người bệnh u 

nang buồng trứng  

1.Đại cương 

2 1. Nêu được định 

nghĩa, phân loại và 

triệu chứng của u 

nang buồng trứng. 

 

4 



371 

 

2. Phân loại 

3.Triệu chứng 

4.Biến chứng 

5 .  Điều trị 

6. Chăm sóc  

6.1. Nhận định chăm sóc 

6.2. Chẩn đoán chăm sóc  

6.3. Kế hoạch chăm sóc  

6.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

6.5. Đánh giá chăm sóc 

2. Trình bày được kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh u nang 

buồng trứng. 

3. Vận dụng kiến 

thức lập quy trình 

điều dưỡng người 

bệnh u nang buồng 

trứng mang thai 3 

tháng cuối. 

10 Bài 10 : Chăm  óc người bệnh 

viêm sinh dục  

1.Đại cương 

1.2 Nguyên nhân: 

1.3 Mầm bệnh: 

1.4 Khí hư: 

2. Các loại viêm sinh dục 

2.1 Viêm âm đạo 

2.2. Viêm tuyến Bartholin. 

2.3 Viêm cổ tử cung 

2.4 Viêm niêm mạc tử cung 

2.5 Viêm phần phụ 

3.Phòng bệnh 

4. Kế hoạch chăm sóc 

4.1 Nhận định 

4.2 Chẩn đoán chăm sóc 

4.3. Lập kế hoạch chăm sóc 

4.4 Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

4.5. Đánh giá chăm sóc 

 

1 1. Trình bày được 

đặc điểm, triệu 

chứng và quy trình 

điều dưỡng người 

bệnh viêm sinh dục. 

2. Vận dụng được 

kiến thức lập quy 

trình điều dưỡng cho 

bệnh nhân viêm 

phần phụ cấp tính và 

tư vấn giáo dục sức 

khỏe, cách phòng 

tránh bệnh.. 

 

1, 2 

11 Bài 11: Theo dõi người bệnh  au 

nạo hút thai  

1. Tai biến và xử trí 

2. Theo dõi và chăm sóc  

3. Tư vấn  

4. Ngâm khử nhiễm 

5. Rửa sạch 

6. Tiệt khuẩn và khử khuẩn ở mức 

độ cao 

1 1. Trình bày được tai 

biến, theo dõi, chăm 

sóc và tư vấn sau nạo 

hút thai. 

2. Trình bày được 

phương pháp xử lý 

bơm hút thai chân 

không bằng tay 1 

van và 2 van. 

 

1, 2 
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2 . Lâm sàng  

TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Tuần 1 

 

Thứ 2  

Tiếp đón sinh viên, phổ 

biến quy chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS 

Sản – phụ khoa 

4 1. Sinh viên hiểu và 

tuân thủ quy định học 

lâm sàng của bộ môn, 

bệnh viện Phụ Sản Thái 

Bình. 

2. Hiểu rõ bệnh án điều 

dưỡng sản phụ khoa và 

các yêu cầu cần đạt 

được môn điều dưỡng 

sản phụ khoa. 

3. Thái độ học tập tích 

cực, tôn trọng người 

bệnh, người nhà người 

bệnh, sinh viên và nhân 

viên y tế khi học lâm 

sàng.  

PLO 6 

 

 

 

 

POL 1,6 

 

 

 

 

POL8,9 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc bệnh nhân 

chửa ngoài tử cung 

4 1. Biết cách báo 

cáo một tình huống 

lam sàng sản khoa 

3. Thực hiện được 

các nội dung nhận 

định chăm sóc người 

bệnh chửa ngoài tử 

cung 

PLO 8,10,15 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS sản 

phụ sau đẻ. 

4 1. Thực hiện đúng 

trình tự các bước kỹ 

thuật trong sản phụ 

khoa đảm bảo vô 

khuẩn: Kỹ thuật chăm 

sóc vết cắt tầng sinh 

môn.  

2. Thực hiện một số 

kỹ năng nhận định vết 

mổ trên sản phụ mổ 

lấy thai. 

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Bình kế hoạch chăm sóc 

bệnh nhân chửa ngoài tử 

cung 

4 1. Nhận định các vấn 

đề cần chăm sóc 

người bệnh chửa 

ngoài tử cung. 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc đủ các phần. 

PLO 

7,8,9,10,11 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc sản 

phụ sau đẻ và sơ sinh 

ngay sau đẻ 

Giao ban 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đảm 

bảo đúng quy trình. 

2. Báo cáo đầy đủ, 

chính xác và đưa ra 

các can thiệp điều 

dưỡng trong case trực 

3. Thực hiện nhận 

định chăm sóc sản phụ 

sau đẻ và sơ sinh ngay 

sau đẻ 

PLO 10,11,12 

Tuần 2 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn tư vấn nuôi 

con bằng sữa mẹ. 

4 1. Hướng dẫn nội 

dung tư vấn nuôi con 

bằng sữa mẹ.   

2. Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đảm 

bảo đúng quy trình. 

PLO 10,11 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc thai phụ mắc 

bệnh tim  

4 1. Thực hiện được nội 

dung nhận định chăm 

sóc thai phụ mắc bệnh 

tim. 

2. Thực hành các kỹ 

thuật điều dưỡng đảm 

bảo đúng quy trình.  

PLO 9, 10,11 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Đi buồng 

4 1. Báo cáo được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trong buổi trực và đưa 

ra các can thiệp điều 

dưỡng phù hợp. 

2. Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng đúng 

quy trình.  

PLO 6,7,8,9 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS và 

chẩn đoán điều dưỡng 

thai phụ tiền sản giật - 

sản giật 

4 1. Thực hành các kỹ 

thuật điều dưỡng đúng 

quy trình đám bảo vô 

khuẩn. 

2. Viết được kế hoạch 

chăm sóc thai phụ với 

các chẩn đoán điều 

dưỡng được sắp xếp 

theo thứ tự ưu tiên. 

PLO 1, 6,7,8, 

14,15,16 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh 

viêm sinh dục 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Thực hiện được các 

kỹ thuật điều dưỡng 

đảm bảo đúng quy 

trình. 

2. Viết được KHCS và 

đưa ra đủ chẩn đoán 

điều dưỡng chăm sóc 

cho NB viêm sinh 

dục. 

 

 

PLO 6,7,8,9, 

10, 11 

 

 

Tuần 3 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS bệnh 

nhân thai chết trong tử 

cung 

4 1. Nhận định được các 

triệu chứng NB thai 

chết trong tử cung.  

2. Viết được đầy đủ 

nội dung cần khai thác 

trong phần nhận định 

chăm sóc người bệnh 

thai chết trong tử 

cung. 

PLO 6,7,8,9, 10 

Thứ 3 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Đi buồng 

4 1. Báo cáo được các 

vấn đề cần chăm sóc 

trong buổi trực và đưa 

ra các can thiệp điều 

dưỡng phù hợp. 

2. Nhận định được các 

dấu hiệu, triệu chứng 

của thai phụ trên lâm 

sàng. 

PLO 10,11,12 

Thứ 4 

Thực hành KTĐD 

Bình kế hoạch chăm sóc 

bệnh nhân thai chết lưu 

4 1. Viết được kế hoạch 

chăm sóc bệnh nhân 

thai chết lưu.  

2. Đưa ra can thiệp 

điều dưỡng phù hợp 

trên người bệnh thai 

chết lưu. 

PLO 7, 8, 9, 10 

Thứ 5 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS thai 

phụ rau tiền đạo  và tư 

vấn giáo dục sức khỏe 

cho thai phụ. 

4 1. Nhận định được các 

triệu chứng của thai 

phụ rau tiền đạo. 

2. Tư vấn được chế độ 

dinh dưỡng và theo 

dõi các dấu hiệu lâm 

sàng của thai phụ rau 

tiền đạo phòng tránh 

các tai biến có thể xảy 

PLO 7, 11 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

ra. 

Thứ 6 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định 

chăm sóc và chẩn đoán 

điều dưỡng người bệnh u 

nang buồng trứng 

Nộp KHCS tuần 

4 1. Thực hiện các kỹ 

thuật tiêm truyền đảm 

bảo đúng quy trình. 

2. Nhận định đầy đủ 

các triệu chứng và đưa 

ra can thiệp điều 

dưỡng trên người 

bệnh u nang buồng 

trứng. 

PLO 1,3, 

6,7,8,10 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định và 

đưa ra các chẩn đoán 

điều dưỡng  bệnh nhân u 

xơ tử cung 

Xét tư cách thi LS 

4 
1. Nhận định được các 

triệu chứng của bệnh 

nhân u xơ tử cung.  

2. Viết được các chẩn 

đoán điều dưỡng được 

sắp xếp theo thứ tự ưu 

tiên. 

PLO 6,7,8, 

14,15,16 

Thứ 3 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 

 

1. Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh trong 

khai thác bệnh sử, tiền 

sử, và trong các kỹ 

thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các 

dấu hiệu, triệu chứng 

trên người bệnh. 

3. Thực hiện được các 

biện pháp can thiệp 

điều dưỡng hiệu quả. 

 

PLO 

1,4,6,14,15 

Thứ 4 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 1. Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh trong 

khai thác bệnh sử, tiền 

sử, và trong các kỹ 

thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các 

dấu hiệu, triệu chứng 

trên người bệnh. 

3. Thực hiện được các 

biện pháp can thiệp 

điều dưỡng hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 
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TUẦN CHỦ ĐỀ Số 

tiết 

Mục tiêu  

học tập 

CĐR 

Thứ 5 

Hỏi thi trên lâm sàng 

4 1. Giao tiếp hiệu quả 

với người bệnh trong 

khai thác bệnh sử, tiền 

sử, và trong các kỹ 

thuật, thủ thuật 

2. Nhận định đúng các 

dấu hiệu, triệu chứng 

trên người bệnh. 

3. Thực hiện được các 

biện pháp can thiệp 

điều dưỡng hiệu quả. 

PLO1,4,6,14,15 

Thứ 6 

Hỏi thi trên bệnh án điều 

dưỡng  

14 1. Viết hoàn thiện 

bệnh án điều dưỡng 

2. Liệt kê đầy đủ các 

chẩn đoán điều dưỡng 

trên người bệnh 

3. Thực hiện các biện 

pháp can thiệp điều 

dưỡng đúng trên lâm 

sàng  

PLO 

1,2,11,12,14 

 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm nhỏ 

2. Lâm sàng:  Thực hành nhóm nhỏ, giảng đầu giường, đi buồng, bình bệnh án điều 

dưỡng. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Projector, máy tính, hình ảnh, case lâm sàng   

2. Lâm sàng: Các trường hợp người bệnh cụ thể, các tình huống lâm sàng cụ thể của 

khoa.  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

1. Điểm lý thuyết 

 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy 

đủ, đúng 

giờ, không 

PLO6, 

14,15 

10 
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vi phạm quy 

chế của bộ 

môn. 

Rubric 1 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 1 bài kiểm 

tra 30 phút 

gồm 2 câu 

hỏi ngắn 

bao hồm 

các nội 

dung kiến 

thức đã học 

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 5 

điểm, 2 câu 

là 10 điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4 

10 

Điểm kiểm tra 

học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bài kiểm 

tra 60 phút 

gồm 4 câu 

hỏi ngắn  

Thi viết 

câu hỏi 

ngắn 

Mỗi câu trả 

lời đầy đủ, 

chính xác 

được 2,5 

điểm, tổng 4 

câu là 10 

điểm  

Rubric 2, 3 

PLO1,2,

4,5 

10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần  

   10 

 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐGHP  

2. Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọn

g  ố 

tính 

điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu ch  đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 Hàng ngày Điểm 

danh 

Đi học đầy đủ, 

đúng giờ, 

không vi phạm 

quy chế của bộ 

môn, bệnh 

viện. 

PLO6, 

14,15 

10 
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Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,2 2 bản KHCS 

tuần 2 và 

tuần 3,  

1 bài kiểm 

đánh giá các 

kỹ năng lâm 

sàng sản phụ 

khoa. 

Viết 

KHCS 

Quan sát 

trực tiếp 

các kỹ 

năng 

trên lâm 

sàng 

Mỗi bản 

KHCS đạt tiêu 

chuẩn được 

1,5 điểm 

Bài đánh giá 

các kỹ năng 7 

điểm  

PLO6,7,

8,9,10,11

,14,15 

10 

Điểm kiểm 

tra học phần 

(ĐKTHP) 

0,7 1 bản bệnh 

án điều 

dưỡng cho 1 

bệnh nhân  

sản phụ khoa 

bất kỳ, 2 

giáo viên hỏi 

vấn đáp trực 

tiếp 1 sinh 

viên. 

Thi vấn 

đáp 

Đưa ra nhận 

định đầy đủ và 

chính xác. 

Đủ các chẩn 

đoán điều 

dưỡng và lập 

kế hoạch chăm 

sóc phù hợp 

với người 

bệnh. 

PLO 

1,4,8,9,1

0,11,14,1

5 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

1 Tổng hợp 

các điểm 

thành phần. 

   10 

Công thức t nh điểm: ĐKTHP = 0,1 x ĐCC + 0,2 x ĐGHP + 0,7 ĐKTHP  

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

1. Tài liệu học tập:  

Ngô Thị Vân Huyền (2019), Giáo trình Điều dưỡng Sản Phụ khoa. Nhà xuất 

bản Đại học Thái Nguyên. 

2. Tài liệu tham khảo:  

1. Cao Ngọc Thành (2007), Bài giảng Điều dưỡng Sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học. 

10. Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa. (2016). Một số kỹ thuật thực hành chăm 

sóc người bệnh theo chuyên ngành. Nhà xuất bản y học. 

11. Bộ môn Sản, trường Đại học Y Hà Nội. (2007). Bài giảng sản phụ khoa tập 1, 

tái bản lần thứ 4. Nhà xuất bản y học. 

12. Nguyễn Quốc Anh, Mai Trọng Khoa. (2016). Một số kỹ thuật thực hành chăm 

sóc người bệnh theo chuyên ngành. Nhà xuất bản y học. 

13. Joachim W. Dudenhausen. (2014). Practical Obstetrics. Print/E-mail?Save 100 

Paste Unlimited Copy/Pase Unrestricted Download.   

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=8870

10&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_I 

14. Alan H. Dechemey, Lauren nathan. (2013). Current diagnosis & traetment 

Obstetrics and Gynecology, 11
th

ed. American: Mc Graw Hill. 

