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BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Thái Bình, ngày    tháng      năm        

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 
 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Y học dự phòng trình 

độ Thạc sĩ, người học có thể áp dụng các kiến thức và phương pháp luận về Y học dự 

phòng trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế, 

phát hiện và tổ chức thực hiện được các nghiên cứu giải quyết vấn đề sức khỏe cộng 

đồng, tổng hợp được các kiến thức về y học dự phòng phục vụ công tác chăm sóc, bảo 

vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Phát hiện và tổ chức thực hiện được các nghiên cứu giải quyết vấn đề sức khỏe 

cộng đồng. 

- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về y học dự phòng và y tế 

công cộng, vận dụng các kiến thức về phương pháp luận trong y học để đánh giá được 

hiệu quả của các hoạt động y tế cũng như chương trình y tế, đồng thời có khả năng độc 

lập trong nghiên cứu khoa học.  

- Tổng hợp được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội, y học và y tế công 

cộng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời 

vận dụng được các kiến thức về tổ chức và quản lý y tế để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả của các hoạt động y tế, các chương trình dự phòng đang và sẽ được triển khai tại 

cộng đồng. 

- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng 

nghiệp trong các hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y học 

dự phòng và Y tế công cộng. 

- Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ 

1.3. Vị trí đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp 

- Các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tuyến tỉnh, huyện, phòng Y tế tuyến huyện 
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- Các Phòng: KHTH, Chỉ đạo tuyến, Điều dưỡng; Khoa chống nhiễm khuẩn các 

bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. 

- Khoa YTCC các trường Đại học Y, Cao đẳng Y, Trung cấp Y. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Yêu cầu về kiến thức 

+ Tổng hợp được các kiến thức về y học dự phòng và y tế công cộng phục vụ 

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

+ Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học và các chương trình y tế. 

+ Vận dụng thành thạo các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu 

vực trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

+ Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng 

nghiệp và hướng dẫn thực hành cho các lớp sinh viên đào tạo bậc đại học, tham gia 

đào tạo liên tục cho tuyến dưới. 

+ Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng 

nghiệp trong thực hành nghề nghiệp. 

+ Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu các 

vẫn đề về khoa học sức khỏe. 

+ Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp. 

+ Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp. 

+ Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của 

Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. 

2.2. Yêu cầu về thái độ 

+ Nhận thức được vị trí, vai trò của Thạc sĩ chuyên ngành trong hoạt động 

chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

+ Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

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

thống tốt đẹp của ngành. 

+ Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu 

nghề nghiệp. 

+ Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập 

phát triển nghề nghiệp suốt đời. 

+ Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân 

tộc trong hoạt động nghề nghiệp. 
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2.3. Yêu cầu về kỹ năng 

- Kỹ năng cứng 

Áp dụng các kiến thức cơ bản và phương pháp luận về Y học dự phòng và Y tế 

công cộng trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Y, 

Dược về các vấn đề về Y học dự phòng và có kỹ năng tham mưu cho các bên liên quan 

các chính sách, chiến lược về YHDP nhằm giải quyết những vấn đề sức khỏe của cộng 

đồng và tham gia đào tạo liên tục cho cán bộ cấp dưới, cụ thể là: 

+ Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng 

đồng trong lĩnh vực YHDP 

+ Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các hoạt động  y tế, sức khỏe cộng đồng 

và quản lý y tế. 

+ Tham mưu, thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, nghiên cứu khoa học theo 

các chương trình y tế quốc gia và địa phương. 

+ Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học sinh, sinh viên 

NCKH về YHDP. 

+ Giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng. 

- Kỹ năng mềm 

+ Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong hoạt động liên ngành giải quyết các vấn 

đề sức khoẻ cộng đồng, vấn đề tổ chức và quản lý y tế, trong nghiên cứu khoa học về y 

học dự phòng và y tế công cộng. 

+ Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, Cộng đồng. 

+ Tổ chức được những buổi hội thảo, truyền thông về giáo dục sức khoẻ cho cán 

bộ y tế địa phương và cộng đồng. 

+ Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa học. 

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển 

- Đối tượng tuyển sinh: Theo Điều 8, Chương II của Quy chế đào tạo Thạc sĩ 

kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Bao gồm: Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ đa khoa. Những thí sinh tốt 

nghiệp đại học các chuyên ngành trên có bằng khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt 

nghiệp, các đối tượng còn lại phải có thâm niên 12 tháng trong lĩnh vực Y học dự 

phòng, Y tế công cộng; Đối tượng dự tuyển là Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Răng 

hàm mặt phải học bổ sung kiến thức một số môn và có thâm niên 12 tháng trong lĩnh 

vực Y học dự phòng. 
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- Điều kiện tốt nghiệp: Theo Điều 32, chương IV của Quy chế đào tạo Thạc sĩ 

kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Yêu cầu đối với luận văn tốt nghiệp: Theo Điều 26, chương IV của Quy chế 

đào tạo Thạc sĩ kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

4. Chương trình đào tạo 

a. Khái quát chương trình đào tạo: 

* Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 

STT Khèi  lîng kiÕn thøc TÝn chØ TØ lÖ (%) 

1 C¸c m«n chung 
TriÕt häc 3 

21,2 
TiÕng Anh 8 

2 C¸c m«n c¬ së 
B¾t buéc 10 

26,9 
Tù chän 4 

2 
C¸c m«n chuyªn 
ngµnh 

B¾t buéc 16 
38,5 

Tù chän 4 

3 LuËn v¨n tèt nghiÖp  7 13,4 

Céng: 52 100,0 

 



5 

b. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: 

Mã số học phần 
Tên học phần 

Khối lượng (tín chỉ) 

Phần chữ Phần số Tổng LT TH 

I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 11 7 4 

THSCHG 001 Triết học 3 3 0 

THSCHG 002 Tiếng Anh 8 4 4 

II. PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ    

2.1. Các môn bắt buộc 10 5 5 

THSYDP 1801 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 1 1 

THSYDP 1802 Phương pháp dạy học 2 1 1 

THSYDP 1803 Tin học 2 1 1 

THSYDP 1804 Vi sinh y học 2 1 1 

THSYDP 1805 Thống kê y học 2 1 1 

2.2. Các môn tự chọn 4 2 2 

THSYDP 1901 Xã hội học sức khỏe Tự chọn 

1 trong 2 

2 1 1 

THSYDP 1902 Truyền thông – GDSK 2 1 1 

THSYDP 1903 Vệ sinh đại cương Tự chọn 

1 trong 2 

2 1 1 

THSYDP 1904 Dân số và sức khỏe sinh sản 2 1 1 

 III. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH    

3.1. Các môn bắt buộc 16 8 8 

THSYDP 2801 Tổ chức và quản lý y tế 2 1 1 

THSYDP 2802 Sức khỏe môi trường – Lứa tuổi 4 2 2 

THSYDP 2803 Dịch tễ học ứng dụng 4 2 2 

THSYDP 2804 Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 4 2 2 

THSYDP 2805 Y học lao động và bệnh nghề nghiệp 2 1 1 

3.2. Các môn tự chọn 4 2 2 

THSYDP 
2901 

Kiểm soát ngộ độc thực phẩm 

và bệnh truyền qua thực phẩm Tự chọn 

1 trong 2 

2 1 1 

THSYDP 2902 DTH các bệnh truyền nhiễm  

và không lây nhiễm 

2 1 1 

THSYDP 2903 Y học thảm họa Tự chọn 

1 trong 2 

2 1 1 

THSYDP 2904 Kinh tế y tế 2 1 1 

IV. LUẬN VĂN (THSYDP401) 7 7  

TỔNG 52 31 21 
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CÁC MÔN CHUNG 

TRIẾT HỌC 

Mã số: THCHG001    số tín chỉ:  3 (LT:3, TH: 0)  

Số lần kiểm tra: 1         

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị  

Giảng viên giảng dạy:  

1. Ths. Đỗ Viết Thẩn 

2. Ths. Hà Thị Loan 

3. Ths. Trương Thị Xuân  

1. Mô tả môn học 

Triết học là môn khoa học trang bị cho mỗi học viên thế giới quan và phương 

pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Học viên cần vận dụng 

những nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lê nin để nghiên cứu và vận dụng trong 

hoạt động chuyên môn của mình. Môn học gồm 2 chương: 

2. Mục tiêu môn học 

Sau khi kết thúc khóa học học viên có khả năng: 

1. Hiểu được tính lịch sử và logic của tư duy nhân loại nói chung và tư duy triết 

học nói riêng, đặc biệt là tính khoa học và tính cách mạng của triết học Mác – Lê nin. 

2. Phát triển sâu thêm những kiến thức đã có ở trình độ đại học về nội dung cơ 

bản trong lịch sử triết học và triết học Mác – Lê nin. 

3. Trang bị cho mình một thế giới quan và phương pháp luận khoa học để giải 

quyết những vấn đề mà thực tiễn xã hội đặt ra cũng như trong hoạt động chuyên môn 

của bản thân. 