 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập  

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=887010&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_I
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=887010&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_I
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1. Lý thuyết 

 

 

Tuần 

thứ 

Nội dung 
Số 

tiết 
GV 

Hoạt động 

SV 

Tài liệu 

học tâp/ 

tham 

khảo 

Tuần 1 * Lý thuyết: 

Bài 1 : Đăng ký quản lý thai 

nghén 

1 

 

ĐDCKI 

Vân 

Nghe 

giảng 

Ghi chép 

[1]  

* Thảo luận: 

Xây dựng kế hoạch truyền 

thông và tư vấn cho phụ nữ có 

thai tại nhà. 

ĐDCKI 

Vân 

Thảo 

luận,ghi 

chép, chủ 

động chia 

sẻ kiến 

thức 

 

[1]  

* Lý thuyết:  

Bài 2 : Chăm sóc thai nghén 

nguy cơ cao 

1 

 

ĐDCKI 

Vân 

Nghe 

giảng 

Ghi chép 

[1] 

* Thảo luận: 

1. Vận dụng kiến thức làm bài 

tập tình huống 

2. Các nguy cơ do tình trạng 

thai nghén 20 tuần cuối có thể 

xảy ra, cách chăm sóc. 

ĐDCKI 

Vân 

Thảo 

luận,ghi 

chép, chủ 

động chia 

sẻ kiến 

thức 

[1] 

* Lý thuyết:  

Bài 3 : Bệnh tim và thai nghén 

2 

 

ĐDCKI 

Vân 

 

Nghe 

giảng 

Ghi chép 

[1] 

* Thảo luận: 

1. Vận dụng kiến thức làm bài 

tập tình huống 

2. Xây dựng kế hoạch tư vấn về 

cách chăm sóc, theo dõi cho thai 

phụ mắc bệnh tim 3 tháng cuối. 

Thảo 

luận,ghi 

chép, chủ 

động chia 

sẻ kiến 

thức 

[1] 

Tuần 2 * Lý thuyết: 

Bài 4 : Chăm sóc người bệnh 

tiền sản giật- sản giật 

2 

 

Ths. Hải Nghe 

giảng 

Ghi chép 

[1] 

* Thảo luận: 

1. Vận dụng kiến thức làm bài 

tập tình huống 

2. lập kế hoạch chăm sóc, tư 

Ths. Hải Thảo 

luận,ghi 

chép, chủ 

động chia 

sẻ kiến 

[1] 
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Tuần 

thứ 

Nội dung 
Số 

tiết 
GV 

Hoạt động 

SV 

Tài liệu 

học tâp/ 

tham 

khảo 

vấn thai phụ sản giật, tiền sản 

giật 

thức 

* Lý thuyết:  

Bài 5 : Chăm sóc người bệnh 

thai chết trong tử cung 

Bài 6 : Chăm sóc người bệnh 

chửa ngoài tử cung 

 

2 

 

2 

 

Ths. Hải Nghe 

giảng 

Ghi chép 

[1] 

* Thảo luận: 

1. Vận dụng kiến thức làm  

bài tập tình huống 

2. Phân biệt các triệu chứng 

và cách chăm sóc đối với 

người bệnh thai chết trong tử 

cung và chửa ngoài tử cung 

Ths. Hải  

Thảo luận 

 

Ghi chép, 

chủ động 

chia sẻ 

kiến thức 

[1] 

Tuần 3 * Lý thuyết: 

Bài 7: Chăm sóc sản phụ 

chuyển dạ các ngôi đẻ khó 

 

 

2 

 

 

 

Ths. Hải Nghe 

giảng 

Ghi chép 

[1] 

 * Lý thuyết: 

Bài 8: Chăm sóc người bệnh u 

xơ tử cung 

Bài 9: Chăm sóc người bệnh u 

nang buồng trứng 

* Thảo luận: 

1.Nêu  vấn đề cần nhận định 

và phương pháp chăm sóc 

người bệnh u xơ tử cung? 

2. Nêu  vấn đề cần nhận định 

và phương pháp chăm sóc 

người bệnh u nang buồng 

trứng 

 

2 

 

2 

 

 

TS Tiến 

Nghe 

giảng 

Ghi chép 

Thảo luận 

nhóm 

[1] 

Kiểm tra GHK 30 phút  ĐDCKI 

Vân 

ThS. Hải 

 [1] 
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Tuần 

thứ 

Nội dung 
Số 

tiết 
GV 

Hoạt động 

SV 

Tài liệu 

học tâp/ 

tham 

khảo 

Tuần 4 Bài 10: Chăm sóc người bệnh 

viêm sinh dục 

* Thảo luận: 

Nêu  vấn đề cần nhận định và 

phương pháp chăm sóc người 

bệnh ung thư sinh dục? 

1  

 

TS Tiến 

Nghe 

giảng 

Ghi chép 

 

[1] 

* Lý thuyết:  

Bài 11 : Theo dõi người bệnh 

sau nạo hút thai 

 

1  

 

TS Tiến 

Thảo 

luận,ghi 

chép, chủ 

động chia 

sẻ kiến 

thức 

[1] 

 

2. Lâm sàng 

 

TUẦN 

NGÀY 

/ GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 
GIẢNG 

VIÊN 

Tuần 1 

 

Thứ 2 

 

Tiếp đón sinh viên, phổ biến quy 

chế học LS 

Hướng dẫn mẫu KHCS Sản – phụ 

khoa 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS tiến 

ĐDCKI Vân 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định chăm sóc 

bệnh nhân chửa ngoài tử cung 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS sản phụ sau 

đẻ. 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS tiến 

ThS. Hải 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Bình kế hoạch chăm sóc bệnh 

nhân chửa ngoài tử cung 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS tiến 

ThS. Hải 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Thực hành chăm sóc sản phụ sau 

đẻ và sơ sinh ngay sau đẻ 

Giao ban 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Tuần 2 Thứ 2 Thực hành KTĐD Thực hiện KT ĐDCKI Vân 
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TUẦN 

NGÀY 

/ GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 
GIẢNG 

VIÊN 

  Giao ban 

Hướng dẫn tư vấn nuôi con bằng 

sữa mẹ 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ThS. Hải 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định chăm sóc 

thai phụ mắc bệnh tim  

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS Tiến 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Đi buồng 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS và chẩn đoán 

điều dưỡng thai phụ tiền sản giật - 

sản giật 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS. Tiến 

ĐDCKI. Vân 

 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Bình KHCS người bệnh viêm 

sinh dục 

Nộp KHCS tuần 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS. Tiến 

ThS. Hải 

 

 

Tuần 3 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS bệnh nhân thai 

chết lưu 

Thực hiện 

KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS. Tiến 

ThS. Hải 

Thứ 3 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Đi buồng 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Thực hành KTĐD 

Bình kế hoạch chăm sóc bệnh 

nhân thai chết lưu 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 5 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn NĐCS thai phụ rau 

tiền đạo  và tư vấn giáo dục sức 

khỏe cho thai phụ. 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 
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TUẦN 

NGÀY 

/ GIỜ 
CHỦ ĐỀ 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 
GIẢNG 

VIÊN 

Thứ 6 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định chăm sóc 

và chẩn đoán điều dưỡng người 

bệnh u nang buồng trứng 

Nộp KHCS tuần 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

Ts Tiến 

ThS. Hải 

Tuần 4 

 

Thứ 2 

 

Thực hành KTĐD 

Giao ban 

Hướng dẫn nhận định bệnh nhân 

u xơ tử cung 

Xét tư cách thi LS 

Thực hiện KT 

Nghe giảng 

Thảo luận 

TS Tiến 

ThS. Hải 

Thứ 3 

 

Hỏi thi lâm sàng Chuẩn bị người 

bệnh, nhận định, 

thăm khám 

TS Tiến 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 4 

 

Hỏi thi lâm sàng Chuẩn bị người 

bệnh, nhận định, 

thăm khám 

TS Tiến 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 5 

 

Hỏi thi lâm sàng Chuẩn bị người 

bệnh, nhận định, 

thăm khám, 

hoàn thành bệnh 

án điều dưỡng 

TS Tiến 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

Thứ 6 

 

Hỏi thi trên bệnh án điều dưỡng Làm bệnh án 

điều dưỡng 

Trình bày 

TS Tiến 

ĐDCKI Vân 

ThS. Hải 

PGS.TS. Vũ 

Sơn 

ThS. Nga 

ThS. Dịu 

ThS. Duynh 

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đi học đầy đủ đúng giờ, tuân thủ nội quy, quy định của bộ môn, các khoa trong 

bệnh viện 

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ trong sổ tay lâm sàng 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Thực hiện đúng nhiệm vụ của sinh viên 
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- Vắng 01 buổi học lâm sàng không có ý do, không hoàn thành nhiệm vụ trực và giao 

ban sẽ phải học bù, sau khi hoàn thành mới được duyệt thi. 

- Vắng 1-2 buổi lâm sàng có lý do, bộ môn sẽ tổ chức học bù vào thứ 7, chủ nhật, sau 

khi hoàn thành mới duyệt thi lâm sàng. 

      

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1. Lần 1 05/2017 Vũ Sơn 

2. Lần 2 05/2019 Vũ Sơn 

3. Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

Tên học phần: Điều dưỡng tâm thần 

Tên tiếng việt: Điều dưỡng tâm thần 

Tên tiếng anh: Psychiatric nursing 

Mã học phần: 6130PSYNUR0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

 

I.HÀNH CHÍNH 

1. Thông tin chung: 

Học phần Bắt buộc 

Thuộc kiến thức Chuyên ngành 

Đối tượng Điều dưỡng đại học 

Số tín chỉ( LT/TH; LT/LS): 

Số tiết lý thuyết: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

Số tiết thực hành? Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

15 

12 

3 

45 

30 

15 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 

Kết thúc học phần: 

2 

 

2 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản 

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành:  

Bộ môn/ Khoa giảng dạy  

 

2. Mô tả chung về học phần: 

2.1. Lý thuyết: Học phần lý thuyết mô tả rất cụ thể các triệu chứng và các hội 

chứng tâm thần giúp cho sinh viên nhận biết chính xác các biểu hiện lâm sàng của 

bệnh nhân.  

Một số bài bệnh học thường gặp trong tâm thần được mô tả kỹ lưỡng về triệu 

chứng cũng như tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh và kế hoạch chăm sóc rất cụ thể. 

Phần điều trị chủ yếu mô tả về các liệu pháp tâm lý thường hay sử dụng trong 

bệnh học tâm thần. Nêu các nguyên tắc cho bệnh nhân tâm thần dùng thuốc trong điều 

trị cũng như duy trì tại cộng đồng. 

2.2. Lâm sàng:  
Phần lâm sàng sinh viên đi đến từng giường bệnh hỏi bệnh và làm kế hoạch 

chăm sóc bệnh nhân theo sự hướng dẫn của các giảng viên. 

3. Cán bộ phụ trách/ Giảng dạy 

STT Họ và tên Học 

hàm/ 

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thanh 

Bình 

PGS-

TS 

0912301748 binhnt@tbump.edu.vn Phụ 

trách 
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2 Nguyễn Chí 

Linh 

Th.s 0983647439 Chilinhhanam@gmail.com Giảng 

viên 

3 Trần Thị Hải 

Yến 

Th.s 0913081001 Tranyen_dr@yahoo.com.vn Giảng 

viên 

4 Trần Thị Hòa Th.s 0962311622 Bs.hoa1302@gmail.com Giảng 

viên 

5 Bùi Thị Hiên BSCKI 0988151179 hienbmtt@gmail.com Giảng 

viên 

 

4. Mục tiêu học phần 

STT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1 Kiến thức: 

- Trình bày được các của triệu chứng và hội 

chứng trong các rối loạn tâm thần thường gặp. 

- Trình bày được một số tiêu chuẩn chẩn đoán 

và các phương pháp xử trí trong tâm thần. 

- Trình bày được các liệu pháp tâm lý trong 

điều trị các rối loạn tâm thần. 

- Trình bày được một số phương pháp chăm sóc 

người bệnh toàn diện, tổ chức quản lý, chăm 

sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. 

 

PEO 1,2 

2 Kỹ năng: 

- Phát hiện được những biểu hiện rối loạn tâm 

thần trong cộng đồng 

- Chẩn đoán và chăm sóc toàn diện được những 

vấn đề thường gặp khi bệnh nhân điều trị các 

rối loạn tâm thần. 

- Biết cách tổ chức, quản lý và chăm sóc sức 

khỏe tâm thần tại cộng đồng. 

 

 

PEO 3 

PEO 4 

PEO 9 

PEO 12 

 

 

 

3 Thái độ: 

- Sức khỏe tâm thần là một vấn đề xã hội quan 

trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói 

chung. 

- việc phát hiện và sử trí sớm các rối loạn tâm 

thần làm giảm hậu quả xấu lâu dài ảnh hưởng 

tới chất lượng sống của bệnh nhân tâm thần. 

- Giáo dục sức khỏe tâm thần cho cộng đồng có 

ý nghĩa to lớn nâng cao sức khỏe tâm thần nói 

riêng, sức khỏe cộng đồng nói chung. 

 

 

PEO 5 

PEO 6 

PEO 7 

 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

STT CĐR học phần Mức độ đạt (S,H) 

(S,H)/ CĐR của CTĐT (PLO) 

1 Kiến thức S: PLO 1,2 
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H: PLO 3,4,5 

2 Kỹ năng S: PLO 6,7,9,10,11,12 

H: PLO 8,13 

3 Thái độ S: PLO 14,15 

H: PLO 16,17 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số 

tiết 

Mục tiêu học tập CĐR 

1 Bài 1. Đại cương tâm thần học 

1. Nội dung của tâm thần học 

2. Đối tượng nghiên cứu của 

tâm thần học 

3. Sự liên quan giữa tâm thần 

học với các khoa học khác 

4. Tính phổ biến và tác hại của 

bệnh tâm thần 

5. Mối liên quan giữa bệnh tâm 

thần và bệnh thần kinh 

6. Nguyên nhân của các rối loạn 

tâm thần 

7. Những yếu tố thuận lợi cho 

bệnh tâm thần phát sinh 

8. Một số rối loạn tâm thần 

thường gặp 

 

2 Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày được nội 

dung, đối tượng 

nghiên cứu và tầm 

quan trọng của tâm 

thần học 

2.Phân biệt được bệnh 

tâm thần và bệnh thần 

kinh. Sự liên quan giữa 

tâm thần học và các 

chuyên khoa khác 

3.Trình bày được tính 

phổ biến và tác hại của 

bệnh tâm thần 

4.Trình bày được 

nguyên nhân, các yếu 

tố thuận lợi cho bệnh 

tâm thần phát triển 

5.Trình bày được một 

số bệnh tâm thần 

thường gặp 

 

 

PLO 1,2 

2 Bài 2. Các triệu chứng và hội 

chứng tâm thần 

1. Rối loạn cảm giác và tri giác 

1.1. Khái niệm về cảm giác 

Các rối loạn cảm giác 

1.2. Khái niệm về tri giác 

Các rối loạn tri giác 

2. Rối loạn tư duy 

2.1. Khái niệm về tư duy 

- Rối loạn hình thức tư duy 

- Rối loạn nội dung tư duy 

- Các hội chứng rối loạn tư duy 

4 Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày được khái 

niệm tâm lý học về 

cảm giác, tri giác, tư 

duy, cảm xúc, ý thức, 

hoạt động, trí nhớ, trí 

tuệ và sự chú ý. 