3. Nội dung môn học 

Chương Nội dung 
Số tiết 

LT TH 

1 Khái luận về triết học và lịch sử triết học 10 0 

2 Triết học Mác – Lê nin ( gồm 8 chuyên đề ) 35 0 

 

Chuyên đề 1: Chủ nghĩa duy vật Mác xít – Cơ sở lý luận của 

Thế giới quan khoa học. 
4 0 

Chuyên đề 2: Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận 

chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. 
5 0 

Chuyên đề 3: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn 5 0 

Chuyên đề 4: Logic học – Khoa học về tư duy. Các phương 

pháp nhận thức khoa học. 
4 0 

Chuyên đề 5: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với sự nhận  5 0 

thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.   

 

Chuyên đề 6: Giai cấp và đấu tranh giai cấp; biện chứng giữa 

lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong thời 

đại hiện nay. 

4 0 
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Chuyên đề 7: Một số vấn đề triết học về con người 4 0 

Chuyên đề 8: Tiến bộ xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong 

thời đại ngày nay. 
4 0 

Tổng 45 0 

 

4. Đề cương môn học 

Chương I : Khái luận về triết học và lịch sử triết học    (10 tiết) 

I. Khái luận về triết học         ( 2 tiết) 

1. Khái niệm triết học 

2. Vấn đề cơ bản của triết học 

3. Phương pháp và đối tượng nghiên cứu của triết học. 

II. Khái luận về lịch sử triết học        ( 8 tiết ) 

1. Khái luận về lịch sử triết học Phương Đông Cổ đại. 

a. Lịch sử triết học Ấn độ cổ đại 

- Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Triết học Ấn Độ cổ đại. 

- Đặc điểm cơ bản của Triết học Ấn Độ cổ đại. 

- Tư tưởng triết học của một số trường phái thời kì cổ đại. 

b. Lịch sử Triết học Trung Hoa cổ - trung đại. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của triết học Trung Hoa cổ - trung đại. 

- Đặc điểm cơ bản của triết học Trung Hoa cổ - trung đại. 

- Những tư tưởng cơ bản của một số trường phái thời kì cổ đại. 

2. Khái lược về lịch sử triết học Việt Nam 

a. Điều kiện lịch sử và những nét đặc thù của tư tưởng Triết học Việt Nam. 

b. Một số nội dung cơ bản của lịch sử tư tưởng Triết học Việt Nam. 

3. Khái lược về lịch sử Triết học Phương Tây 

a. Triết học Hy Lạp cổ đại. 

b. Triết học Tây Âu thời Trung Cổ. 

c. Triết học Tây Âu thời kỳ phục hưng và cận đại. 

d. Triết học cổ điển Đức. 

4. Khái lược về lịch sử Triết học Mác – Lê nin. 

a. Điều kiện ra đời của Triết học Mác. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội. 

- Tiêu đề Khoa học tự nhiên. 

- Tiêu đề lý luận. 

b. Quá trình hình thành và phát triển của Triết học Mác – Lê nin. 

c. Thực chất và ý nghĩa của cuộc cách mạng trong Triết học do Mác – Ăng ghen 

thực hiện. 

d. Giai đoạn Lê nin trong sự bảo vệ và phát triển Triết học Mác. 

e. Vai trò của Triết học Mác – Lê nin trong thời đại ngày nay. 
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Chương II: Triết học Mác – Lê nin       (35 tiết) 

Chuyên đề 1: Chủ nghĩa duy vật Mác-xít – Cơ sở lý luận của Thế giới quan khoa học  

(4 tiết) 

I. Chức năng của thế giới quan. 

1. Thế giới quan và vai trò của nó trong đời sống con người: 

a. Định nghĩa Thế giới quan  

b. Vai trò của Thế giới quan. 

2. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong Triết học. 

II. Bản chất của Chủ nghĩa duy vật Mác xít. 

1. Giải quyết đúng đắn vấn đề cơ bản của Triết học từ quan điểm thực tiễn. 

2. Thống nhất thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng. 

3.  Chủ nghĩa duy vật triệt để. Quan niệm duy vật lịch sử là một cống hiến vĩ đại 

của Mác. 

4. Triết học Mác xít – Thế giới quan của giai cấp vô sản tạo nên sự thống nhất 

giữa tính cách mạng và tính khoa học. 

III. Bồi dưỡng thế giới quan Khoa học, chống chủ nghĩa chủ quan: 

1. Tầm quan trọng và tính phức tạp của vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa chủ 

quan. 

2. Nguyên tắc khách quan trong việc xem xét. 

3. Phát huy tính năng động, sáng tạo của ý thức, phát huy vai trò nhân tố con 

người. 

4. Kiên quyết khắc phục và ngăn ngừa bệnh chủ quan duy ý chí 

 

Chuyên đề 2: Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận chung nhất của nhận 

thức khoa học và thực tiễn cách mạng (5 tiết) 

I. Phương pháp và phương pháp luận. 

1. Phương pháp 

2. Phương pháp luận. 

II. Vai trò phương pháp luận của phép biện chứng duy vật. 

1. Sự đối lập giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình. 

2. Sự thống nhất giữa lý luận và phương pháp trong phép biện chứng duy vật. 

 Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất giữa lý luận và phương pháp: 

- Hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

- Sáu cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

- Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. 

III. Tính cách mạng của phép biện chứng duy vật và ý nghĩa phương pháp luận của nó 

đối với thực tiễn cách mạng trong thời đại ngày nay. 

1. Tính cách mạng của phép biện chứng duy vật. 

2. Ý nghĩa phương pháp luận 

3. Ý nghĩa thực tiễn. 
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Chuyên đề 3: Nguyên tắc thống nhất giữa Lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lê nin 

(5 tiết) 

I. Quan điểm Mác xít về thực tiễn và mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

1. Phạm trù thực tiễn. 

a. Khái niệm 

b. Các hình thức cơ bản của hoạt động thực tiễn. 

c. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. 

2. Phạm trù lý luận. 

a. Con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý 

b. Khái niệm lý luận. 

3. Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. 

a. Vai trò quyết định của thực tiễn đối với lý luận . 

b. Vai trò tác động trở lại của lý luận đối với thực tiễn. 

c. Ý nghĩa của mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. 

II. Phê phán bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều. 

1. Bệnh kinh nghiệm và bệnh giáo điều 

a. Bệnh kinh nghiệm 

b. Bệnh giáo điều 

2. Vai trò của lý luận trong thời đại ngày nay. 

 

Chuyên đề 4: Logic học – Kho học về tư duy – Các phương pháp nhận thức khoa học. 

(4 tiết) 

I. Tư duy 

1. Đặc điểm của tư duy. 

2. Logic học 

a. Logic hình thức 

b. Logic biện chứng. 

II. Các phương pháp nhận thức khoa học. 

1. Phương pháp và phương pháp luận 

a. Phương pháp 

b. Phương pháp luận 

2. Một số phương pháp nhận thức khoa học. 

a. Phương pháp đặt vấn đề. 

b. Phương pháp quan sát thực nghiệm 

c. Phương pháp phân tích tổng hợp. 

d. Phương pháp lịch sử và logic. 

e. Phương pháp mô hình hóa. 
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Chuyên đề 5: Lý luận hình thái Kinh tế - xã hội với sự nhận thức con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta  (5 tiết ) 

I. Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội. Nền tảng lý luận của chủ nghĩa duy vật 

lịch sử. 

1. Những cơ sở xuất phát để phân tích đời sống xã hội. 

a. Sự tồn tại của mỗi cá nhân con người. 

b. Mỗi con người không tồn tại cô lập mà nó là cá nhân trong các quan hệ xã hội. 

c. Nền sản xuất của xã hội là một thể thống nhất bao gồm nhiều mối quan hệ trong 

đó có 2 loại quan hệ cơ bản. 

d. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã đặt ra và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tồn 

tại xã hội và ý thức xã hội, giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, 

giữa quy luật lịch sử và sự hoạt động có ý thức của con người. 

2. Cấu trúc xã hội – Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội 

3. Vai trò phương pháp luận của phạm trù hình thái kinh tế - xã hội. Lý luận và 

thực tiễn, logic và lịch sử. 

II. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội – Con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt 

Nam. 

1. Nhận thức lại về chủ nghĩa xã hội và thời kì quá độ. 

2. Những quan điểm, phương pháp luận xuất phát để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

nước ta. 

 

Chuyên đề 6: Giai cấp và đấu tranh giai cấp, biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích 

dân tộc và lợi ích nhân loại trong thời đại hiện nay  ( 4 tiết ) 

I. Chủ nghĩa Mác – Lê nin với vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp 

1. Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong cuộc đấu tranh tư tưởng. 

2. Quan điểm Mác xít về giai cấp và đấu tranh giai cấp. 

a. Định nghĩa giai cấp. 

b. Đấu tranh giai cấp 

II. Vận dụng quan điểm Mác xít về giai cấp và đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay. 

III. Biện chứng giữa lợi ích toàn nhân loại với lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp. 

1. Lợi ích nhân loại và lợi ích giai cấp. 

2. Lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc. 

3. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích dân tộc và lợi ích toàn 

nhân loại. 