2.Trình bày được các 

 

PLO 1,2 
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3. Rối loạn cảm xúc  

3.1. Khái niệm tâm lý học về 

cảm xúc 

3.2. Các rối loạn cảm xúc 

- Các triệu chứng riêng lẻ 

- Các hội chứng rối loạn cảm 

xúc 

4. Rối loạn ý thức 

4.1. Khái niệm về ý thức 

4.2. Các hội chứng rối loạn ý 

thức 

5. Rối loạn hoạt động 

5.1. Khái niệm về hoạt động 

- Các rối loạn hoạt động có ý 

chí 

- Các rối loạn hoạt động bản 

năng 

- Các hội chứng rối loạn hoạt 

động có ý chí 

6. Rối loạn trí nhớ 

6.1. Khái niệm về trí nhớ 

6.2. Các rối loạn trí nhớ 

7. Rối loạn trí tuệ 

7.1. Khái niệm tâm lý học về trí 

tuệ 

7.2. Các hội chứng trí tuệ thiểu 

năng 

7.3. Các hội chứng trí tuệ sa sút 

8. Rối loạn sự chú ý 

8.1. Khái niệm tâm lý học về 

chú ý 

8.2. Các rối loạn sự chú ý 

 

triệu chứng tâm thần. 

3.Trình bày và phân 

tích được các hội 

chứng tâm thần. 

 

3 Bài 3. Bệnh tâm thần phân 

liệt và chăm  óc 

1. Khái niệm về bệnh tâm thần 

phân liệt 

2. Các triệu chứng lâm sàng  

- Nhóm triệu chứng cổ 

điển 

- Nhóm triệu chứng lâm 

sàng theo ICD -10 

3. Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh 

theo ICD-10 

4. Các thể lâm sàng của bệnh 

tâm thần phân liệt 

5. Phòng bệnh tâm thần phân 

liệt 

2 Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày được khái 

niệm, định nghĩa bệnh 

tâm thần phân liệt 

2.Trình bày và phân 

tích được các nhóm 

triệu chứng lâm sàng 

cổ điển và lâm sàng 

theo ICD – 10. 

3.Trình bày các vấn đề 

chăm sóc bệnh nhân 

 

PLO 1,2 
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6. Chăm sóc bệnh nhân tâm 

thần phân liệt. 

 

 

4 Bài 4. Rối loạn phân ly và 

chăm  óc 

1. Sang chấn tâm lý, tính chất 

và phương thức gây bệnh. 

2. Khái niệm về rối loạn phân ly 

3. Nguyên nhân và các nhân tố 

thuận lợi của rối loạn phân ly. 

4. Triệu chứng lâm sàng của 

bệnh 

5. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối 

loạn phân ly 

6. Chăm sóc rối loạn phân ly 

7. Phòng các rối loạn phân ly 

 

2 Sau khi học 

xong bài này sinh viên 

có khả năng: 

1.Trình bày được 

nguyên nhân gây ra 

các bệnh tâm căn 

2.Trình bày được 

nguyên nhân và các 

yếu tố gây nên Rối 

loạn phân ly 

3.Trình bày được các 

triệu chứng lâm sàng 

của các cơn Rối loạn 

phân ly 

4.Trình bày các vấn đề 

chăm sóc bệnh nhân 

Rối loạn phân ly 

 

 

5 Bài 5. Xử tr  các cấp cứu tâm 

thần 

1. K ch động 
• Định nghĩa trạng thái 

kích động 

• Nguyên  nhân gây kích 

động 

• Đặc điểm trạng thía kích 

động trong một số bệnh 

tâm thần thường gặp 

Phương pháp xử trí 

2. Tự  át 

• Định nghĩa tự sát 

• Dịch tễ học tự sát 

• Nguyên nhân và các 

yếu tố nguy cơ 

• Các phương thức tự 

sát thường gặp 

• Phát hiện sớm, theo 

dõi , quản lý bệnh 

nhân có ý tưởng và 

hành vi tự sát 

• Liệu pháp tâm lý 

Các vấn đề cần tư vấn cho 

1 Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

     1. Trình bày được 

định nghĩa trạng thái 

cấp cứu tâm thần 

     2. Trình bày được 

đặc điểm, nguyên 

nhân, các yếu tố nguy 

cơ và phương pháp xử 

trí của một số trường 

hợp cấp cứu 

 

 

PLO 1,2, 7,8 
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người nhà bệnh nhân 

3. Không ăn uống 

3.1 . Nguyên nhân không chịu 

ăn uống 

- Do hoang tưởng chi phối 

- Do ảo giác chi phối 

- Do trạng thái ám ảnh 

- Do rối loạn bản năng ăn 

uống 

- Do trạng thái căng 

trương lực 

- Do hội chứng cai 

3.2. Cách xử trí 

Chủ yếu là điều trị bệnh tâm 

thần chính gây ra hiện tượng 

không chịu ăn uống... 

Bằng mọi cách cung cấp dinh 

dưỡng cho bệnh nhân bằng các 

phương pháp khác khi có thể 

 

6 Bài 6. Phụ giúp thầy thuốc 

khám chữa bệnh tâm thần 

1. Bố trí phòng khám cho bệnh 

nhân tâm thần 

2. phụ thầy thuốc khám bệnh 

nhân tâm thần 

3. Chuẩn bị dụng cụ, phương 

tiên, bệnh nhân và phụ thầy 

thuốc làm các thủ thuật, theo 

dõi, chăm sóc bệnh nhân sau 

khi làm thủ thuật 

4. Liệu pháp tâm lý  

4.1. Liệu pháp tâm lý gián tiếp 

4.2. Liệu pháp tâm lý trực tiếp 

2 Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày cách bố trí 

phòng khám cho bệnh 

nhân Tâm Thần, phụ 

thầy thuốc khám bệnh 

nhân Tâm Thần. 

2.Chuẩn bị dụng cụ, 

phương tiện, bệnh 

nhân và phụ thầy thuốc 

làm các thủ thuật, theo 

dõi, chăm sóc bệnh 

nhân sau khi làm thủ 

thuật. 

3.Trình bày các biện 

pháp tâm lí. 

 

 

PLO1,2,7,8 

7 Bài 7. Cho bệnh nhân tâm 

thần dùng thuốc 

1. Tác dụng của thuốc hướng 

thần 

2.  Cho bệnh nhân tâm thần 

1 Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày tác dụng 

 

PLO 1,2,8,10 
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uống thuốc và tiêm thuốc 

2.1. Nguyên tắc chung 

2.2. Tiêm thuốc cho bệnh nhân 

tâm thần 

2.3. Cho bệnh nhân tâm thần 

uống thuốc 

2.4. Hướng dẫn sử dụng thuốc 

cho bệnh nhân tâm thần ngoại 

trú 

 

của thuốc an thần kinh. 

2. Trình bày cho bệnh 

nhân tâm thần uống 

thuốc và tiêm thuốc. 

 

8 Bài 8. Vệ  inh và phòng bệnh 

tâm thần 

1. Đại cương 

2. Vệ sinh tâm thần 

3. Phòng bệnh tâm thần 

30 

phút 
Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày nguyên 

nhân gây bệnh tâm 

thần. 

2.Trình bày được cách 

vệ sinh phòng bệnh 

tâm thần. 

 

 

PLO 10,11 

9 Bài 9. Chăm  ó bệnh nhân 

tâm thần cộng đồng 

1. Sự phân bố vùng dân cư và 

các bệnh tâm thần thường gặp 

2. Tìm hiểu hoàn cảnh nơi bệnh 

nhân tâm thần sinh sống 

3. Phương hướng quản lý và 

chăm sóc sức khỏe tâm thần tại 

cộng đồng 

30 

phút 
Sau khi học xong bài 

này sinh viên có khả 

năng: 

1.Trình bày phân bố 

vùng dân cư và các 

bệnh tâm thần thường 

gặp. 

1.Trình bày phương 

pháp quản lí và chăm 

sóc sức khỏe tâm thần 

tại cộng đồng. 

 

 

PLO 11,12 

 

1. Lâm sàng 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐR 

1 Cách khám bệnh nhân 

tâm thần 

2 Sau khi học xong 

bài nay  v phải  
khám và phát hiện 

những triệu chứng 

rối loạn tâm thần 

PLO 5 

2 Lập phiếu chăm sóc 2 Sau khi học xong 

bài nay  v phải  lập 

được phiếu chăm sóc 

cho từng bệnh nhân 

PLO 16 
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III. PHƯƠNG PHÁP DẠY/ HỌC 

1. Lý thuyết:  

Thuyết trình, thảo luận nhóm 

2. Lâm sàng: 

Case-study, thực tế trên bệnh nhân  

IV. PHƯƠNG TIỆN VÀ VẬT LIỆU DẠY/ HỌC 

1. Lý thuyết 

Tài liệu phát tay, máy chiếu projector, case-study 

2. Lâm sàng 

Case-study, bệnh nhân thực tế 

V. PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁ 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

tính điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1  Theo 

quy chế 

đào tạo 

  10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 01 Tự luận ≥ 4 1 10 

Điểm Lâm 

sàng (ĐLS) 

0,2 01 Thi trên 

bệnh 

nhân 

≥ 4 2 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 01 Câu hỏi 

ngắn 
≥ 4 1  và 2 10 

Công thức t nh điểm: 

Đ.HP =  Đ.CC x 0,1 + Đ.GHP x 0,1 + Đ.LS x 0,2 + Đ.LT x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 
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Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 

1. Giáo trình tâm thần học  xb giáo dục 2014 ( Đại học y dược Thái Bình) 

2. Điều dưỡng truyền nhiễm, thần kinh, tâm thần – Nhà xuất bản y học. Hà nội 

1996. 

VII. LỊCH HỌC: Theo lịch giảng dạy/ học tập 

VIII. QUY ĐỊNH VỚI SINH VIÊN: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham gia đầy đủ thời gian học tập cả lâm sàng và 

lý thuyết 

2. Quy định điều kiện dự thi: Theo quy chế và điều kiện dự thi của bộ giáo dục 

và đào tạo. 

IX. TIẾN TRÌNH CẬP NHẬT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

STT Cập nhật đề cương chi tiết 

lần 

Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1. Lần 1 5/2017 Nguyễn Thanh Bình 

2. Lần 2 5/2019 Nguyễn Thanh Bình 

3. Lần 3 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng Thần Kinh 

Tên tiếng Anh: Neurology 

Mã học phần: 6130NEUNUR0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XII. Hành chính. 

26. Thông tin chung: 

 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Sinh viên ngành điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS): 

Số tiết Lý thuyết: 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

 

15 tiết 

  4 tiết 

50 tiết 

45 tiết 

 2 tiết  

43 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: Lý thuyết 

Kết thúc học phần:  

 

01  

02 (01 LT+01TH) 

Học phần học trước: Giải phẫu, Sinh lý, Mô phôi  

Học phần tiên quyết:  

Học phần song hành: Tâm thần 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Thần Kinh 

2. MÔ TẢ CHUNG 

2.1 Mục tiêu học tập lý thuyết 
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Sinh viên có khả năng áp dụng các kiến thức về sinh bệnh học, cách tiếp cận 

bệnh nhân theo vấn đề vào việc khai thác bệnh sử, tiền sử, đưa ra các chẩn đoán tiềm 

năng, chỉ định và phiên giải các kết quả cận lâm sàng, từ đó thu hẹp chẩn đoán và lập 

kế hoạch chăm sóc bệnh nhân. Các chủ đề lý thuyết chính của vòng luân khoa này bao 

gồm:   

1. Tiếp cận, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đột quỵ 

2. Tiếp cận, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân HIC 

3. Tiếp cận, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân liệt nửa người   

4. Tiếp cận, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân liệt dây VII 

5. Tiếp cận, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân đau dây hông 

to 

6. Tiếp cận, chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân GB 

2.2. Mục tiêu học tập lâm sàng 

Sau khi học xong vòng luân khoa này, sinh viên có khả năng: 

2.2.1. Khai thác bệnh sử  

Khai thác được bệnh sử chính xác, đầy đủ, theo trình tự hợp lý. 

Vòng luân khoa này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng khai thác bệnh sử 

bệnh lý thần kinh ở mức độ trung bình. Chú trọng tới việc xác định và khai thác các yếu tố 

bệnh sử quan trọng liên quan đến các chẩn đoán tiềm năng và ra quyết định lâm sàng đối 

với bệnh nhân điều trị nội trú. 

2.2.2. Khám thực thể  

Thực hiện khám thực thể tập trung và kỹ lưỡng, phiên giải các kết quả khám 

thực thể để phục vụ cho biện luận lâm sàng: 

Tập trung xây dựng kỹ năng khám thực thể ở mức độ trung bình và nâng cao 

(chủ yếu là với các bệnh nhân thuộc các nhóm bệnh: mạch máu não, động kinh, bệnh lý 

dây rễ thần kinh, hội chứng HIC). Đặt trọng tâm vào việc khám phát hiện các dấu hiệu 

thực thể phục vụ cho chẩn đoán tiềm năng và ra quyết định lâm sàng. 

2.2.3. Thủ thuật 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ khám Thần kinh thông thường 

- Thực hiện các thủ thuật tiêm cạnh cột sống, chọc dò tủy sống, tiêm ngoài 

màng cúng/kỹ thuật nội khoa thông thường  

2.2.4. Chẩn đoán 
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Đưa ra các chẩn đoán tiềm năng ưu tiên dựa trên kết quả khai thác bệnh sử và 

khám thực thể ban đầu. 

Mục tiêu chính của vòng luân khoa này là sinh viên sẽ đưa ra được các chẩn 

đoán tiềm năng ưu tiên dựa trên kết quả khai thác bệnh sử và khám thực thể ban đầu 

của các bệnh lý thần kinh thông thường. Chẩn đoán tiềm năng liên quan đến các bệnh 

thần kinh thông thường về (chủ yếu là với các bệnh nhân thuộc các nhóm bệnh: mạch 

máu não, động kinh, bệnh lý dây rễ thần kinh, hội chứng HIC).  