4. Biện chứng giữa giai cấp, dân tộc và nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 

Chuyên đề 7: Một số vấn đề Triết học về con người  ( 4 tiết  ) 

I. Một số quan điểm về con người của các nhà Triết học trước Mác. 

II. Vị trí của vấn đề con người trong triết học Mác. 

III. Vấn đề bản chất của con người. 

IV. Chủ nghĩa xã hội với việc khắc phục sự tha hóa con người. 
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Chuyên đề 8: Tiến bộ xã hội và vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay 

          (4 tiết) 

I. Tiến bộ xã hội 

1. Khái niệm tiến bộ xã hội 

2. Quan điểm Mác xít về tiến bộ xã hội 

3. Các kiểu tiến bộ xã hội trong lịch sử 

4. Tiến bộ xã hội trong thời đại ngày nay 

II. Vấn đề cách mạng xã hội 

1. Cách mạng xã hội và tiến bộ xã hội 

2. Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của cách mạng xã hội. 

3. Những vấn đề về phương pháp cách mạng trong thời đại hiện nay. 

 

5. Tài liệu dạy học:  

1. Triết học (dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không chuyên ngành 

triết học: tập 1, tập 2, tập 3) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ( 1993). 

2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bài giảng triết học dành cho đối tượng sau 

đại học. 

 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Triết học Mác – Lê nin: Nhà xuất bản chính trị Quốc gia (1999) 

2. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin (dành cho sinh 

viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ 

Chí Minh), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ( 2009) 

3. Logic học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (2000). 

4. Văn kiện đại hội Đảng các kỳ: VIII, IX, X, XI. 

7. Phương pháp dạy/ học 

- Lý thuyết:  Thuyết trình, Phát vấn, Thảo luận 

- Thực hành: Thảo luận nhóm 

8. Phương pháp đánh giá môn học: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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TIẾNG ANH 

 

Mã số: THSCHG002 Số tín chỉ: 08 (LT: 04, TH: 04) 

Số lần kiểm tra: 02 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Ngoại ngữ  

Cán bộ giảng dạy: 

 1. GVC. Ths Nguyễn Thị Tuyết 

 2. GVC. Bùi Nam Phong 

1. Mô tả môn học  

Tiếng Anh là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo sau đại học, nhằm 

trang bị cho người học những kỹ năng về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết, dịch, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành, đáp ứng với khả năng tự nghiên cứu, tự 

đào tạo sau này của học viên. 

2. Mục tiêu môn học  

 Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng: 

Trình độ nói:  

1. Học viên có thể tham gia vào các cuộc trao đổi xã giao không chuẩn bị trước 

về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách 

khá tự tin. 

2. Học viên có thể tập hợp những từ dùng hàng ngày, ngữ đoạn và thành ngữ 

quen thuộc. 

3. Học viên có thể đạt mức lưu loát trong giao tiếp thông thường. 

Trình độ nghe: 

4. Học viên có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ mấu chốt và những 

chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói có độ khó trung bình về các chủ đề hàng ngày 

liên quan đến bản thân. 

5. Học viên có thể hiểu các tập hợp chỉ dẫn/ hướng dẫn ngắn, hiểu các câu hỏi 

trực tiếp về kinh nghiệm bản thân hoặc các chủ đề quen thuộc. 

Trình độ đọc 

6. Học viên có thể đọc và nắm ý chính, hiểu các từ chủ yếu và chi tiết quan trọng 

trong một bài văn xuôi đơn giản (ba đến năm đoạn), hoặc bài đọc không theo hình 

thức văn xuôi trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ có yêu cầu khá cao. Ngôn ngữ của bài 

đọc chủ yếu là sát với thực tế, với một số từ trìu tượng, chứa đựng các khái niệm 

chuyên môn và có thể đòi hỏi kỹ năng  suy luận ở mức độ thấp để hiểu (ví dụ học viên 

có thể đoán một vài từ mới bằng cách nhận ra tiền tố và hậu tố.) 

Trình độ viết 

7. Học viên có thể viết các bức thư và bài viết dài một, hai đoạn. 

8. Học viên có thể điền mẫu khai xin việc với các nhận xét ngắn về kinh nghiệm, 

khả năng, ưu điểm. 

9. Học viên có thể ghi lại lời nhắn điện thoại hàng ngày. 

10. Học viên có thể ghi chép thông tin từ bảng biểu dưới dạng một đoạn văn ngắn. 

11. Học viên có thể thể hiện được khả năng kiểm soát viết tốt với các cấu trúc đơn giản 
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3. Nội dung 

Nội dung học phần I 

Bài Nội dung 
Số tiết 

LT TH 

1 Units 2, 3 (Streamline English - Destination) 1 2 

2 Units 4, 5 (Streamline English - Destination) 1 2 

3 Units 6, 7 (Streamline English - Destination) 1 2 

4 Units 8, 9 (Streamline English - Destination) 1 2 

5 Units 10, 12 (Streamline English - Destination) 1 2 

6 Units 14, 15 (Streamline English - Destination) 1 2 

7 Units 16, 17 (Streamline English - Destination) 1 2 

8 Units 19, 20 (Streamline English - Destination) 1 2 

9 Units 19, 20 (Streamline English - Destination) 1 2 

10 Units 21, 22 (Streamline English - Destination) 1 2 

11 Units 24, 25 (Streamline English - Destination) 1 2 

12 Units 26, 27 (Streamline English - Destination) 1 2 

13 Units 28, 29 (Streamline English - Destination) 1 2 

14 Units 31, 32 (Streamline English - Destination) 1 2 

15 Units 33, 34 (Streamline English - Destination) 1 2 

16 Units 35, 36 (Streamline English - Destination) 1 2 

17 Units 39, 41, 42 (Streamline English - Destination) 1 2 

18 Units 44, 45 (Streamline English - Destination) 1 2 

19 Units 46, 47 (Streamline English - Destination) 1 2 

20 Units 53, 54 (Streamline English - Destination) 1 2 

21 Units 55, 56 (Streamline English - Destination) 1 2 

22 
Units 57 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 1,2) 
2 2 

23 
Units 58 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 3, review test 1) 
1 2 

24 
Units 60 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 4,5) 
1 2 

25 
Units 61 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 6, review test 2) 
1 2 

26 
Units 62 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 7,8) 
1 2 
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27 
Units 67 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 9, review test 3) 
1 2 

28 
Units 62 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 10, 11) 
1 2 

29 
Units 62 (Streamline English - Destination)  

Cam - target (phần nghe - 12, review test 4) 
1 4 

Tổng 30 60 

Nội dung học phần II 

Bài Nội dung 

Số tiết 

 

LT 

 

TH 

1 
Units 60 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 1 
2 4 

2 
Units 61 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 2 
2 4 

3 
Units 62 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 3 
2 4 

4 
Units 63 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 4 
2 4 

5 
Units 65 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 5 
2 4 

6 
Units 66 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 6 
2 4 

7 
Units 67 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 7 
2 4 

8 
Units 69 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 8 
2 4 

9 
Units 70 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 9 
2 4 

10 
Units 71 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 10 
2 4 

11 
Units 72 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 15 
2 4 

12 
Units 74 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 16, 17 
2 4 

13 
Units 75 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 18, 19 
2 4 



15 

14 
Units 76 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 20, 21 
2 4 

15 
Units 77 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 22, 23 
1 2 

16 
Units 79 (Streamline English - Destination) 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành y - unit 24, 25 
1 2 

Tổng 30 60 

 

4. Đề cương môn học 

1. Kỹ năng nghe nói:       (số tiết: 60) 

1.1. Thực hành kỹ năng nghe: Hội thoại trực tiếp, nghe băng, đĩa.) 

1.2. Thực hành kỹ năng nói: Hội thoại trực tiếp giữa giáo viên và học viên, 

giữa học viên và học viên. 

2. Kỹ năng đọc và viết:       (số tiết: 60) 

2.1. Đọc và dịch tài liệu  

2.2. Thực hành kỹ năng viết. 

3. Kỹ năng về cấu trúc:      (số tiết: 60) 

3.1. Những cấu trúc cơ bản 

3.2. Thực hành kỹ năng viết câu. 

5. Tài liệu giảng: 

Tài liệu HP1:  

 - Giáo trình Streamline English Destination (textbook & workbook) 

- Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Y (Lưu 

hành nội bộ) 

Tài liệu HPII:   

- Giáo trình Streamline English Destination (textbook & workbook) 

- Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Y 

6. Tài liệu tham khảo 

- Cam - target 

7. Phương pháp dạy học: 

- Thuyết trình 

- Phòng ngữ âm 

8. Phương pháp đánh giá môn học:  

 Học phần 1: Hình thức thi: Nghe, vấn đáp 

 Học phần 2:  Hình thức thi: Thi viết (Đọc, Viết) 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 

Mã số: THSYDP1801 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Khoa Y tế công cộng 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Vũ phong Túc 

2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 

3. PGS.TS. Ngô Thị Nhu  

4. PGS.TS. Phạm Văn Trọng 

5. TS. Phạm Thị Dung 

1. Mô tả môn học:     

Điều kiện tiên quyết: Toán xác suất, thống kê, Thống kê y học, Dịch tễ học cơ sở 

Đây là môn học giới thiệu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, ứng dụng 

các kiến thức dịch tễ, thống kê trong nghiên cứu y học. Môn học sẽ giới thiệu về 

phương pháp lựa chọn chủ đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu, các bước 

triển khai thực hiện một đề tài khoa học. Môn học cũng giới thiệu về các loại thiết kế 

nghiên cứu, cách phiên giải và phân tích kết quả nghiên cứu, đưa ra các kết luận, nhận 

định kết quả. Môn học còn hướng dẫn cho học viên phương pháp xây dựng đề cương 

nghiên cứu và báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu. 

2. Mục tiêu môn học: 

1. Xác định một đề tài nghiên cứu về y học dự phòng 

2. Lựa chọn được thiết kế nghiên cứu 

3. Chọn mẫu, tính toán cỡ mẫu, thu thập thông tin, thiết kế xử lý số liệu 

4. Viết và trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa học 

3. Nội dung 

STT Nội dung 
Số tiết (Chuẩn) 

TS LT TH 

1 
Đại cương môn học, lựa chọn chủ đề nghiên 

cứu, xây dựng giả thuyết cho nghiên cứu 
2 1 1 

2 Xây dựng đề cương chi tiết cho nghiên cứu 2 1 1 

3 
Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu trên 

thực địa 
2 1 1 

4 Biến số và phương pháp thu thập thông tin 4 2 2 
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5 Chọn mẫu và cỡ mẫu cho nghiên cứu 4 2 2 

6 Các thiết kế nghiên cứu khoa học y học 4 2 2 

7 Lập kế hoạch nghiên cứu và xử lý số liệu 4 2 2 

8 Phân tích phiên giải kết quả 2 1 1 

9 Trình bày kết quả nghiên cứu 2 1 1 

10 
Cách viết một báo cáo tổng kết đề tài, viết bài 

báo khoa học. 
4 2 2 

  30 15 15 

4. Đề cương môn học 

Bài 1. Đại cương môn học, lựa chọn chủ đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết NC 

Số tiết: 2 ( LT 1; TH 1) 

- Khái niệm về nghiên cứu khoa học 

- Nhiệm vụ của nghiên cứu khoa học 

- Các điều kiện cần thiết khi tiến hành nghiên cứu khoa học 

- Tra cứu tài liệu phục vụ cho chủ đề nghiên cứu 

- Phân tích chủ đề nghiên cứu 

- Phương pháp lựa chọn chủ đề cho nghiên cứu 

- Xây dựng giả thuyết cho nghiên cứu 

- Cách viết tên đề tài và mục tiêu nghiên cứu 

Bài 2. Xây dựng đề cương chi tiết cho nghiên cứu 

Số tiết:2 ( LT 1; TH 1) 

- Tầm quan trọng của đề cương nghiên cứu khoa học 

- Các thành phần chủ yếu của một bản đề cương 

+ Phần hành chính 

+ Đặt vấn đề, mục tiêu nghiên cứu 

+ Tổng quan tài liệu 

+ Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

+ Dự kiến kết quả nghiên cứu 

+ Dự kiến bàn luận, kết luận và kiến nghị 

+ Kế hoạch cho nghiên cứu 

+ Dự toán cho nghiên cứu 

+ Tài liệu tham khảo và phụ lục 
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Bài 3. Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu trên thực địa 

Số tiết: 2 ( LT 1; TH 1) 

Nhắc lại việc lựa chọn chủ đề, hoàn thiện đề cương 

- Xây dựng đề cương nghiên cứu 

- Thẩm định đề cương nghiên cứu 

- Triển khai thực hiện đề tài 

+ Chuẩn bị 

+ Đào tạo cán bộ nghiên cứu 

+ Nghiên cứu thử 

+ Nghiên cứu chính thức 

+ Xử lý thô số liệu 

+ Nhập máy tính và xử lý số liệu trên máy 

+ Lập bảng biểu đồ, viết báo cáo tổng kết đề tài 

- Nghiệm thu đề tài nghiên cứu 

Bài 4. Biến số và phương pháp thu thập thông tin   Số tiết: 4 ( LT 2; TH 2) 

- Khái niệm về biến số 

- Phân loại biến số 

+ Phân loại dựa trên bản chất của biến số 

+ Phân loại dựa trên mối quan hệ giữa các biến số 

- Ý nghĩa của phân loại biến số 

- Xây dựng cây vấn đề cho nghiên cứu 

- Xác định công cụ cho nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin cho nghiên cứu 

Bài 5. Chọn mẫu và cỡ mẫu cho nghiên cứu   Số tiết: 4 ( LT 2; TH 2) 

 Các khái niệm: quần thể đích, quần thể nghiên cứu, mẫu nghiên cứu… 

- Vấn đề xác định đối tượng, quần thể nghiên cứu 

- Các tham số mẫu và tham số quần thể 

- Phương pháp chọn mẫu 

- Các kỹ thuật chọn mẫu cơ bản 

+ Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 

+ Chọn mẫu chùm 

+ Chọn mẫu hệ thống 

+ Chọn mẫu phân tầng 

+ Chọn mẫu theo phương pháp PPS 

- Tính cỡ mẫu cho các nghiên cứu 

Bài 6. Các thiết kế nghiên cứu khoa học y dược  Số tiết: 4 ( LT 2; TH 2) 

 Thiết kế nghiên cứu mô tả 

+ Nghiên cứu tương quan 

+ Nghiên cứu trường hợp và nghiên cứu nhóm bệnh 
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+ Nghiên cứu ngang 

- Nghiên cứu phân tích 

+ Nghiên cứu bệnh chứng 

+ Nghiên cứu thuần tập 

- Nghiên cứu can thiệp 

+ Thử nghiệm lâm sàng 

+ Can thiệp cộng đồng 

Bài 7. Lập kế hoạch nghiên cứu và xử lý số liệu  Số tiết: 4 ( LT 2; TH 2) 

 Chức năng và yêu cầu của lập lế hoạch 

- Dự kiến công việc cần triển khai của đề tài 

- Xác định thời gian thực hiện 

- Lựa chọn người chịu trách nhiệm với từng nội dung công việc 

- Các hình thức xây dựng kế hoạch (tiến độ) cho nghiên cứu 

- Thực hành việc lập kế hoạch cho nghiên cứu 

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và báo cáo tiến độ 

Bài 8. Phân tích và phiên giải kết quả    Số tiết: 2 ( LT 1; TH 1) 

 Các bước phân tích và phiên giải kết quả nghiên cứu 

- Lập kế hoạch phân tích phiên giải kết quả 

- Xử lý thô số liệu 

- Tạo công cụ nhập số liệu 

- Cơ sở để phân tích và phiên giải kết quả 

- Thực hành phân tích số liệu trên các phần mềm 

- Rút kết quả, lập bảng biểu đồ 

- Sử dụng các trắc nghiệm so sánh và kiểm định 

Bài 9.  Trình bày kết quả nghiên cứu    Số tiết: 3 ( LT 1; TH 2) 

- Yêu cầu của việc trình bày kết quả nghiên cứu 

- Các hình thức trình bày kết quả nghiên cứu 

+ Trình bày kết quả dưới dạng các chỉ số, tỷ lệ 

+ Bảng tần số: cấu tạo, ý nghĩa, cách sử dụng 

+ Bảng ma trận: cấu tạo, ý nghĩa, cách sử dụng 

+ Biểu đồ: cấu tạo, các loại biểu đồ, ý nghĩa, cách sử dụng 

+ Sơ đồ: cấu tạo, ý nghĩa, cách sử dụng 

- Viết nhận xét cho kết quả nghiên cứu 

Bài 10. Cách viết một báo cáo tổng kết đề tài, viết bài báo khoa học. 

 Số tiết: 4 ( LT 2; TH 2) 

- Yêu cầu của một báo cáo tổng kết đề tài 

- Kết cấu của báo cáo tổng kế đề tài 

+ Mẫu chung của một báo cáo tổng kết 

+ Phần đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 
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+ Tính logic của một báo cáo tổng kết 

+ Các kết luận của kết quả nghiên cứu 

+ Các khuyến nghị của đề tài 

- Cách viết một bài báo khoa học 

- Cách tóm tắt tổng kết đề tài và bài báo khoa học 

 

5. Tài liệu học tập: 

Tài liệu phát tay (Handouts) 

6. Tài liệu tham khảo: 

1. Đào Văn Dũng (2004), Thiết kế nghiên cứu hệ thống Y tế, NXB Y học, Hà Nội 

2. Lưu Ngọc Hoạt (2005), Thống kê tin học trong nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội 

3. Lê Bách Quang (2002), Phương pháp nghiên cứu Y Dược học, Nhà xuất bản Quân 

đội nhân dân, Hà Nội 

 

7. Phương pháp dạy học:  

Thuyết trình, Thảo luận nhóm, Nghiên cứu và nêu vấn đề 

8. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Viết và báo cáo đề cương NCKH 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

 

Mã số: THSYDP1802  Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Tổ Phương pháp dạy học 

Cán bộ giảng dạy: 

1. Ths. Vũ Thị Loan 

2. Ths. Bùi Thị Lệ Quyên 

3. TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh 

4. Ths. Nguyễn Phan Hằng 

1. Mô tả môn học 

Môn học Phương pháp dạy học là môn học giảng dạy về phương pháp luận, 

phương pháp dạy/học trong Y học.  