2.2.5. Theo dõi bệnh nhân (từng bài riêng biệt) 

2.2.6. Dự phòng (từng bệnh riêng biệt) 

2.2.7. Phân tích kết quả cận lâm sàng 

Phân tích các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh thể hiện sự hiểu biết về 

sinh bệnh học và các chứng cứ y khoa. 

Nhấn mạnh việc phiên giải các kết quả xét nghiệm cơ bản để đánh giá bệnh 

nhân bệnh thần kinh người lớn. Các nguyên lý về dịch tễ học lâm sàng được áp 

dụng để xác định các kết quả và áp dụng để thu hẹp chẩn đoán tiềm năng. Sinh 

viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng bệnh án điện tử để ghi chép, phân tích và 

chia sẻ các thông tin về số liệu.  

2.2.8. Kỹ năng giao tiếp 

Trình bày thông tin ca bệnh chính xác, xúc tích và kịp thời cho các thành viên 

trong nhóm chăm sóc bằng cả cách viết và nói.  

Vòng luân khoa này nhấn mạnh vào việc trình bày ca bệnh hiệu quả bằng cả 

báo cáo miệng và báo cáo viết (gồm chẩn đoán, đánh giá và kế hoạch chăm sóc) cho 

các trường hợp bệnh nhân nội trú.  

Việc báo cáo ca bệnh bao gồm cả tiến trình chẩn đoán, phân tích các kết quả xét 

nghiệm, lý do của các hoạt động chăm sóc được đề xuất. 

Kỹ năng tóm tắt các dấu hiệu chính của bệnh nhân cấp cứu để ghi chép, báo cáo 

cho nhóm trực cũng là một trọng tâm của vòng luân khoa này. 

Đồng thời vòng luân khoa này cũng tập trung vào việc giao tiếp cơ bản với 

bệnh nhân, với người nhà bệnh nhân khai thác bệnh sử, khám thực thể, về chẩn đoán, 

tiên lượng, và kế hoạch chăm sóc.  

2.2.9. Tính chuyên nghiệp 
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Thể hiện sự thông cảm, chia sẻ, lòng vị tha, tin cậy, trung thực, tôn trọng bệnh 

nhân và đồng nghiệp. 

Vòng luân khoa này nhấn mạnh vào tính chuyên nghiệp trong khía cạnh tương 

tác với bệnh nhân, gia đình và đồng nghiệp, đồng thời thực hiện tốt nội quy, quy chế 

của khoa/phòng và bệnh viện:  

- Đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: có lời nói lễ phép, phong thái 

đĩnh đạc, xin phép bệnh nhân khi thăm khám, tôn trọng ý kiến và mong muốn riêng 

của bệnh nhân và người nhà, thăm khám nhẹ nhàng, tế nhị, bảo đảm sự kín đáo. Chăm 

sóc bệnh nhân ân cần, chu đáo, tỉ mỉ, luôn hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân và gia 

đình. 

- Đối với đồng nghiệp: luôn lễ phép, tôn trọng đồng nghiệp. Rèn luyện tác 

phong nhanh nhẹn, nghiêm túc và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp 

- Đối với khoa/phòng và bệnh viện:  có mặt đúng giờ, đúng vị trí, thực hiện 

đúng nội quy, quy chế của khoa/phòng và của bệnh viện. 

Có khả năng tự đánh giá bản thân, có kỹ năng quản lý thời gian một cách khoa 

học. 

2.2.9. Hiểu biết vế văn hóa 

Sử dụng hiểu biết về các vấn đề liên quan đến văn hóa, kinh tế xã hội, giới, tuổi 

khi giao tiếp với bệnh nhân và đưa ra các quyết định lâm sàng. 

Khuyến khích sinh viên áp dụng những hiểu biết hoàn cảnh văn hóa, kinh tế xã 

hội, tuổi, giới của bệnh nhân trong quá trình giao tiếp. Và cũng nhấn mạnh vào những 

yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc, điều trị, mối quan hệ thầy thuốc – bệnh 

nhân như thế nào.   

2.2.10. Lấy người bệnh làm trung tâm 

Hiểu được bệnh tật trong bối cảnh của bệnh nhân và hiểu làm thế nào để đảm 

bảo sự tham gia của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào quá trình điều trị. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học hàm/ 

học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

81.  Dương Huy 

Hoàng  

PGS.TS 0912675919 hoangdh@tbmc.edu.

vn  

Trưởng 

bộ môn 
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82.  Trần Thị Hải Yến  Th.S. 

GVC 

0902180433 tranhaiyenneurotb

@gmail.com 
Tham 

gia 

83.  Nguyễn Thị Hòa Th.S. 0969572572 nguyenthihoadhytb

@gmail.com 
Tham 

gia 

84.  Phan Thị Liên Th.S 0972395385 lienphanytb@gmail.

com 

Tham 

gia 

 

4. Mục tiêu học phần: 

 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

69.  Đưa ra được các chẩn đoán tiềm năng ưu tiên 

dựa trên kết quả khai thác bệnh sử và khám 

thực thể ban đầu của các bệnh lý thần kinh 

thông thường  

PEO 1 

70.  Trình bày được nguyên nhân chính, phương 

pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và điều trị 

bệnh lý thần kinh thông thường.  Tham gia ghi 

chép diễn biến bệnh và lập kế hoạch chăm sóc, 

hoàn thiện bệnh án nội trú 

 

PEO 1,  PEO 11,PLO14 
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Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

ST

T 

Tên bài Số tiết Mục tiêu học tập CĐRHT 

1 Đột quỵ não 3 1.Trình bày được nguyên nhân và 

triệu chứng của bệnh nhân tai biến 

mạch máu não 

2. Lập được kế hoạch chăm sóc bệnh 

nhân tai biến mạch máu não 

 

 

2 Động kinh 3 1. Trình bày được định nghĩa, phân 

loại động kinh theo ILAE 1981 và 

các nguyên nhân gây động kinh. 

2. Trình bày được triệu chứng lâm 

sàng của bốn cơn động kinh thường 

gặp, chỉ định cận lâm sàng, nguyên 

tắc điều trị, chế độ sinh hoạt của 

bệnh. 

3.  Nhận định, chẩn đoán, lập, thực 

hiện và đánh giá được kế hoạch 

chăm sóc 

 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Vận dụng kiến thức cơ bản ưa ra được các chẩn 

đoán tiềm năng các bệnh lý thần kinh thông 

thường  

S:PLO 1 

2.  -Thực hiện được thủ thuật thăm khám trên 

người bệnh dưới sự giám sát của bác sỹ. 

- Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sau khi 

tư vấn với thành viên nhóm chăm sóc..  

- Viết diễn tiến bệnh hoặc tổng kết bệnh án ra 

viện ( các mục dành cho điều dưỡng). 

 

S:  PLO 11, PLO14 
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3 Hội chứng 

thắt lưng 

hông 

1 1- Trình bày được nguyên nhân của HC 

 thắt lưng hông 

2- Trình bày được triệu chứng lâm sàng 

của HC thắt lưng hông. 

3- Chẩn đoán được ( chẩn đoán xác định 

và chẩn đoán phân biệt) HC thắt lưng 

hông 

 

4 Hội chứng 

tăng áp lực 

nội sọ 

2 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng của hội chứng HIC 

2. Trình bày được biến chứng của 

HIC 

3. Chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân 

bị hội chứng HIC 

 

5 Viêm đa rễ và 

dây thần kinh 

2 1. Trình bày được các nguyên nhân 

gây viêm đa dây thần kinh 

2. Trình bày được triệu chứng của 

viêm đa dây thần kinh 

3. Chẩn đoán và chăm sóc bệnh nhân 

bị viêm đa dây thần kinh 

 

6 Liệt dây số 

VII 

2 
1- Phân tích được các nguyên nhân 

chính gây liệt dây thần kinh số VII. 

2- Trình bày được triệu chứng lâm 

sàng liệt dây thần kinh số VII. 

3- Chẩn đoán được liệt dây thần kinh 

VII kiểu trung ương –ngoại vi. 

4- Trình bày được nguyên tắc điều trị 

liệt dây thần kinh số VII và điều trị 

cụ thể liệt VII ngoại biên do lạnh. 

 

7 Hội chứng liệt 

nửa người 

2 1. Trình bày được cách thăm khám 

bệnh nhân liệt nửa người 

2. Phân tích được nguyên nhân, vị trí 

gây liệt nửa người để đưa ra các chẩn 
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đoán tiềm năng 

 

 

2. Thực hành 

STT Tên chỉ tiêu Mục tiêu học tập CĐR 

1 Viết kế hoạch chăm sóc tại khoa cho BN 

mới 

Lập kế hoạch CS  

2 Phát hiện dấu hiệu nguy hiểm toàn thân Khám và nhận định  

3 Khám nghiệm pháp cơ lực  Khám và nhận định  

4 Khám nghiệm pháp trương lực Khám và nhận định  

5 Khám cảm giác Khám và nhận định  

6 Khám Phản xạ gân xương Khám và nhận định  

7 Khám Phản xạ bệnh lý bó tháp Khám và nhận định  

8 Khám Liệt nửa người Khám và nhận định  

9 Khám hội chứng tiểu não  Khám và nhận định  

10 Khám hội chứng màng não Khám và nhận định  

11 Khám tư vấn dinh dưỡng –  cơ tròn  Tư vấn dinh dưỡng   

12 Phòng bệnh cho bệnh nhân Kế hoạch dự phòng  

 Ghi chú: 

 - Các sinh viên đi lâm sàng tại khoa Thần kinh: thực hiện nhiệm vụ khám, viết và 

thực hiện kế hoạch chăm só bệnh nhân, chỉ định và in giấy xét nghiệm, phiên giải kết 

quả, tư vấn, làm bệnh án nội trú với những BN phải nhập viện, hướng dẫn BN làm thủ 

tục nhập viện, Sinh viên vẫn phải tham gia các buổi đi buồng, giao ban 

- Bình bệnh án: lớp phải chuẩn bị 01 kế hoạch chăm sóc viết tay theo chủ đề được 

phân công ở lịch giảng, photo mỗi bạn 1 bản và giảng viên 1 bản, tập trung lớp trên 

hội trường. Cả lớp sẽ phân tích và thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên về cách 

thức trình bày và nội dung kế hoạch đó. 
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- Trực tiếp làm hoặc kiến tập các thủ thuật được giao, xin chữ ký bác sỹ với mỗi chỉ 

tiêu lâm sàng nói trên. 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn, thảo luận nhóm                                                

2. Thực hành:  

- Khám, quan sát và ghi chép các kỹ năng cơ bản 

- Thảo luận nhóm    

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  Phấn bảng, máy chiếu Projector, Mô hình                               

2. Thực hành 

- Giao ban sinh viên: tất cả nhóm SV tại các phòng bệnh được phân công của 

mỗi lớp đều phải viết báo cáo giao ban (vào sổ giao ban hoặc bản trình chiếu Power-

point), thực hiện báo cáo giao ban (báo cáo miệng) và dự giao ban với giáo viên bộ 

môn đúng giờ, đúng đối tượng theo lịch giảng của bộ môn.  

- Giảng đầu giường: mỗi nhóm lâm sàng chuẩn bị 01 BN để báo cáo miệng, 

nhóm lâm sàng sẽ thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên về lập luận chẩn đoán, 

lên kế hoạch chăm sóc và điều trị. 

- Đi buồng: giảng viên sẽ kiểm tra mức độ nắm chắc tình hình bệnh nhân, kiểm 

tra thao thác thăm khám, chăm sóc BN của sinh viên đồng thời giải đáp thắc mắc, phản 

hồi cho sinh viên. 

- Bình bệnh án: lớp phải chuẩn bị 01 kế hoạch chăm sóc viết tay theo chủ đề 

được phân công ở lịch giảng, photo mỗi bạn 1 bản và giảng viên 1 bản, tập trung lớp 

trên hội trường. Cả lớp sẽ phân tích và thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên về 

cách thức trình bày và nội dung kế hoạch đó. 

- Trực tiếp làm hoặc kiến tập các thủ thuật được giao, xin chữ ký bác sỹ với mỗi 

chỉ tiêu lâm sàng nói trên. 

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

Điểm 

tối đa 
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giá giá 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1  Theo 

quy chế 

đào tạo 

  10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 01 Tự luận ≥ 4 1 10 

Điểm Lâm 

sàng (ĐLS) 

0,2 01 Vấn đáp ≥ 4 2 10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

0,6 01 Tự luận  ≥ 4 1  và 2 10 

Công thức t nh điểm: 

Đ.HP =  Đ.CC x 0,1 + Đ.GHP x 0,1 + Đ.LS x 0,2 + Đ.LT x 0,6 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 
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Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

 

VI. TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ THAM KHẢO 

6.1.Tài liệu học tập chủ yếu 

1. Dương Huy Hoàng (2016), Giáo trình Triệu chứng học thần kinh dùng cho hệ đại 

học; Nhà xuất bản Yhọc  

2. Phan Việt Nga, Dương Huy Hoàng (2016), Giáo trình Bệnh học thần kinh dùng 

cho hệ đại học; Nhà xuất bản Yhọc 

6.2.Tài liệu tham khảo: (Có tại thư viện hoặc trên internet sinh viên truy cập được) 

1.Nguyễn Văn Chương  (2011), Thực  hành lâm sàng thần kinh học tập III. Nhà xuất 

bản y học, Hà Nội. 