Môn học này nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về phương pháp 

luận và những phương pháp dạy/học tích cực áp dụng trọng dạy/học lý thuyết cũng 

như thực hành. 

2. Mục tiêu học tập 

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng: 

1. Trình bày được các phương pháp dạy/học truyền thống và tích cực. 

2. Phân tích được các thành phần của mục tiêu học tập. 

3. Trình bày các phương pháp lượng giá/đánh giá khách quan. 

4. Soạn được kế hoạch bài giảng và giảng một bài theo một trong những 

phương pháp dạy/học tích cực. 

3. Nội dung 

STT Nội dung 
Số tiết (Chuẩn) 

TS LT TH 

1 
- Các khuynh hướng mới trong GDYH 

- Đặc điểm của PPDHTC 
2 1 1 

2 Xác định mục tiêu học tập 2 1 1 

3 Dạy/học bằng phương pháp thảo luận nhóm 4 2 2 

4 Dạy/học bằng bảng kiểm 4 2 2 

5 Dạy/học bằng phương pháp đóng vai 4 2 2 

6 
Dạy/học bằng phương pháp nghiên cứu từng 

ca 
4 2 2 

7 Khái quát lượng giá 2 1 1 

8 Lượng giá lý thuyết 2 1 1 

9 Lượng giá thực hành 2 1 1 

10 Viết kế hoạch bài giảng 4 2 2 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Các khuynh hướng mới trong giảng dạy y học. Thiết kế quy trình dạy/học 

Số tiết 02 (LT: 01; TH: 01) 

1. Cách dạy/học truyền thống 

2. Cách dạy/học lấy hoc trò làm trung tâm: dạy/học tích cực 

3. Khái niệm về quy trình dạy/học 

4. Cấu trúc mô hình dạy/học 

Bài 2. Xác định mục tiêu học tập          Số tiết 02 (LT: 01; TH: 01) 

1. Mục tiêu học tập là gì? 

2. Tầm quan trọng của mục tiêu học tập 

3. Phân loại mục tiêu 

4. Ba lĩnh vực của mục tiêu chuyên biệt 

5. Cách viết mục tiêu học tập 

6. Sáu phẩm chất của mục tiêu chuyên biệt 

7. Thực hành viết mục tiêu 

8. Thảo luận nhóm 

Bài 3. Dạy/học bằng phương pháp thảo luận nhóm         Số tiết 04 (LT: 02; TH: 02) 

1. Vai trò của phương pháp dạy/học bằng thảo luận nhóm 

2. Các bước tiến hành một buổi thảo luận nhóm 

1.1. Chuẩn bị bài (soạn bài ở nhà) 

1.2. Điều khiển buổi thảo luận 

1.3. Tổng kết buổi thảo luận 

3. Áp dụng thảo luận một chủ đề theo nhóm nhỏ 

Bài 4. Dạy/học bằng bảng kiểm          Số tiết 04 ( LT: 02; TH: 02) 

1. Khái niệm về bảng kiểm 

2. Cách xây dựng một bảng kiểm 

3. Cách sử dụng bảng kiểm trong dạy/học 

4. Cách sử dụng bảng kiểm trong lượng giá 

5. Lập một bảng kiểm để dạy/học và một bảng kiểm để lượng giá 

Bài 5. Dạy học bằng phương pháp đóng vai        Số tiết 04 ( LT: 02; TH: 02) 

1. Lợi ích của phương pháp dạy/học bằng đóng vai 

2. Điều kiện áp dụng của phương pháp 

3. Quy trình thực hiện phương pháp đóng vai 

4. Đóng vai theo nhóm với chủ đề tự chọn 

5. Thảo luận và tổng kết 
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Bài 6. Dạy/học bằng phương pháp nghiên cứu từng ca 

      Số tiết 04 ( LT: 02; TH: 02) 

1. Lợi ích của nghiên cứu từng ca trong dạy/học 

2. Điều kiện áp dụng phương pháp nghiên cứu từng ca 

3. Cách viết nghiên cứu từng ca 

4. Viết một ví dụ về nghiên cứu từng ca 

5. Thảo luận nhóm và kết luận 

Bài 7. Khái quát về lượng giá           Số tiết 02 ( LT: 01; TH: 01) 

1. Tầm quan trọng của lượng giá 

2. Khi nào tiến hành lượng giá 

3. Những lĩnh vực cần lượng giá 

4. Tiêu chuẩn của một phương pháp lượng giá tốt 

5. Các hình thức lượng giá 

6. Các phương pháp lượng giá 

7. Kết luận 

Bài 8. Lượng giá lý              Số tiết 02 ( LT: 01; TH: 01) 

1. Câu hỏi ngỏ ngắn: cấu trúc và cách viết; ưu,nhược điểm 

2. Câu hỏi đúng/sai: cấu trúc và cách viết,ưu nhược điểm 

3. Câu hỏi lựa chọn(MCQ): cấu trúc và cách viết, ưu nhược điểm 

4. Những điều cần chú ý khi lượng giá kiến thức 

Bài 9. Lượng giá thực            Số tiết 02 ( LT: 01; TH: 01) 

1. Bảng kiểm: chuẩn bị cho lượng giá bằng bảng kiểm 

2. Chạy trạm (OSPE,OSCE) 

3. Lượng giá theo nghiên cứu trường hợp 

4. Xây dựng một công cụ để lượng giá thực hành 

Bài 10. Viết kế hoạch bài giảng             Số tiết 04 ( LT: 02; TH: 02) 

1. Các bước viết kế hoạch bài giảng 

2. Viết mục tiêu học tập 

3. Viết nội dung học tập 

4. Chọn phương pháp dạy/học 

5. Chuẩn bị phương tiện và vật liệu dạy/học 

6. Lượng giá 

7. Kết thúc bài học 
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5. Tài liệu học tập 

 Handout.  

6. Tài liệu tham khảo 

 1. Phạm Thị Minh Đức (2001). Dạy và học tích cực trong đào tạo y học, Nhà 

xuất bản y học. 

 2. F.R.Abatt (1992), Teaching for better learning,  WHO, Geneva.  

7. Phương pháp dạy/học: Thuyết trình, Phát vấn, Thảo luận, Thảo luận nhóm 

8. Phương pháp lượng giá 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Trình bày một kế hoạch bài giảng bằng 

chương trình PowerPoint 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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TIN HỌC 

 

Mã số: THSYDP1803 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Toán - Tin 

Cán bộ giảng dạy: 

  1. Ths. Nguyễn Thị Thanh Duyên 

  2. Ths. Đỗ Thị Hòa 

3. Ths. Đỗ Thị Thanh Tâm 

1. Mô tả môn học: 

 CNTT được đưa vào giảng dạy trong ngành y tế từ rất sớm, trong những năm 

qua đã có nhiều ứng dụng CNTT được áp dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của 

ngành. Nắm bắt được nhu cầu này, trường Đại học Y Dược Thái Bình ngày càng quan 

tâm hơn đến việc bồi dưỡng tin học ứng dụng cho các học viên cao học. 

 Nhu cầu Nghiên cứu khoa học của cán bộ y tế luôn là vấn đề cấp thiết hiện nay. 

Trang bị cho học viên các kỹ năng xử lý, phân tích số liệu thống kê y học giúp học 

viên có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của bản thân. Bên cạnh đó, 

môn học giúp học viên đạt được các kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế, trình bày các 

kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học. 

2. Mục tiêu môn học: Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng 

1. Sử dụng được các hàm tính toán cơ bản để quản lý và thống kê bảng tính 

trong trong Excel; 

2. Trích lọc được các thông tin từ bảng tính Excel; 

3. Ứng dụng được các kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm EpiData và 

SPSStrong việc phân tích, xử lý số liệu, phiên giải kết quả cho bộ số liệu cụ thể;  

4. Thực hiện được việc trình bày kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học bằng 

phần mềm MS Powpoint. 
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3. Nội dung: 

Stt Chủ đề hoặc bài học Tổng số LT TH 

1 

1. Bảng tính Excel 

- Giới thiệu về MS Excel.  

- Các hàm cơ bản trên MS Excel. 

- Thao tác trên cơ sở dữ liệu: Sắp xếp dữ 

liệu, lọc dữ liệu, các hàm làm việc với 

CSDL. 

- Tạo biểu đồ trên MS Excel. 

- In ấn bảng tính 

 

0.5 

2.5 

2 

 

 

1.5 

1.5 

 

0.5 

1.5 

1 

 

 

0.5 

0.5 

 

0 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 

2.Mã hóa và quản lý số liệu bằng phần mềm 

EpiData Entry 

- Tổng quan về EpiData Entry 

- Mã hóa và quản lý số liệu sử dụng 

EpiData Entry 

- Kiểm soát quá trình nhập dữ liệu trong 

EpiData Entry 

- Nhập và quản lý dữ liệu trong EpiData 

Entry 

 

0.5 

2.5 

 

2 

 

2 

 

0.5 

1.5 

 

1 

 

1 

 

0 

1 

 

1 

 

1 

3 

3. Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm 

SPSS 

- Tổng quan về SPSS 

- Quản lý số liệu trên SPSS 

- Xử lý số liệu với SPSS 

- Biểu đồ trong SPSS 

- Phân tích số liệu sử dụng SPSS. 

 

0.5 

2 

2.5 

3 

 

0.5 

1 

0.5 

2 

 

0 

1 

2 

1 

4 

4. Trình chiếu báo cáo  trên MS Powerpoint 

- Giới thiệu chương trình MS Powerpoint. 

- Thiết kế Slide Presentation. 

- Định dạng Presentation. 

- Trình chiếu Presentation. 

- In ấn, đóng gói dữ liệu. 

 

0.5 

2 

1.5 

1.5 

1.5 

 

0.5 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

 

0 

1 

1 

1 

1 

Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Bảng tính Excel Số tiết:8 (LT :4 ; TH :4) 

1. Giới thiệu về MS Excel.  

2. Các hàm cơ bản trên MS Excel. 

3. Thao tác trên cơ sở dữ liệu 

3.1. Sắp xếp dữ liệu 

3.2. Lọc dữ liệu  

3.3. Các hàm làm việc với CSDL. 

4. Tạo biểu đồ trên MS Excel. 

5. In ấn bảng tính 

Bài 2. Nhập và quản lý số liệu bằng phần mềm EpiData Entry. 

 Số tiết:07 (LT :4 ; TH :3) 

1. Tổng quan EpiData Entry 

 1.1. Giới thiệu về phần mềm EpiData Entry. 

 1.2. Cài đặt và làm quen với EpiData Entry 

 1.3. Thiết lập tham số tùy chọn trong EpiData Entry. 

 1.4. Quy trình làm việc trong chương trình EpiDataEntry. 

2. Mã hóa và quản lý số liệu sử dụng EpiData Entry 

2.1. Mã hóa bộ cậu hỏi trong EpiData Entry 

2.2. Kiểm soát quá trình nhập số liệu trong EpiData Entry 

2.3. Nhập và quản lý số liệu trong EpiData Entry 

Bài 3. Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS      Số tiết:08 (LT :4 ; TH :4) 

1 Tổng quan về SPSS 

 1.1. Làm quen với SPSS. 

 1.2. Tiến trình thực hiện trong SPSS. 

 1.3. Các phép toán cơ bản trong SPSS. 

 1.4. Biên bản làm việc (Text outputEditor). 

 1.5. Nhập và lưu tệp số liệu. 

 1.6. Một số lệnh cơ bản trên SPSS. 

2. Quản lý số liệu  với SPSS 

2.1. Sắp xếp số liệu 

2.2. Chọn lọc số liệu 
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2.3. Một số xử lý trên biến 

3. Xử lý số liệu với SPSS. 

3.1. Khái niệm xử lý số liệu. 

3.2. Mô tả, kiểm tra bộ số liệu. 

3.3. Làm sạch bộ số liệu. 

3.4. Hoàn chỉnh bộ số liệu. 

4. Biểu đồ trong SPSS. 

4.1. Biểu đồ cột thanh 

4.2. Biểu đồ chấm giải 

4.3. Biểu đồ ma trận 

4.4. Biểu đồ hình bánh 

4.5. Biểu đồ hình hộp 

4.6. Lưu và hiển thị đồ thị 

5. Phân tích số liệu cơ bản  

5.1. Khái niệm phân tích số liệu. 

5.2. Phân tích thống kê mô tả. 

5.3. Phân tích thống kê suy luận. 

5.4. Phân tích hồi quy. 

5.5. Viết chương trình kịch bản để thực hiện một chuỗi câu lệnh trong SPSS. 

Bài 4. Trình chiếu báo cáo trên MS Powerpoint  Số tiết:7 (LT: 3 ; TH: 4) 

1. Giới thiệu chương trình MS Powerpoint 

1.1. Chức năng của Microsoft Powerpoint 

1.2. Khởi động PowerPoint và kết thúc làm việc với Powerpoint 

1.3. Giới thiệu màn hình giao diện của Powerpoint 

2. Thiết kế Sile Presentation 

2.1. Tạo mới một bài trình diễn (Blank Presentation) 

2.2. Tạo mới một bài trình diễn sử dụng mẫu thiết kế có sẵn (Design Template) 

2.3. Sử dụng các mẫu Presentation có sẵn 

2.4. Lưu Presentation lên đĩa 

2.5. Mở một Presentation có sẵn trên đĩa 

3. Định dạng Presentation 

3.1. Định dạng tổng thể (Master) 
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3.2. Thiết lập các hiệu ứng hoạt hình, âm thanh, thời gian trình diễn 

3.3. Tạo liên kết giữa các Slide (Hyper link) 

4. Trình  chiếu Presentation, in ấn và xuất dữ liệu 

4.1. Các chế độ hiển thị Presentation khi soạn thảo 

4.2. Thêm một Slide, xóa, sao chép, di chuyển Slide 

4.3. In ấn Presentation 

4.4. Đóng gói Presentation 

4.5. Trình diễn Presentation 

 

5. Tài liệu học tập 

Trường ĐH Y Dược Thái Bình (2015), Giáo trình tin học ứng dụng  (lưu hành nội bộ) 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Trọng Doanh (2012), Tự học Excel 2010, Nhà xuất Bản Sư phạm. 

2. Jens ML, Michael BR (2004), The Epidata Association, Epidata Help, Odense 

Denmark. 

3. Nguyễn Ngọc Rạng (2012), Thiết kế nghiên cứu và thống kê y học, Nhà xuất 

bản Y học. 

4. Trường Đại học Y Tế Công Cộng (2012) Giáo trình phần mềm EpiData. 

5. R. Lyman Ott (2008), Introdution to Statistical Methods and Data Analysis, 

Duxbury Press. 

6. Ziad EI (2004), EpiData for data entry and documentation, Clinical Cancer 

Epidemiology 

1. Phương pháp giảng/dạy: 

Thuyết trình và thực hành trên máy tính 

2. Phương pháp lượng giá:  

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi thực hành trên máy tính kết hợp hỏi vấn đáp 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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VI SINH Y HỌC 

 

Mã số: THSYDP1804 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Vi sinh 

Cán bộ giảng dạy: 

  Ths. Lê Hữu Chiến 

  Ths. Bùi Thị Hồng Thanh 

1. Mô tả môn học 

 Vi sinh vật y học (medical microbilogy) là môn học chuyên nghiên cứu về vi 

sinh vật liên quan tới sức khỏe con người về cả hai mặt có lợi và có hại cho sức khỏe. 

 Ở nước ta, bệnh nhiễm trùng vẫn là bệnh có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong cao nhất 

trong mô hình bệnh tật hiện nay và trong tương lai gần. Vì vậy hiểu biết về vi khuẩn 

và virus có tầm quan trọng trong y học, là nhu cầu cần thiết để có cơ sở khoa học cho 

chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh nhiễm trùng góp phần xứng đáng vào việc 

bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2. Mục tiêu học tập: 

* Kiến thức: 

1. Trình bày được các đặc điểm sinh học chính của các vi sinh vật gây bệnh 

thường gặp. 

2. Trình bày được khả năng gây bệnh của vi sinh vật 

3. Trình bày được tên và giá trị của các phương pháp xét nghiệm xác định nhiễm 

vi sinh vật gây bệnh 

4. Trình bày được các biện pháp phòng bệnh và nguyên tắc điều trị các bệnh 

nhiễm trùng 

* Kỹ năng:  

5. Làm thành thạo các thạo tác vô trùng khi làm xét nghiệm. 

6. Làm được tiêu bản bằng kỹ thuật nhuộm Gram 

7. Thực hiện được quá trình lấy mẫu, bảo quản, lưu mẫu bệnh phẩm. 

8. Phân lập và xác định được vi khuẩn: S. aureus, E. coli, Salmonella spp, Shigella 

spp trong thực phẩm. 

* Thái độ: 
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 Xác định được vi sinh vật có khả năng gây nhiễm trùng, ngộ độc thực phẩm và có thể 

phát triển thành dịch. Từ đó đề xuất các biện pháp phòng chống bệnh nhiễm trùng. 