2. Nguyễn Văn Chương  (2016), Thần kinh học toàn tập. Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

3. Lê Đức Hinh (2009), Tai biến mạch máu não Nhà xuất bản y học, Hà Nội. 

VII. Lịch giảng dạy 

8. 1. Lý thuyết  

STT Nội dung Số 

tiết 

Cán bộ giảng 

1 Đột quỵ não 3 Nguyễn Thị Hòa 

2 Động kinh 3 Trần Thị Hải Yến  

3 Hội chứng thắt lưng hông 1 Nguyễn Thị Hòa 

4 Hội chứng tăng áp lực nội sọ 2 Phan Thị Liên 

5 Viêm đa rễ và dây thần kinh 2 Phan Thị Liên 

6 Liệt dây số VII 2 Dương Huy Hoàng 

7 Liệt nửa người 2 Dương Huy Hoàng 

7 Tổng 15  

 

7.2. Thực hành 

STT Nội dung Số tiết Cán bộ giảng 

1 Viết kế hoạch chăm sóc tại khoa cho BN 

mới 

03 Nguyễn Thị Hòa 

2 Phát hiện dấu hiệu nguy hiểm toàn thân 04 Trần Thị Hải Yến  

3 Khám nghiệm pháp cơ lực  04 Trần Thị Hải Yến 
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4 Khám nghiệm pháp trương lực 04 Phan Thị Liên 

5 Khám cảm giác 04 Phan Thị Liên 

6 Khám Phản xạ gân xương 04 Dương Huy Hoàng 

7 Khám Phản xạ bệnh lý bó tháp 04 Dương Huy Hoàng 

8 Khám Liệt nửa người 04 Nguyễn Thị Hòa 

9 Khám hội chứng tiểu não  04 Trần Thị Hải Yến  

10 Khám hội chứng màng não 04 Nguyễn Thị Hòa 

11 Khám tư vấn dinh dưỡng –  cơ tròn  04 Phan Thị Liên 

12 Phòng bệnh cho bệnh nhân 04 Dương Huy Hoàng 

 Tổng 45  

 

VIII. Quy định với  inh viên: 

8.1.Nhiệm vụ của  inh viên:  

8.1.1.Nhiệm vụ khi đi lâm sàng tại khoa điều trị nội trú 

- Học thao tác phần mềm khám chữa bệnh nội trú 

- Tiếp cận và thăm khám bệnh nhân 

- Tham gia chăm sóc bệnh nhân 

- Tham gia ghi chép diễn biến bệnh và kế hoạch chăm sóc 

- Hoàn thiện bệnh án nội trú 

- Tham gia các buổi sinh hoạt khoa học của khoa, bệnh viện 

- Tham gia một số hoạt động của khoa/phòng khi được yêu cầu (vệ sinh, hoạt 

động tình nguyện, từ thiện…) 

8.1.2. Nhiệm vụ trong giờ học lâm sàng hàng ngày 

Sinh viên chia sẻ những trách nhiệm chăm sóc trực tiếp người bệnh trong bệnh 

phòng, như trong phần mục tiêu học tập lâm sàng ở trên, mặc dù trách nhiệm cuối 

cùng thuộc về bác sĩ phụ trách buồng bệnh. 

Trách nhiệm với người bệnh 

Sinh viên điều dưỡng có trách nhiệm phụ giúp bác sỹ và điều dưỡng 

khoa/phòng trong việc chăm sóc bệnh nhân, hoàn thành hồ sơ bệnh án và các thủ tục 

hành chính, đồng thời phải chia sẻ, phối hợp với nhau trong cùng nhóm chăm sóc.  

Trách nhiệm với nhóm chăm sóc 

- Sinh viên phải nắm rõ thông tin bệnh sử, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng 

của bệnh nhân.  
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- Báo cáo ngắn gọn, súc tích các thông tin về ca bệnh trong khi đi buồng 

hoặc giảng đầu giường.  

- Tham dự cuộc thảo luận để đi đến chẩn đoán tiềm năng và kế hoạch chăm sóc 

bệnh nhân của nhóm chăm sóc.  

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

Trách nhiệm với dịch vụ  

- Kết thúc mỗi ngày đi lâm sàng với việc tóm tắt, chẩn đoán phân biệt và kế 

hoạch điều trị. Các tài liệu thảo luận được ghi chép vào phần ghi chú trong bệnh án 

điện tử và nên được viết hoặc trình bầy khi thích hợp trong khi đi buồng hoặc giảng 

đầu giường. Số lượng tài liệu khác nhau giữa mỗi ca tùy thuộc và độ phức tạp của ca 

bệnh và lượng thông tin có được trong ca làm việc. 

- Thực hiện mọi thủ thuật trên người bệnh dưới sự giám sát của bác sỹ. 

- Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc sau khi tư vấn với thành viên nhóm chăm 

sóc..  

- Viết diễn tiến bệnh hoặc tổng kết bệnh án ra viện ( các mục dành cho điều 

dưỡng). 

8.2. Quy định điều kiện dự thi:  

Sinh viên phải có điểm Lâm sàng ≥ 4 (theo thang điểm 10) và đạt điểm kiểm tra 

dưới học phần theo quy định mới được dự thi kết thúc học phần. Sinh viên có điểm 

kiểm tra Lâm sàng kém sẽ được bộ môn sắp xếp cho kiểm tra lâm sàng lần 2. 

Sinh viên có điểm kiểm tra thực hành lần 2 đạt yêu cầu và đảm bảo đủ các điều 

kiện duyệt thi khác theo quy định sẽ được dự thi kết thúc học phần. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết 

lần  

Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Dương Huy Hoàng 

2.  Lần 2 05/2019 Dương Huy Hoàng 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: Phục hồi chức năng 

Tên tiếng Việt: Phục hồi chức năng 

Tên tiếng Anh: Rehabilitation 

Mã học phần: 6130RHBNUR0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XIII. Hành chính. 

27. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng: Cử nhân điều dưỡng 

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):  

Số tiết Lý thuyết: 16 

Thảo luận : 02 

Số giờ tự học: 03 

Số tiết Thực hành/ Lâm sàng: 30 

Thảo luận: 4 

Số giờ tự học: 6 

 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS): 

Giữa học phần: 01 

Thực hành: 01 

Kết thúc học phần: 01 

 

Học phần học trước: Giải phẫu học, Chấn thương, Nội khoa 

Học phần tiên quyết: Giải phẫu học, Chấn thương 

Học phần song hành: Thần kinh, Y học cổ truyền 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Phục hồi chức năng 

28. Mô tả chung về học phần: 

2.1. Lý thuyết  
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Học phần Phục hồi chức năng là một trong các học phần y học lâm sàng thuộc khối 

chuyên khoa trong chương trình đào tạo Cử nhân điều dưỡng. Học phần này cung cấp 

cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phòng ngừa tàn tật, trang bị các kiến 

thức giúp sinh viên chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc điều dưỡng - phục hồi chức 

năng cho một số bệnh lý thuộc các chuyên khoa như chấn thương, nội khoa, thần kinh, 

nhi khoa…  

2.2. Lâm sàng 

-  Thực hiện được một số phương pháp vật lý trị liệu cơ bản như: hồng ngoại, điện 

một chiều đều, điện xung, xoa bóp, vận động. 

- Hỏi bệnh, phát hiện được các triệu chứng, chẩn đoán, lập kế hoạch và thực hiện 

được kế hoạch chăm sóc điều dưỡng  - phục hồi chức năng cho một số bệnh lý thuộc 

các chuyên khoa như chấn thương, nội khoa, thần kinh, nhi khoa….  

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

1.  Bùi Thị Thao Thạc sỹ 0904644299 thaopcn@tbmc.edu.vn Phụ trách 

2.  Phạm Thị Tỉnh Tiến sỹ 0912141880 phamtinh 

ytb@yahoo.com 

Tham gia 

3.  Phạm Thị Duyên Bác sỹ 0987337663 duyenpt@tbump.edu.vn Tham gia 

4.  Trần Tuấn Minh Bác sỹ 0369449868 Ttminhphcn@gmail.com Tham gia 

4. Mục tiêu học phần: 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

1.  Vận dụng được kiến thức cơ bản về phục hồi chức 

năng để phát hiện một số thdạng tàn tật. 

PEO 1,2,5,6,7 

2.  Trình bày được tác dụng chung cả các phương pháp 

vật lý trị liệu, PHCN: Nhiệt, ánh sáng, điện, vận động, 

xoa bóp. 

 

PEO 1,2, 5,6  

3.  Thực hiện được một số quy trình như điều trị bằng 

hồng ngoại, tử ngoại, điện và kỹ thuật như: thử cơ, đo 

tầm VĐ của khớp, xoa bóp  

PEO 3,4,5,6,8,10 

4.  Ứng dụng kiến thức của PHCN để phát hiện các 

thương tật thứ cấp thường gặp và  lập kế hoạch, 

thực hiện được kế hoạch chăm sóc điều dưỡng - 

PHCN cho một số bệnh lý thuộc các chuyên khoa 

như chấn thương, nội khoa, thần kinh, nhi khoa…. 

PEO 1,2,3,4,5,6,7,8,10 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

 

II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài  Số tiết Mục tiêu  

HT 

CĐR 

HP 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT 

(PLO) 

5.  Kiến thức: 

1. Vận dụng được kiến thức cơ bản về phục hồi 

chức năng để phát hiện và phòng một số dạng tàn tật. 

2. Vận dụng được kiến thức vật lý trị liệu, PHCN: 

Nhiệt, ánh sáng, điện, vận động, xoa bóp trong việc 

chăm sóc điều dưỡng một số bệnh lý thuộc các 

chuyên khoa như chấn thương chỉnh hình, nội 

khoa, thần kinh, nhi khoa... 

H: PLO 1, 4  

S: PLO 5 

6.  Kỹ năng 

3. Thực hiện được một số quy trình điều trị: 

Nhiệt, điện, ánh sáng, vận động, xoa bóp… 

4. Phát hiện và phòng ngừa được một số thương 

tật thứ cấp thường gặp. 

5. Xây dựng và thực hiện được kế hoạch chăm 

sóc điều dưỡng - PHCN cho một số bệnh lý 

thuộc các chuyên khoa như chấn thương, nội 

khoa, thần kinh, nhi khoa….  

H: 6,7 

S: 10,11,12 

7.  Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

6. Trung thực khách quan, có tinh thần học tập 

vươn lên 

7. Tôn trọng, chân thành hợp tác với đồng 

nghiệp 

8. Tự định hướng, đưa ra kết luận, xử lý chuyên 

môn và bảo vệ quan điểm của mình 

H: 14 

S: 15,16 
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1 Bài 1: Quá trình tàn tật và các biện pháp phòng 

ngừa 

 1. Đại cương về tàn tật 

 2. Nguyên nhân tàn tật và các biện pháp phòng 

ngừa 

1 1,4 1,5 

 

2 Bài 2: Phục hồi chức năng  

 1. Đại cương về phục hồi chức năng 

2. Các hình thức PHCN 

3. Vai trò của điều dưỡng trong chuyên ngành 

PHCN 

1 1,4 2,5 

 

3 Bài 3: Vận động trị liệu 

1. Đại cương về vận động trị liệu. 

 2. Phân loại cơ, các hình thức co cơ. 

      3. So sánh các hình thức vận động trị liệu. 

2 2, 4 2,3,5,6,

7 

4 Bài 4: Các phương pháp Vật lý trị liệu 

1. Đại cương về Vật lý trị liệu 

2. Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của tia hồng 

ngoại, tử ngoại. 

3. Tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của dòng 

điện một chiều. 

2  2,3,4 2,3,5,6,

7 

5 Bài 5: Xoa bóp trị liệu 

      1. Đại cươngvề xoa bóp trị liệu. 

 2. Các kỹ thuật của xoa bóp. 

 3. Các chỉ định, chống chỉ định của xoa bóp. 

2  2,3,4 2,3,5,6,

7 

6 Bài 6: Các thương tật thứ cấp thường gặp 

1. Đại cương về các thương tật thứ cấp 

2. Nguyên nhân và hậu quả của các thương tật thứ 

cấp 

3. Cách phòng và điều trị các TTTC 

2  

4 

2,4,5,7 

7 Bài 7: Chăm  óc điều dưỡng và PHCN  au gãy 

xương 

1. Đại cương về gãy xương  

2 3,4 2,3,5,6,

7 
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2. Nguyên nhân các di chứng thường gặp sau gãy 

xương 

 3. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc - PHCN 

cho bệnh nhân sau gãy xương. 

8 Bài 8: Chăm  óc điều dưỡng và PHCN liệt nửa 

người 

1. Đại cương về PHCN cho BN liệt nửa người 

2.Nguyên nhân gây mẫu co cứng ở BN liệt nửa 

người. 

3. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc - PHCN 

cho bệnh nhân liệt nửa người. 

2 . 

3,4 

2,3,5,6,

7 

9 Bài 9: Chăm  óc điều dưỡng và PHCN bệnh 

khớp  

1. Đại cương về bệnh khớp.  

2. Nguyên nhân các di chứng thường gặp do bệnh 

khớp 

3. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc - PHCN 

cho bệnh nhân bị bệnh khớp. 

2 3,4 2,3,5,6,

7 

Tổng  16   

2. Thực hành 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu HT CĐR 

1  Bài 1:Quy trình điều trị tia hồng ngoại 

1. Nhắc lại tác dụng, CĐ, chống CĐ của tia 

hồng ngoại 

2. Giới thiệu về đèn hồng ngoại và nguyên 

tắc điều trị 

3. Quy trình điều trị 

 

2 

2,3 2,3,7 

2 Bài 2: Quy trình điều trị bằng tia tử 

ngoại 

1. Nhắc lại tác dụng, chỉ định, chống CĐ 

của tia tử ngoại 

 

2 

2,3 2,3,7 
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2. Giới thiệu về đèn tử ngoại và phương 

pháp đo liều sinh lý 

3. Quy trình điều trị  

3 Bài 3: Quy trình điều trị bằng dòng điện 

một chiều đều.  

1. Nhắc lại tác dụng của dòng điện một 

chiều đều Galvanic 

2. Giới thiệu về máy Galvanic 

 3. Quy trình điều trị 

 

2 

2,3 2,3,7 

4 Bài 5: Quy trình thử cơ bằng tay 

1. Các nguyên tắc thử cơ bằng tay. 

2. Phân loại lực cơ và các nguyên nhân gây 

yếu cơ 

3. Quy trình thử cơ bằng tay.  

 

2 

3,4 2,3,5,7 

5 Bài 6: Quy trình đo tầm VĐ khớp 

1. Các nguyên tắc trong đo TVĐ khớp. 

2. Phân loại các nguyên nhân gây hạn chế tầm 

vận động khớp 

3. Quy trình đo tầm vận động khớp.  

 

2 

3,4 2,3,5,7 

 

6 

Bài 7: Thực hành xoa bóp trị liệu 

1. Các nguyên tắc trong xoa bóp trị liệu 

 2. Quy trình xoa bóp trị liệu  

 

2 

3,4 2,3,5,7 

7 Bài 8: Thực hành vận động trị liệu 

1. Các nguyên tắc trong tập theo tầm vận 

động của khớp 

 2. Quy trình tập theo tầm vận động khớp 

vai, khớp gối, khớp khuỷu 

 

2 

 

3,4 2,3,5,7 

 Tổng 14 

3. Lâm sàng  

STT Tên bài  Số 

tiết 

Mục 

tiêu HT 

CĐR 

1 Bài 1: phát hiện, phòng và ĐT các thương tật thứ cấp   3,4 2,4,5,
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1. Loét do đè ép. 

2. Teo cơ 

3. Co rút cơ. 

4. Viêm phổi ứ đọng 

5. Viêm, sỏi tiết niệu 

6. Táo bón 

4 6,7,8 

2 Bài 2: Khám xác định các biến chứng  au gãy xương 

1. Xác định các biến chứng sau gãy xương 

2. Định hướng nguyên nhân gây nên các biến chứng 

3. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc 

4. Đánh giá chăm sóc 

4 3,4 2,4,5,

6,7,8 

3  Bài 3: chăm  óc điều dưỡng - PHCN cho BN liệt nửa 

người 

1. Xác định BN liệt nửa người 

2. Định hướng nguyên nhân gây mẫu co cứng 

3. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc 

4. Đánh giá chăm sóc 

4 3,4 2,4,5,

6,7,8 

4 Bài 4: chăm  óc điều dưỡng -  PHCN cho BN bệnh 

khớp 

1. Nhận định các biến chứng của bệnh khớp 

2. Định hướng nguyên nhân gây các biến chứng của bệnh 

khớp 

3. Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc 

4. Đánh giá chăm sóc  

2 3,4 2,4,5,

6,7,8 

Tổn

g 

 14 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết:  

- Thuyết trình có hình ảnh minh họa. 

- Đặt câu hỏi ngắn cho sinh viên trả lời. 

- Thảo luận nhóm 

- Sinh viên nghe, nhìn, ghi, trả lời 
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2. Thực hành: 

-  Làm mẫu 

- Bảng kiểm 

- Sinh viên nghe, nhìn, ghi, trả lời và thực hành 

3. Lâm sàng:  

- Nghiên cứu từng ca. 

- Sinh viên nghe, nhìn, ghi, trả lời và thực hiện 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết: Tài liệu phát tay, máy chiếu Projector, bảng phấn, câu hỏi phát vấn. 

2. Thực hành: Đèn hồng ngoại, tử ngoại. Máy điện một chiều, máy điện xung 

 3. Lâm sàng: Ca bệnh. 

V. Phương pháp lượng giá 

Thang điểm 10 

1. Lý thuyết: Câu hỏi ngắn Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

2. Thực hành: Vấn đáp Số bài kiểm tra giữa học phần: 01 

Các điểm thành phần: 

Điểm  

thành phần 

Trọng số 

tính điểm 

Bài  

đánh giá 

Hình thức 

đánh giá 

Tiêu chí  

đánh giá 

CĐR được 

đánh giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0.1 - Có mặt 

đầy đủ, 

đúng giờ 

- Hăng 

hái phát 

biểu. 

- Học 

nghiêm 

túc 

- Điểm 

danh 

- Gọi hỏi 

- Quan sát 

-Vắng có lý 

do: Trừ 0,5 

điểm 

- Đi muộn 

Trừ 0,5 

điểm//lần 

(Nếu muộn > 

15 phút sẽ 

tính vắng 

không lý do 

1, 2, 3 10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0.1 Bài kiểm 

tra 1 tiết 

Viết cải 

tiến: câu 

hỏi ngắn 

Theo đáp án  1, 2 10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0.2 Bài kiểm 

tra 30 

phút 

Vấn đáp Theo đáp án  1, 2, 3 10 

Điểm kết 0.6 Bài thi 60 Viết cải Theo đáp án 1, 2, 3 10 
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thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

phút, tổ 

hợp từ 

ngân 

hàng đề  

tiến: câu 

hỏi ngắn 

và thang 

điểm thống 

nhất chung 

Công thức t nh điểm:   

Điểm học phần= ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,1 +ĐTH x 0,2+ ĐKTHP x 0,6 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo 

1. Tài liệu học tập 

1. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu, Trần Văn Chương, Vũ Thị Bích Hạnh,  

(2010), Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, NXB Y học. 

2. Bộ môn phục hồi chức năng Trường Đại học Y Hà Nội (2003), Bài giảng Vật lý trị 

liệu phục hồi chức năng, NXB Y học  

3. Tài liệu học tập của bộ môn: Vật lý trị liệu- Phục hồi chức năng (Lưu hành nội bộ) 

VIII. Tài liệu tham khảo 

1. Lê Quang Khanh (2010), Các phương thức điều trị bằng vật lý, Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

2. Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Quang Khanh (2010), Vận động trị liệu, Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

VII. Lịch học: Theo lịch giảng dạy/học tập với thứ tự nội dung như trên 

VIII. Quy định đối với  inh viên  

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

 - Ban cán sự lớp liên hệ với Giáo vụ Bộ môn để nhận kế hoạch học tập và các 

quy định của bộ môn về học phần, hướng dẫn học tập sau đó phổ biến lại cho lớp. 

 - Sinh viên thực hiện nghiêm túc quy chế và quy định của Nhà trường. 

 - Sinh viên phải chuẩn bị đầy đủ tư trang cần thiết cho việc học thực hành (Tài 

liệu học tập, tài liệu tham khảo, áo blouse, thẻ sinh viên). 

 - Sinh viên phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung cho mỗi buổi học 

theo hướng dẫn tự học trước khi dự lớp, hoàn thành các bài tập được giao. 

 - Sinh viên có trách nhiệm phản hồi và có quyền thắc mắc (có tổ chức) về các 

nội dung học tập cũng như cách quản lý, đánh giá của giảng viên trong quá trình học 

tập (mọi ý kiến thắc mắc của sinh viên sẽ được Bộ môn xét giải quyết). 
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8.2. Quy định về điều kiện dự thi 

 Sinh viên phải tham gia đầy đủ giờ thực hành, giờ thảo luận, giờ học lý thuyết 

(theo quy chế của Nhà trường). Cụ thể, điều kiện để sinh viên được dự kiểm tra/thi kết 

thúc học phần khi: Tham dự trên 80% số tiết học lý thuyết, 100% số tiết học thực 

hành, có giấy xin phép nghỉ học (nếu có), có điểm thực hành và kiểm tra giữa học 

phần đạt ≥ 4 điểm.  

 IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Phạm Thị Tỉnh 

2.  Lần 2 05/2019 Bùi Thị Thao 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Điều dưỡng Truyền nhiễm 

Tên tiếng Anh: Infectious disease nurse 

Mã học phần: 6130INFDNR0B 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XIV. Hành chính. 

29. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT; LS):  

Số tiết Lý thuyết 

Thảo luận : 

Số giờ tự học: 

Số tiết Lâm sàng: 

Thảo luận: 

Số giờ tự học: 

2 TC (1 LT/1 LS) 

16 

0 

4,8 

21 

0 

8 

Số bài kiểm tra (LT/LS): 

Giữa học phần:  

Kết thúc học phần:  

 

2 

2 

Học phần học trước: Chẩn đoán hình ảnh, Vi-ký sinh trùng, 

Sinh hóa, Sinh lý, Sinh lý bệnh, Nội triệu 

chứng,... 

Học phần tiên quyết: Không 

Học phần song hành: Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy: Bộ môn Truyền nhiễm 

30. Mô tả chung về học phần: 

Học phần Điều dưỡng Truyền nhiễm là một trong những môn chuyên ngành cơ 

bản trong chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng. Học phần lý thuyết sẽ cung cấp 



418 

 

cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đặc điểm dịch tễ học, triệu chứng lâm sàng, cận 

lâm sàng, biện pháp phòng và chăm sóc bệnh nhân Truyền nhiễm. Học phần lâm sàng: 

sinh viên sẽ vận dụng kiến thức học được từ học phần lý thuyết khi đi lâm sàng tại 

khoa Truyền nhiễm, từ đó biết cách khai thác bệnh sử, tiền sử, yếu tố dịch tễ, tham 

khảo cận lâm sàng cơ bản và nhận định triệu chứng thực thể nhằm đưa ra kế hoạch 

chăm sóc cụ thể cho người bệnh và đặc biệt là kế hoạch chăm sóc qua từng ngày nằm 

viện điều trị. 

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

TT Họ tên Học 

hàm/

học 

vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi 

chú 

5.  Nguyễn Thị 

Hoàng Hải 

Thạc 

sỹ 

0913063145 nguyenhai66vn@gmail.com Phụ 

trách 

6.  Hoàng Thị 

Hạnh 

Thạc 

sỹ 

0985334056 hanhytb@gmail.com Tham 

gia 

7.  Trương Thị 

Minh Diệu 

Thạc 

sỹ 

0983557169 minhdieu051211@gmail.co

m 

Tham 

gia 

8.  Triệu Công 

Doanh 

Thạc 

sỹ 

0984277993 dr.tcdoanhvn@gmail.com Tham 

gia 

9.  Nguyễn Ngọc 

Anh 

Bác 

sỹ 

0374707291 ngocanhnguyen2221985@g

mail.com 

Tham 

gia 

10.  Lê Trung Kiên Bác 

sỹ 

0968589304 letrungkien17121989@gmail

.com 

Tham 

gia 

4. Mục tiêu học phần: 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

8.  Trình bày được đặc điểm dịch tễ 

học, lâm sàng, cận lâm sàng và 

biện pháp phòng bệnh của bệnh 

truyền nhiễm 

PEO 1, 2 

9.  Lập được kế hoạch chăm sóc một 

số bệnh truyền nhiễm 

PEO 1, 2 

10.  - Biết cách hỏi bệnh và nhận định 

triệu chứng thực thể của một số 

bệnh truyền nhiễm 

- Hỗ trợ bác sĩ thực hiện một số 

thủ thuật lâm sàng  

- Lập được kế hoạch chăm sóc 

người bệnh truyền nhiễm và đánh 

giá kết quả của kế hoạch chăm sóc 

qua từng ngày điều trị 

PEO 3, 5, 6, 7 

11.   Có khả nặng tự nhận thức được 

tầm quan trọng trong việc phát 

hiện biến chứng, phòng bệnh và 

chăm sóc người bệnh truyền 

nhiễm và làm việc độc lập cũng 

như làm việc nhóm 

PEO 10 
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II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học 

tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1. Viêm màng não do não mô cầu và 

chăm  óc 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

2 1. Trình bày 

được triệu 

chứng lâm 

sàng và cận 

lâm sàng của 

PLO 

1, 4 

TT CĐR Học phần Mức độ đạt 

(S, H)/CĐR của CTĐT (PLO) 

12.  - Trình bày được đặc điểm dịch tễ 

học, lâm sàng và cận lâm sàng của 

một số bệnh truyền nhiễm thường 

gặp 

- Vận dụng kiến thức lý thuyết để 

lập được kế hoạch chăm sóc người 

bệnh truyền nhiễm cụ thể 

H: PLO 1, 4 

13.  - Thực hiện kỹ năng hỏi bệnh, thăm 

khám để phát hiện một số triệu 

chứng bệnh lý quan trọng 

- Thực hành chăm sóc trực tiếp trên 

người bệnh từ kế hoạch chăm sóc đã 

được lập trước đó 

- Tư vấn cách phòng bệnh, giáo dục 

sức khỏe cho người bệnh, gia đình 

người bệnh và cộng đồng 

- Biết cách theo dõi, phát hiện sớm 

những biến chứng của bệnh 

H: PLO 8, 10, 11 

14.  Luôn có trách nhiệm với công việc, 

thực hành theo y đức, đạo đức nghề 

nghiệp  

H: PLO 6 

15.  Luôn trung thực khách quan, tôn 

trọng giảng viên, chân thành hợp tác 

tốt với bạn học 

H: PLO 14, 15   
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4. Lâm sàng 

5. Cận lâm sàng 

6. Chẩn đoán 

7. Điều trị 

8. Phòng bệnh 

9. Kế hoạch chăm sóc 

bệnh. 

2. Trình bày 

được dịch tễ 

học và biện 

pháp phòng 

bệnh. 

3. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân. 

2 Bài 2. Viêm gan viru  cấp và chăm  óc 

      1. Đại cương 

      2. Tác nhân gây bệnh 

      3. Dịch tễ học 

      4. Lâm sàng viêm thể thông thường 

      5. Cận lâm sàng 

      6. Chẩn đoán 

      7. Các thể lâm sàng 

      8. Điều trị 

      9. Phòng bệnh 

      10. Kế hoạch chăm sóc 

 

2 

1. Trình bày 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

triệu chứng 

lâm sàng, cận 

lâm sàng  và 

biện pháp 

phòng bệnh 

viêm gan 

virus cấp. 

2. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân 

viêm gan 

virus cấp. 

PLO 

1, 4 

3 Bài 3. Nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn và 

chăm  óc 

I. Nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn do 

Salmonella 

II. Nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn do tụ 

 

 

 

 

1 

1. Trình bày 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

triệu chứng 

lâm sàng, cận 

PLO 

1, 4 
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cầu 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Lâm sàng 

5. Chẩn đoán 

6. Điều trị 

7. Phòng bệnh 

III. Kế hoạch chăm sóc 

lâm sàng của 

nhiễm khuẩn 

nhiễm độc 

thức ăn do 

Salmonella và 

do tụ cầu  và 

cách phòng 

bệnh. 

2. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân 

nhiễm khuẩn 

nhiễm độc 

thức ăn 

4 Bài 4. Lỵ trực khuẩn và chăm  óc 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Cơ chế bệnh sinh và giải phẫu bệnh 

5. Lâm sàng 

6. Biến chứng 

7. Cận lâm sàng 

8. Chẩn đoán 

9. Điều trị 

10.  Phòng bệnh 

11.  Kế hoạch chăm sóc 

1 1. Trình bày 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

Triệu chứng 

lâm sàng và 

cận lâm sàng 

của thể điển 

hình ? 

2. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân lỵ 

trực khuẩn 

PLO 

1, 4 

5 Bài 5. Nhiễm HIV/AIDS và chăm  óc 

1. Đại cương 

3 1. Trình bày 

được định 

PLO 

1, 4 
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2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Lâm sàng nhiễm HIV/AIDS 

5. Chẩn đoán sinh học nhiễm HIV/AIDS 

6. Điều trị HIV /AIDS 

7. Phòng bệnh 

8. Kế hoạch chăm sóc 

nghĩa AIDS 

và đường lây 

truyền của 

virus HIV. 

2. Mô tả được 

các biểu hiện 

lâm sàng của 

nhiễm 

HIV/AIDS. 

3. Trình bày 

được các biện 

pháp phòng 

lây nhiễm 

HIV/AIDS và 

đảm bảo an 

toàn cho nhân 

viên y tế. 

4. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân 

AIDS. 