3. Nội dung  

3.1. Lý thuyết 

Bài Nội dung Số tiết 

1 
Các cầu khuẩn gây bệnh (tụ cầu, liên cầu, phế cầu, màng não 

cầu, lậu cầu) 
2 

2 Họ vi khuẩn đường ruột (E. coli, Salmonella, Shigella) 2 

3 
Trực khuẩn Gram âm (Brucella, V. cholerae,              

 V. parahaemolyticus, Campylobacter) 
2 

4 
Trực khuẩn Gram dương (Listeria monocytogenes, Bacillus 

cereus, C. botulium, C. perfringens, C. difficile) 
2 

5 
Virus bại liệt, virus viêm gan A, Rotavirus, virus cúm 

(A/H5N1) 
2 

6 Căn nguyên vi sinh vật gây tiêu chảy ở trẻ em 2 

7 Vi sinh vật thực phẩm 2 

8 Ôn tập, giải đáp thắc mắc 1 

 Tổng 15 

3.2 Thực tập 

Bài Nội dung Số tiết 

1 Phương pháp phân lập vi khuẩn, phương pháp lấy mẫu, bảo 

quản và lưu mẫu thực phẩm, phương pháp vô trùng khi làm xét 

nghiệm, môi trường nuôi cấy vi khuẩn 

2 

2 Xác định hình thể vi khuẩn, kỹ thuật nhuộm Gram, cách sử 

dụng kính hiển vi vật kính dầu 

2 

3 Kỹ thuật xác định E. coli trong thực phẩm 2 

4 Kỹ thuật xác định Shigella spp trong thực phẩm 2 

5 Kỹ thuật xác định Salmonella spp trong thực phẩm 2 

6 Kỹ thuật xác định S. aureus trong thực phẩm 2 

7 Ôn tập, thi 3 

 Tổng 15 
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4. Đề cương môn học 

4.1. Lý thuyết 

Bài 1. Các cầu khuẩn gây bệnh      Số tiết: 02 

Tụ cầu vàng (Staphylococus aureus) 

Liên cầu A (Streptococcus pyogenes) 

Phế cầu (Steptococus pneumoniae) 

Màng não cầu (Neisseria meningitidis ) 

Lậu cầu (Neisseria gonorrhoeae) 

Bài 2. Họ vi khuẩn đường ruột      Số tiết: 02 

Đại cương họ vi khuẩn đường ruột  

E.coli 

Salmonella 

Shigella 

Bài 3. Trực khuẩn Gram âm      Số tiết: 02 

Brucella 

Vibrio cholerae 

Vibrio parahaemolyticus 

Campylobacter 

Bài 4. Trực khuẩn Gram dương      Số tiết: 02 

Listeria monocytogenes 

Bacillus cereus  

Clostridium botulinum 

Clostridium perfringens 

Clostridium difficile 

Bài 5. Virus bại liệt, virus viêm gan A, Rotavirus, Virus cúm Số tiết: 02 

Virus bại liệt 

Virus viêm gan A 

Rotavirus 

Virus cúm (A/H5N1) 

Bài 6. Căn nguyên vi sinh vật gây tiêu chảy                                Số tiết: 02                                                                               

1. Một số khái niệm 

2. Các căn nguyên vi sinh vật gây bệnh tiêu chảy cấp 
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2.1. Rotavirus 

2.2. E. coli gây bệnh 

2.3. Shigella 

2.4. Campylobacter jejuni 

2.5. Vibrio cholerae 

2.6. Salmonella 

2.7. Staphylococcus aureus 

2.8. Clostridium difficile 

3. Cơ chế sinh bệnh 

3.1. Virus 

3.2. Vi khuẩn 

4. Phòng chống tiêu chảy cấp 

Bài 7. Vi sinh vật thực phẩm      Số tiết: 02 

1. Các vi sinh vật gây ô nhiễm thực phẩm 

2. Cơ chế gây bệnh của vi sinh vật thực phẩm 

3. Căn nguyên vi sinh vật gây nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm 

3.1. Vi khuẩn 

3.2. Virus 

 

4.2. Thực hành 

Bài 1. Phương pháp phân lập vi khuẩn, phương pháp lấy mẫu, bảo quản và lưu 

mẫu thực phẩm, phương pháp vô trùng khi làm xét nghiệm, môi trường nuôi cấy 

vi khuẩn         Số tiết: 02 

1. Phương pháp phân lập vi khuẩn 

2. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và lưu mẫu thực phẩm 

3. Phương pháp vô trùng khi làm xét nghiệm  

4. Môi trường nuôi cấy vi khuẩn 

Bài 2. Xác định hình thể vi khuẩn, kỹ thuật nhuộm Gram, Cách sử dụng kính 

hiển vi vật kính dầu       Số tiết: 02 

1. Xác định hình thể vi khuẩn 

2. Kỹ thuật nhuộm Gram  

3. Cách sử dụng kính hiển vi quang học vật kính dầu  
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Bài 3. Kỹ thuật xác định E.coli trong thực phẩm   Số tiết: 02 

1. Đặc điểm sinh học chính của E. coli 

2. Phân lập, xác định E. coli   

Bài 4. Kỹ thuật xác định Shigella SPP trong thực phẩm  Số tiết: 02 

1. Đặc điểm sinh học chính của Shigella 

2. Phân lập, xác định Shigella   

Bài 5. Kỹ thuật xác định Salmonella trong thực phẩm  Số tiết: 02 

1. Đặc điểm sinh học chính của Salmonella 

2. Phân lập, xác định Salmonella  

Bài 6. Kỹ thuật xác định S. Aureus trong thực phẩm  Số tiết: 02 

1. Đặc điểm sinh học chính của S. aureus 

2. Phân lập, xác định S. aureus 

 

5. Tài liệu học tập 

1. Bộ môn Vi sinh - Học viện Quân y (2008), Vi sinh vật y học (giáo trình sau đại 

học), NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội. 

2. Bộ môn Vi sinh - Trường đại học y dược Thái Bình (2015), Giáo trình vi sinh vật, 

NXB giáo dục, Hà Nội 

3. Bộ môn Vi sinh - Trường đại học y dược Thái Bình (2015), Thực tập vi sinh y học.  

Tài liệu tham khảo 

1. Lê Văn Phủng (2009). Vi khuẩn y học. NXB giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

2. Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản). NXB 

y học, Hà Nội - 2012 

6. Phương pháp giảng dạy 

- Thuyết trình  

- Phát vấn 

- Thảo luận  

7. Phương pháp lượng giá 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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THỐNG KÊ Y HỌC 

 

Mã số: THSYDP1805 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Dịch tễ học 

Cán bộ giảng dạy: 

1. TS. Trần Thị Khuyên 

2. TS. Lê Đức Cường  

3. PGS.TS. Vũ Phong Túc 

4. TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh 

5. TS. Phạm Thị Dung 

1. Mô tả môn học: 

Môn học này giới thiệu lý thuyết thống kê áp dụng trong y học cho học viên 

chuyên ngành YHDP. Cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp thống kê mô 

tả và thống kê suy luận giúp cho học viên biết cách dùng các công cụ thống kê để ra 

quyết định mang tính định lượng trong y học như kiểm định giả thuyết, hồi quy tuyến 

tính,…Đồng thời môn học cũng giúp học viên sử dụng được phần mềm STATA hỗ trợ 

cho việc sử dụng các phép thống kê trong xử lý các thông tin Y học nhằm giúp cho 

phân tích thống kê, viết luận văn, luận án và báo cáo nghiên cứu khoa học. 

Để có hiệu quả cao trong học tập, việc thống kê, phân tích và phiên giải số liệu 

cần gắn với nhiều kiến thức khác như: kiến thức cơ bản về Tin học đại cương; Nghiên 

cứu khoa học, Toán cao cấp, Dịch tễ học và những môn học có liên quan… 

 

2. Mục tiêu môn học:  

1. Trình bày và phân tích được các phép thống kê mô tả 

2. Trình bày và phân tích được các phép thống kê suy luận: kiểm định tham 

số, kiểm định phi tham số, kiểm định mối liên quan 

3. Lựa chọn được các Test thống kê phù hợp để giải quyết các vấn đề thống kê 

trong từng tình huống cụ thể 

4. Trình bày được về hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic 

5. Ứng dụng được phần mềm STATA để phân tích số liệu và phiên giải được 

kết quả phân tích. 
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3. Nội dung: 

STT Bài giảng 
Số tiết (chuẩn) 

TS LT TH 

1 Đại cương về thống kê y học 2 2 0 

2 Phân phối xác suất thường gặp trong thống kê 2 1 1 

3 Đo lường độ tập trung và phân tán của số liệu 4 2 2 

4 Ước lượng thống kê 2 1 1 

5 Giới thiệu về kiểm định sự khác biệt 2 1 1 

6 Kiểm định tham số  4 2 2 

7 Kiểm định phi tham số 4 2 2 

8 Kiểm định mối liên quan 2 1 1 

9 Phân tích hồi qui tuyến tính 3 1 2 

10 Phân tích hồi qui logistic  3 1 2 

11 Phân tích nghiệm pháp chẩn đoán 2 1 1 

 Tổng cộng 30 15 15 

4. Đề cương môn học 

Bài 1. Đại cương về thống kê y học    Số tiết 2 ( LT: 2; TH: 0) 

1. Khái niệm về thống kê y học 

2. Ứng dụng của thống kê  

3. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê y học 

a. Số liệu và nguồn số liệu 

b. Biến số và các loại thang đo 

Bài 2. Phân phối xác suất thường gặp trong thống kê  Số tiết 2 ( LT: 1; TH: 1) 