6 Bài 6. Bệnh tả và chăm  óc 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Triệu chứng lâm sàng 

5. Cận lâm sàng 

6. Điều trị 

7. Phòng bệnh 

9. Kế hoạch chăm sóc 

1 1. Trình bày 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

triệu chứng 

lâm sàng, cận 

lâm sàng và 

biện pháp điều 

trị, phòng 

bệnh tả. 

2. Lập được 

PLO 

1, 4 
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kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân tả. 

7 Bài 7. Bệnh thương hàn và chăm  óc 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Triệu chứng lâm sàng thể điển hình 

5. Cận lâm sàng 

6. Điều trị 

7. Phòng bệnh 

8. Kế hoạch chăm sóc 

1 1. Trình bày 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

triệu chứng 

lâm sàng, cận 

lâm sàng và 

biện pháp điều 

trị, phòng 

bệnh thương 

hàn. 

2. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân 

thương hàn. 

PLO 

1, 4 

8 Bài 8. Bệnh  ởi và chăm  óc 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Lâm sàng 

5. Cận lâm sàng 

6. Biến chứng 

7. Chẩn đoán 

8. Điều trị 

9. Phòng bệnh 

10. Kế hoạch chăm sóc 

1 1. Trình bày 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

triệu chứng 

lâm sàng, biến 

chứng và biện 

pháp phòng 

bệnh sởi. 

2. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân sởi.  

PLO 

1, 4 

9 Bài 9. Bệnh uốn ván và chăm  óc 2 1. Trình bày PLO 
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1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Triệu chứng lâm sàng 

5. Điều trị 

6. Phòng bệnh 

8. Kế hoạch chăm sóc 

được đặc điểm 

dịch tễ học, 

triệu chứng 

lâm sàng, biện 

pháp điều trị, 

phòng bệnh 

uốn ván. 

2. Lập được 

kế hoạch 

chăm sóc 

bệnh nhân uốn 

ván. 

1, 4 

10 Bài 10. Sốt xuất huyết Dengue và chăm  óc 

1. Đại cương 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Dịch tễ học 

4. Lâm sàng 

5. Cận lâm sàng 

6. Chẩn đoán 

7. Điều trị 

8. Phòng bệnh 

9. Kế hoạch chăm sóc 

2 1. Nêu đặc 

điểm dịch tễ 

học, triệu 

chứng lâm 

sàng, cận lâm 

sàng, biện 

pháp điều trị 

và phòng bệnh 

sốt xuất huyết 

Dengue  

2. Lập kế 

hoạch chăm 

sóc bệnh nhân 

sốt xuất huyết 

Dengue 

PLO 

1, 4 

2. Lâm sàng  

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu học 

tập 

CĐR 

1 Hướng dẫn cách lập kế hoạch chăm  óc 

bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm 

3 - Biết cách 

nhận định triệu 

PLO 

6, 8, 
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1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo cận 

lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

chứng cơ năng, 

thực thể, tham 

khảo xét 

nghiệm cận lâm 

sàng cơ bản 

- Vận dụng 

kiến thức lý 

thuyết và triệu 

chứng trên 

bệnh nhân thực 

tế để lập kế 

hoạch chăm sóc 

cho bệnh nhân 

truyền nhiễm 

10, 

11, 

14, 15 

2 Bài 1. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

viêm màng não do não mô cầu 

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

2 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân viêm 

màng não. 

Tham khảo 

những xét 

nghiện cận lâm 

sàng có giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân viêm 

màng não và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 
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3 Bài 2. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

viêm gan viru  cấp  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

 

2 

- Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân viêm 

gan.Tham khảo 

xét nghiện cận 

lâm sàng có giá 

trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân viêm 

gan và thực 

hiện cơ bản kế 

hoạch chăm sóc 

trên bệnh nhân 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 

4 Bài 3. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

nhiễm khuẩn nhiễm độc thức ăn  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

 

 

 

 

3 

- Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân 

nhiễm khuẩn- 

nhiễm độc thức 

ăn.Tham khảo 

xét nghiện cận 

lâm sàng có giá 

trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân 

nhiễm khuẩn-

nhiễm độc thức 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 
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ăn và thực hiện 

cơ bản kế 

hoạch chăm sóc 

trên bệnh nhân 

5 Bài 4. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

lỵ trực khuẩn  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo cận 

lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

1 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân lỵ 

trực khuẩn. 

Tham khảo xét 

nghiện cận lâm 

sàng có giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân lỵ 

trực khuẩn và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 

6 Bài 5. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

nhiễm HIV/AIDS  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo cận 

lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

3 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân 

HIV/AIDS. 

Tham khảo xét 

nghiện cận lâm 

sàng có giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 
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7. Đánh giá chăm sóc bệnh nhân 

HIV/AIDS và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

7 Bài 6. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

tả  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

1 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân tả. 

Tham khảo xét 

nghiện cận lâm 

sàng có giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân tả và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 

8 Bài 7. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

thương hàn  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

1 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân 

thương hàn. 

Tham khảo xét 

nghiện cận lâm 

sàng có giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 
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7. Đánh giá chăm sóc bệnh nhân 

thương hàn và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

9 Bài 8. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

 ốt phát ban  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

1 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân sốt 

phát ban. Tham 

khảo xét nghiện 

cận lâm sàng có 

giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân sốt 

phát ban và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 

10 Bài 9. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

uốn ván  

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

2 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân uốn 

ván. Tham 

khảo xét nghiện 

cận lâm sàng có 

giá trị 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 
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5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân uốn 

ván và thực 

hiện cơ bản kế 

hoạch chăm sóc 

trên bệnh nhân 

11 Bài 10. Lập kế hoạch chăm  óc bệnh nhân 

sốt xuất huyết Dengue 

1. Hành chính 

2. Hỏi bệnh: Bệnh sử, tiền sử, yếu tố 

dịch tễ 

3. Nhận định thực thể và tham khảo 

cận lâm sàng 

4. Chẩn đoán chăm sóc 

5. Lập kế hoạch chăm sóc 

6. Thực hiện kế hoạch chăm sóc 

7. Đánh giá chăm sóc 

2 - Biết cách hỏi 

bệnh, thăm 

khám phát hiện 

triệu chứng của 

bệnh nhân sốt 

xuất huyết. 

Tham khảo xét 

nghiện cận lâm 

sàng có giá trị 

- Lập được kế 

hoạch chăm sóc 

bệnh nhân sốt 

xuất huyết và 

thực hiện cơ 

bản kế hoạch 

chăm sóc trên 

bệnh nhân 

PLO 

6, 8, 

10, 

11, 

14, 15 

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: học tại giảng đường 

- Thuyết trình 

- Thảo luận nhóm 

2. Lâm sàng: học tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh và tại giảng 

đường 

- Thảo luận nhóm . 

- Dạy - học trên bệnh nhân 

- Case study  

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

Máy chiếu Projector, phấn bảng và các phương tiện dụng cụ khác. 
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1. Lý thuyết:  Máy chiếu Projector, phấn bảng. 

2. Lâm sàng: Phân tích các case study, thực hành trên bệnh nhân  

V. Phương pháp lượng giá 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần:  

Điểm lý thuyết 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

10% Mặc 

định 

điểm 

chuyên 

cần cho 

mỗi sinh 

viên là 

10 

Trừ dần 

điểm 

theo mỗi 

lần vi 

phạm 

Ý thức 

học tập 

của mỗi 

sinh 

viên 

PLO 6, 

14, 15 

10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% Kiểm tra 

câu hỏi 

ngắn 

Thi viết Kết quả 

bài kiểm 

tra so 

với đáp 

án 

PLO 1, 

4 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Kiểm tra 

câu hỏi 

ngắn 

Thi viết Kết quả 

bài kiểm 

tra so 

với đáp 

án 

PLO 1, 

4 

10 

Công thức t nh điểm: ĐHP= ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,2 + ĐKTHP x 0,7 

Điểm lâm  àng 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài 

đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh 

giá 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

CĐR 

được 

đánh 

giá 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

10% Mặc 

định 

điểm 

chuyên 

cần cho 

mỗi sinh 

viên là 

Trừ dần 

điểm 

theo mỗi 

lần vi 

phạm 

Ý thức 

học tập 

của mỗi 

sinh 

viên 

PLO 6, 

14, 15 

10 
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10 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

20% Làm kế 

hoạch 

chăm 

sóc 

người 

bệnh tại 

khoa 

Truyền 

nhiễm 

hoặc 

phân 

tích ca 

lâm sàng 

Thi vấn 

đáp hoặc 

thi tại 

buồng 

bệnh 

Kết quả 

từ câu 

trả lời 

của sinh 

viên 

PLO 8, 

10, 11 

10 

Điểm kết 

thúc học 

phần 

(ĐKTHP) 

70% Làm kế 

hoạch 

chăm 

sóc 

người 

bệnh tại 

khoa 

Truyền 

nhiễm 

hoặc 

phân 

tích ca 

lâm sàng 

Thi vấn 

đáp hoặc 

thi tại 

buồng 

bệnh 

Kết quả 

từ câu 

trả lời 

của sinh 

viên 

PLO 8, 

10, 11 

10 

Công thức t nh điểm: ĐHP= ĐCC x 0,1 + ĐGHP x 0,2 + ĐKTHP x 0,7 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 
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giá 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 

Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo  

Tài liệu học tập: 

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (2016), “Hướng dẫn chăm sóc các bệnh truyền 

nhiễm và bệnh nhiễm khuẩn”, Nhà xuất bản y học 

Tài liệu tham khảo:  

1. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2013), “Điều dưỡng nhi-nhiễm”, 

Nhà xuất bản y học 

2. TS Đỗ Đình Xuân (2010), “Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản”, Nhà xuất bản giáo dục, tập 1 + tập 2. 

3. TS Nguyễn Minh Sơn (2010), “Dịch tễ học”, Nhà xuất bản giáo dục. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập  

1. Ths Nguyễn Thị Hoàng Hải:  

- Nhiễm HIV/AIDS và chăm sóc 

- Viêm màng não do não mô cầu và chăm sóc 

2. Ths Hoàng Thị Hạnh: 

 - Sốt xuất huyết và chăm sóc 

 - Bệnh sởi và chăm sóc 

3. Ths Trương Thị Minh Diệu 

 - Viêm gan virus và chăm sóc 

- Bệnh uốn ván và chăm sóc 

4. Ths Triệu Công Doanh 

 - Bệnh thương hàn và chăm sóc 

 - Bệnh tả và chăm sóc 

5. Bs Nguyễn Ngọc Anh 
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 - Lỵ trực khuẩn và chăm sóc 

6. Bs Lê Trung Kiên 

 - Nhiễm khuẩn- nhiễm độc thức ăn và chăm sóc 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lý thuyết trên lớp (20% 

nghỉ phải có lý do) và 100 % số buổi học lâm sàng. 

- Đi học đúng và đủ giờ, tham gia tích cực và đầy đủ buổi học lâm sàng hoặc lý 

thuyết, có ý thức xây dựng bài, chăm chú nghe giảng 

- Khi đi lâm sàng tại khoa Truyền nhiễm: có mặt tại buồng bệnh đúng giờ, quan 

sát và thực hành theo sự chỉ dẫn và phân công của bác sỹ hoặc điều dưỡng phụ trách 

buồng bệnh. 

- Mỗi buổi trực sinh viên phải trực đúng và đủ giờ, nắm rõ bệnh nhân vào viện, 

chuẩn bị chủ đề giao ban cho buổi học lâm sàng hôm sau. 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

* Dự thi lý thuyết: 

- Sinh viên phải tham gia ít nhất 80% số buổi lý thuyết (20% nghỉ phải có lý do) 

- Điểm chuyên cần ≥ 5 điểm 

- Điểm giữa học phần ≥ 4 điểm 

* Dự thi lý thuyết: 

- Sinh viên phải tham gia 100% buổi học lâm sàng 

- Điểm chuyên cần ≥ 5 điểm 

- Điểm giữa học phần ≥ 4 điểm 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Hoàng Thị Hải 

2.  Lần 2 05/2019 Hoàng Thị Hải 

3.  Dự kiến Năm 2021  
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Tên học phần: 

Tên tiếng Việt: Chăm  óc người bệnh cấp cứu và hồi  ức t ch cực. 

Tên tiếng Anh: Critical care and emergency nursing. 

Mã học phần: 6130RESUCN0T 

Ngành: Điều dưỡng 

Mã ngành: 7720301 

XV. Hành chính. 

31. Thông tin chung: 

Học phần:  Bắt buộc 

 Tự chọn  

 Không tính điểm 

Thuộc kiến thức:  Giáo dục đại cương 

 Cơ sở ngành 

 Chuyên ngành 

 Bổ trợ 

Đối tượng:  

Số tín chỉ (LT;TH/LT;LS):  

     Số tiết Lý thuyết:  

     Thảo luận :  

     Số giờ tự học:  

     Số tiết Thực hành/ Lâm sàng:  

     Thảo luận:  

      Số giờ tự học:  

04 (1,5/2,5)  

20 tiết 

12 tiết 

08 tiết 

40 tiết 

20 tiết 

20 tiết 

Số bài kiểm tra (LT/TH/LS):  

Giữa học phần:  

Kết thúc học phần:  

 

01 

01 

Học phần học trước:  Điều dưỡng Nội khoa 

Học phần tiên quyết:  Điều dưỡng cơ bản 

Học phần song hành:  Không 

Bộ môn/Khoa giảng dạy:  Hồi sức cấp cứu 

32. Mô tả chung về học phần: 
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Học phần chăm  óc người bệnh cấp cứu và hồi  ức t ch cực là học phần bắt 

buộc trong khối các môn học chuyên ngành của chương trình đào tạo cử nhân Điều 

dưỡng trình độ đại học. 

Học phần chăm  óc người bệnh cấp cứu và hồi  ức t ch cực gồm 2 phần: 

- Phần lý thuyết: Phần này trang bị cho sinh viên kiến thức về chăm sóc người bệnh 

cấp cứu và hồi sức tích cực. Sau khi học xong  sinh viên nắm được các khái niệm, 

định nghĩa, nguyên  nhân, xử trí và chăm sóc đối với người bệnh có tình trạng cần 

phải cấp cứu như: suy hô hấp cấp, sốc, ngộ độc cấp, hôn mê, ngừng tuần hoàn. Từ 

đó có thể áp dụng vào thực tiễn xử trí và chăm sóc tích cực người bệnh khi đi thực 

hành lâm sàng 

- Phần thực hành:  Khi kết thúc học phần sinh viên có kỹ năng trong ứng dụng quy 

trình điều dưỡng để nhận định, phân  tích, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc 

người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực.   

3. Cán bộ phụ trách/giảng dạy: 

T

T 

Họ tên Học 

hàm 

/học vị 

Số điện 

thoại 

Email Ghi chú 

26.  Nguyễn Duy 

Cường 

PGS.TS 0932393678 Cuongnd@tbump.edu.v

n 

Phụ 

trách 

27.  Đinh Quang Kiền Th.S 0977975299 Dqkien82@gmail.com Phó BM 

28.  Phạm Đăng Thuần Th.S 0978751693 Thuanph.ytb@gmail.co

m 

GV 

29.  Bùi Duy Dũng Bs 0989391323 Dungytb@gmail.com GV 

4. Mục tiêu học phần: 
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TT Mục tiêu học phần Mục tiêu CTĐT (PEO) 

13.  Tổng hợp được các kiến thức về 

lĩnh vực chăm sóc người bệnh cấp 

cứu và chăm sóc tích cực làm nền 

tảng cho việc thu thập thông tin về 

sức khỏe và bệnh tật từ đó đưa ra 

các biện pháp chăm sóc phù hợp 

với tình trạng và nhu cầucủa người 

bệnh cấp cứu và chăm sóc người 

bệnh tích cực. 

PEO 1 

14.  Sử dụng được các kiến thức về 

chăm sóc người bệnh cấp cứu và 

chăm sóc tích cực để xây dựng kế 

hoạch, tư vấn cho người bệnh và 

cộng đồng về kiểm soát và phòng 

bệnh trong lĩnh vực cấp cứu và 

chăm sóc người bệnh tích cực. 

PEO 2 

15.  Vận dụng được kiến thức chăm sóc 

người bệnh cấp cứu và chăm sóc 

tích cực trong việc cấp cứu và chăm 

sóc người bệnh tích cực, ra quyết 

định chăm sóc phù hợp, xử trí ban 

đầu, lập kế hoạch và thực hiện kế 

hoạch chăm sóc an toàn, hiệu quả 

người bệnh có tình trạng cấp cứu. 

PEO 3 

16.  Áp dụng được kiến thức điều 

dưỡng chăm sóc người bệnh cấp 

cứu và chăm sóc tích cực để thực 

hành chăm sóc theo tiêu chuẩn đạo 

đức nghề nghiệp người điều dưỡng. 

Có ý thức vươn lên thể hiện qua 

việc tự học thường xuyên để nâng 

cao kiến thức điều dưỡng trong lĩnh 

vực cấp cứu và chăm sóc tích cực. 

PEO 4 
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5. Chuẩn đầu ra học phần 

Chuẩn đầu ra của học phần 

Sau khi học xong học phần này, người học có thể: 

Đáp ứng  PLO cử 

nhân Điều dưỡng 

Kiến thức  

CLO1 

Trình bày được các kiến thức cơ bản về chăm sóc người 

bệnh cấp cứu và chăn sóc tích cực:  nắm được các khái 

niệm, định nghĩa, nguyên nhân, xử trí và chăm sóc đối 

với người bệnh có tình trạng cần phải cấp cứu như: suy 

hô hấp cấp, sốc, ngộ độc cấp, hôn mê, ngừng tuần hoà 

H: PLO1 

CLO2 

Ứng dụng được kiến thức cơ bản về chăm sóc người 

bệnh cấp cứu và chăm sóc tich cực vào thực tiễn xử trí và 

chăm sóc tích cực người bệnh khi thực hành lâm sàng 

H: PLO2 

Kỹ năng  

CLO3 

Sử dụng được các kiến thức về chăm sóc người bệnh cấp 

cứu và chăm sóc tích cực để xây dựng các nội dung, lập 

kế hoạch, tư vấn cho người bệnh và cộng đồng về kiểm 

soát và phòng bệnh trong lĩnh vực cấp cứu và chăm sóc 

người bệnh tích cực. 

H: PLO7 

CLO4 

Vận dụng được kiến thức chăm sóc người bệnh cấp cứu 

và chăm sóc tích cực trong việc tham gia giải quyết vấn 

đề và lập kế hoạch sơ cứu, cấp cứu trong những tình 

huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ và hàng loạt 

H: PLO8 

Thái độ  

CLO5 

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm về pháp lý, đạo 

đức cũng như phạm vi chuyên môn của các bác sĩ, kĩ 

thuật viên, điều dưỡng viên trong giao tiếp trong khi 

chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực. Thực 

hành chăm sóc theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp 

người điều dưỡng. Có ý thức vươn lên thể hiện qua việc 

tự học thường xuyên để nâng cao kiến thức điều dưỡng 

trong lĩnh vực  cấp cứu và chăm sóc tích cực 

H: PLO14 

CLO6 
Tự định hướng, đưa ra kết luận, xử trí chuyên môn và có 

thể bảo vệ quan điểm cá nhân. 
H: PLO16 

 

Chú thích: S (Support) đóng góp cho Chuẩn đầu ra; H (Highly support) đóng góp cho 

Chuẩn đầu ra. 
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II. NỘI DUNG 

1. Lý thuyết 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

HP 

1 Bài 1 : Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp 

cứu 

1. Khái niệm về cấp cứu 

2. Các đặc thù của cấp cứu 

3. Các nguyên tắc chính khi tiếp nhận và xử 

trí BN cấp cứu 

4. Các nguyên tắc tránh sai lầm 

2 1,2,4 1,2 

2 Bài 2 : Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc và theo dõi các chức năng sống 

cơ bản 

2 2,3,4 1,2 

3 Bài 3. Cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn 

1. Đại cương 

2. Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

3. Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn 

2 1,2,4 1,2 

4 Bài 4. Chăm sóc bệnh nhân sốc 

           1. Đại cương 

           2. Chăm sóc bệnh nhân sốc 

2 1,2,3 1,2 

5 Bài 5. Chăm sóc bệnh nhân sốc phản vệ 

1. Đại cương 

2. Xử trí phản vệ 

3. Chăm sóc bệnh nhân phản vệ 

2 1,2,3 1,2 

6 Bài 6. Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

1. Đại cương 

2. Xử trí suy hô hấp cấp 

3. Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

2 1,2,3 1,2 

7 Bài 7. Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp 

1 2,3 1,2 

8 Bài 8. Chăm sóc bệnh nhân hôn mê 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân hôn mê 

1 1,2,3 1,2 

9 Bài 9. Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

2 1,2,3 1,2 
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10 Bài 10. Chăm sóc bệnh nhân thở máy 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân thở máy 

2 1,2,3 1,2 

11 Bài 11. Chăm sóc bệnh nhân suy thận cấp 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân suy thận cấp 

1 1,2,3 1,2 

12 Bài 12. Khai thông đường thở 1 1,3 1,2 

13 Tổng 20   

2. Thực hành/Lâm  àng 

STT Tên bài Số tiết Mục tiêu 

học tập 

CĐR 

1 Bài 1 : Đánh giá và xử trí ban đầu bệnh nhân cấp 

cứu 

5. Khái niệm về cấp cứu 

6. Các đặc thù của cấp cứu 

7. Các nguyên tắc chính khi tiếp nhận và xử 

trí BN cấp cứu 

8. Các nguyên tắc tránh sai lầm 

4 2,3,4 2,5 

2 Bài 2 : Chăm sóc bệnh nhân cấp cứu 

3. Đại cương 

4. Chăm sóc và theo dõi các chức năng sống 

cơ bản 

4 2,3,4 3,6 

3 Bài 3. Cấp cứu bệnh nhân ngừng tuần hoàn 

1. Đại cương 

2. Cấp cứu ngừng tuần hoàn 

3. Chăm sóc bệnh nhân ngừng tuần hoàn 

4 2,3,4 3,4 

4 Bài 4. Chăm sóc bệnh nhân sốc 

           1. Đại cương 

           2. Chăm sóc bệnh nhân sốc 

4 2,3,4 3,4 

5 Bài 5. Chăm sóc bệnh nhân sốc phản vệ 

1. Đại cương 

2. Xử trí phản vệ 

3. Chăm sóc bệnh nhân phản vệ 

2 2,3,4 3,4 

6 Bài 6. Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

1. Đại cương 

2. Xử trí suy hô hấp cấp 

3. Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp cấp 

4 2,3,4 3,4 

7 Bài 7. Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp 

1. Đại cương 

2 2,3,4 3,4 
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2. Chăm sóc bệnh nhân phù phổi cấp 

8 Bài 8. Chăm sóc bệnh nhân hôn mê 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân hôn mê 

4 2,3,4 3,4 

9 Bài 9. Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân ngộ độc cấp 

4 2,3,4 3,4 

10 Bài 10. Chăm sóc bệnh nhân thở máy 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân thở máy 

4 2,3,4 3,4 

11 Bài 11. Chăm sóc bệnh nhân suy thận cấp 

1. Đại cương 

2. Chăm sóc bệnh nhân suy thận cấp 

2 2,3,4 3,4 

12 Bài 12. Khai thông đường thở 2 3,4 2,6 

13 Tổng 40   

III. Phương pháp dạy/học 

1. Lý thuyết: Thuyết trình + Hướng dẫn tự học                                                        

2. Thực hành: Kỹ năng trên mô hình tại Skillab .      

         3. Lâm sàng: Ca lâm sàng. 

IV. Phương tiện, vật liệu dạy/học 

1. Lý thuyết:  

      Máy chiếu, bút chỉ, hệ thống thu phát khuếch đại âm thanh, bảng phấn 

      Bài giảng dưới dạng power point, các tệp video 

     Tài liệu phát tay, giáo trình, kế hoạch giảng dạy 

2. Thực hành: Mô hình mô phỏng  

3. Lâm sàng: Ca lâm sàng  

V. Phương pháp lượng giá 

1. Lý thuyết: Viết cải tiến + Trắc nghiệm                                                        

2. Thực hành: Bảng kiểm     

         3. Lâm sàng: Kỹ năng + Kế hoạch chăm sóc 

- Thang điểm 10 

- Các điểm thành phần 

 

Điểm thành 

phần 

Trọng  ố 

t nh điểm 

Bài đánh 

giá 

Hình 

thức 

đánh giá 

Tiêu chí 

đánh giá 

CĐR 

được 

đánh giá 

Điểm tối 

đa 

Đánh giá 

chuyên cần 

(ĐCC) 

0,1 1 Dự học 

lý thuyết 

+ lâm 

sàng 

Số buổi 

đi học, ý 

thức học, 

chuẩn bị 

PLO14 10 
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bài 

Điểm giữa 

học phần 

(ĐGHP) 

0,1 1 
Kế hoạch 

chăm sóc 

Thang 

điểm 10 

PLO2 

PLO7 

10 

Điểm thực 

hành (ĐTH) 

0,5 1 Kiểm tra 

thực 

hành 

Thang 

điểm 10 

PLO7 

PLO14 

PLO16 

10 

Điểm kết thúc 

học phần 

(ĐKTHP) 

0,3 1 

Thi viết 
Thang 

điểm 10 

PLO1 

PLO2 

10 

Công thức t nh điểm:  

Điểm môn học =   Đ.GHP x 0,1 + Đ.CC x 0,1 + Đ.LT x 0,3 + Đ.TH x 0,5 

Rubric 1: Điểm danh 

Số tiết nghỉ học  o với  ố tiết quy định của học phần Mức cho điểm 

Không vắng 10 điểm 

Vắng học ≤ 2 tiết 7-9 điểm 

Vắng học > 2 - 4 tiết 5-7 điểm 

Vắng học > 4 – 6 tiết 3-5 điểm 

Vắng học > 6 tiết Không được thi 

 

Rubric 2: Vấn đáp  

Mức độ đạt chuẩn quy định 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Nội 

dung câu 

hỏi 

Không giải 

được 

Giải chưa 

hết các câu 

hỏi 

Giải đầy đủ 

các câu hỏi 

nhưng còn 

một số sai sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả các 

câu hỏi nhưng 

trình bày chưa 

rõ ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất cả 

các câu hỏi và 

trình bày rõ 

ràng 

 

Rubric 3: BTTL&BTVN  

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 

 ố Tiêu chí 

đánh 

giá 

Điểm  

(0-3.9) 

Điểm  

(4.0-5.4) 

Điểm  

(5.4-6.9) 

Điểm  

(7.0-8.4) 

Điểm 

(8.5-10) 

Số 

lượng 

bài tập 

Số lượng 

bài nộp 

<30% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<50% 

Số lượng 

bài tập 

nộp<70% 

Số lượng bài 

tập nộp<90% 

Số lượng 

bài tập nộp 

100% 

50% 
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Nội 

dung bài 

tập 

Không 

giải được 

Giải chưa 

hết các các 

bài tập 

Giải đầy 

đủ các các 

bài tập 

nhưng còn 

một số sai 

sót 

Giải đầy đủ và 

đúng tất cả 

các bài tập 

nhưng trình 

bày chưa rõ 

ràng 

Giải đầy đủ 

và đúng tất 

cả các bài 

tập và trình 

bày rõ ràng 

50% 

VI. Tài liệu học tập và tham khảo (Liệt kê những tài liệu sử dụng hiện có) 

1. Tài liệu học tập:Tài liệu Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu – BM Hồi sức cấp cứu, 

trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

2. Tài liệu tham khảo:  

- Bộ môn HSCC, Đại học Y Dược Thái Bình (2014), Bài giảng Hồi sức cấp 

cứu nội khoa. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.  

- Nguyễn Đạt Anh và c  (2011), Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

VII. Lịch học: Theo Lịch giảng dạy/học tập. 

VIII. Quy định với  inh viên: 

1. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Đọc trước từng bài trong tài liệu lý thuyết và thực hành 

- Đưa ra các vấn đề cần giải thích hoặc thảo luận 

- Hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao 

- Tham dự đầy đủ các buổi học tập trên lớp 

2. Quy định điều kiện dự thi: 

- Phải dự đầy đủ các buổi học lý thuyết, không được vắng quá 20%. 

- Phải hoàn thành bài kiểm tra giữa học phần, đạt điểm từ 4,0 trở lên 

- Phải hoàn thành tất cả các bài thực hành và điểm kiểm tra thực hành phải đạt từ 

4,0 điểm trở lên. 

IX. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết 

TT Cập nhật đề cương tiết lần  Ngày/tháng/năm Người cập nhật 

1.  Lần 1 05/2017 Đinh Quang Kiền 

2.  Lần 2 05/2019 Đinh Quang Kiền 

3.  Dự kiến Năm 2021  

  

 

 

 

 

  

 

 