1. Phân phối nhị thức 

2. Phân phối Poison 

3. Phân phối chuẩn 

4. Phân phối Khi bình phương 

5. Phân phối Student (T) 

Bài 3. Đo lường độ tập trung và phân tán của số liệu Số tiết 4 ( LT: 2; TH: 2) 

1. Đo lường độ tập trung 

1.1. Trung vị (Median) 

1.2. Trung bình (Mean) 
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1.3. Mốt (Mode) 

1.4. Đặc điểm của các số đo tập trung 

2. Đo lường độ phân tán của số liệu 

2.1. Khoảng biến thiên (Range) 

2.2. Phương sai (Variance) 

2.3. Độ lệch chuẩn (Standard deviation) 

2.4. Sai số chuẩn (Standard error) 

2.5. Hệ số biến thiên (CV) 

2.6. Khoảng phân vị 

Bài 4. Ước lượng thống kê     Số tiết 2 ( LT: 1; TH: 1) 

1. Ước lượng 

2. Khoảng tin cậy cho số trung bình của quần thể 

2.1. Trường hợp đã biết phương sai của quần thể 

2.2. Trường hợp chưa biết phương sai của quần thể 

3. Khoảng tin cậy của tỉ lệ  

4. Xác định kích thước mẫu 

Bài 5. Giới thiệu về kiểm định sự khác biệt   Số tiết 2 ( LT: 1; TH: 1) 

1. Những khái niệm cơ bản về kiểm định giả thuyết thống kê 

2. Lựa chọn kiểm định thích hợp để kiểm định sự khác biệt 

2.1. Loại biến số khảo sát 

2.2. Số mẫu khảo sát 

2.3. Tính chất phân phối của mẫu khảo sát 

2.4. Lựa chọn kiểm định thích hợp 

Bài 6. Kiểm định tham số      Số tiết 4 ( LT: 2; TH: 2) 

1. Kiểm định Z  

2. Kiểm định t 

3. Kiểm định ANOVA 

Bài 7. Kiểm định phi tham số     Số tiết 4 ( LT: 2; TH: 2) 

1. Kiểm định Khi bình phương 

2. Kiểm định McNemar 

3. Kiểm định dấu (Sign test) 

4. Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon 
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5. Kiểm định Mann-Whitney  

6. Kiểm định Kruskal-Wallis 

Bài 8. Kiểm định mối liên quan     Số tiết 2 ( LT: 1; TH: 1) 

1. Liên quan giữa hai biến định lượng 

1.1. Kiểm định sự tương quan bằng hệ số tương quan Pearson 

1.2. Hệ số tương quan Spearman R 

2. Liên quan giữa hai biến số định tính 

3. Yếu tố nhiễu và yếu tố tương tác 

Bài 9. Phân tích hồi qui tuyến tính    Số tiết 3 ( LT: 1; TH: 2) 

1. Giới thiệu về hồi quy tuyến tính 

2. Hồi qui tuyến tính đơn biến 

3. Hồi qui tuyến tính đa biến 

Bài 10. Phân tích hồi qui logistic     Số tiết 3 ( LT: 1; TH: 2) 

1. Giới thiệu về hồi quy  

2. Hồi qui logistic đơn biến 

3. Hồi qui logistic đa biến 

Bài 11. Phân tích nghiệm pháp chẩn đoán   Số tiết 2 ( LT: 1; TH: 1) 

1. Khái niệm về nghiệm pháp chẩn đoán 

2. Đánh giá nghiệm pháp chẩn đoán 

2.1. Chỉ số Kappa 

2.2. Đường cong ROC và diện tích dưới đường cong 

 

5. Tài liệu học tập:   

- Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2015), Giáo trình Thống kê ứng dụng 

trong y học. 

- Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo  

1. Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội (2009), Giáo trình thống kê y tế công 

cộng-Phần Thống kê cơ bản, Nxb Y học. 

2. Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội (2009), Giáo trình thống kê y tế công 

cộng-Phần Phân tích số liệu, Nxb Y học. 
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3. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2015), Giáo trình thống kê ứng dụng 

trong y học. 

4. Trường Đại học Y tế công cộng (2014), Dịch tễ thống kê nâng cao, Nxb Y 

học. 

5. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Thực hành thống kê và tin học Y học,   Nxb 

Y học. 

6. Trường Đại học Y Huế (2011), Sử dụng phầm mềm thống kê SPSS, Nxb đại 

học Huế 

7. Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Phương pháp phân tích số liệu và  trình bày 

kết quả nghiên cứu khoa học Y học, Nxb Y học. 

8. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Lý thuyết SPSS ứng dụng trong Y –Sinh 

học,  Nxb Bách khoa Hà Nội 

9. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Thực hành SPSS và ứng dụng trong Y –

Sinh học,  Nxb Bách khoa Hà Nội 

7. Phương pháp dạy học: 

- Phương pháp thuyết trình với các ví dụ minh họa 

- Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm STATA để giải quyết các vấn đề được 

giảng viên nêu ra trong quá trình học tập. 

8. Phương pháp đánh giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Xử lý các tình huống thống kê trên máy tính 

bằng phần mềm STATA 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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XÃ HỘI HỌC SỨC KHỎE 

 
Mã số: THSYDP1901 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Tâm lý và đạo đức y tế 

Cán bộ giảng dạy: 

BSCKII Trần Thị Thu Hà 

Ths. Nguyễn Văn Thịnh 

1. Mô tả nhiệm vụ môn học: 

Xã hội học sức khỏe là một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay trên thế 

giới và Việt Nam. Mộn học giúp cho học viên xác định được các vấn đề sức khỏe của 

địa phương. Vận dụng được các khái niệm về sức khoẻ cộng đồng trong CSSK nhân 

dân. Triển khai được các hoạt động lồng ghép trong CSSK cộng đồng. Hiểu và vận 

dụng được các nguyên tắc, quy tắc chuẩn mực xã hội giúp mỗi người chúng ta chủ 

động, tự giác điều chỉnh hành vi, cách ứng xử cho phù hợp với lợi ích chung của cộng 

đồng. Vận dụng kiến thức, tâm lý - đạo đức y học sẽ góp phần nâng cao chất lượng 

hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

2. Mục tiêu: 

1. Phân tích được các hoạt động lồng ghép các ban ngành đoàn thể trong 

CSSKCĐ, huy động được sự tham gia của cộng đồng 

2. Trình bày được phương hướng chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân 

dân, quan điểm, chính sách CSSK 

3. Phân tích và liên hệ việc thực hiện 10 nội dung CSSKBĐ 

4. Trình bày được khái niệm đạo đức, đạo đức y học, phân tích thực trạng y đức 

hiện nay. 

5. Xác định được các yếu tố về văn hóa - xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và hành 

vi tìm kiếm dịch vụ y tế của người dân ở các vùng nông thôn và thành thị.  

6. Áp dụng kết quả nghiên cứu của nhân học và xã hội học y tế để xây dựng các 

chính sách can thiệp phù hợp 
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3. Nội dung: 

STT Bài giảng 
Số tiết (chuẩn) 

TS LT TH 

1 Tổng quan về xã hội học và Nhân học Y tế  2 2  

2 Xã hội hoá công tác y tế, Chăm sóc sức khỏe ban đầu 2 1 2 

3 Đạo đức, đạo đức y học và thực trạng y đức hiện nay 3 2 2 

4 Đại cương về tâm lý y học - ứng dụng tâm lý y học 

trong hoạt động CSSK 

3 2 
2 

5 Đại cương về nhân học y tế 1 1  

6 Yếu tố văn hóa xã hội và HIV/AIDS 3 1 2 

7 Bệnh mạn tính và các yếu tố xã hội 3 1 4 

8 Stress tâm lý và một số yếu tố xã hội 3 1 4 

9 Các yếu tố văn hóa xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe 3 1 4 

10 Hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế 3 1 4 

11 Kiểm tra hết môn học 4 2 4 

  45 15 30 

4. Đề cương môn học 

Bài 1. Tổng  quan về xã hội học và nhân học Y tế  Số tiết 2 ( LT: 2; TH: 0) 

1. Sơ lược hình thành xã hội học Y tế 

2. Một số lý thuyết khoa học xã hội sử dụng trong xã hội học Y tế 

3. Một số nôi dung trọng tâm trong nghiên cứu và ứng dụng của xã hội học Y tế 

4. Nhân học 

5. Nhân học y tế 

6. Một số khái niệm cơ bản trong nhân học y tế 

Bài 2. Xã hội hoá công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu 

Số tiết 3 ( LT: 1; TH: 2) 

1.  Khái niệm “xã hội hoá” và “xã hội hoá công tác y tê” 

2. Những cơ sở nền tảng của việc xã hội hoá công tác y tế 

3. Nguyên tắc và quá trình tiến hành xã hội hoá công tác y tế 

4. Lồng ghép và phối hợp các hoạt động liên ngành trong xá hội hoá công tác y tế 

5. Những trở lực đối với việc xã hội hoá công tác y tế 

6. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

7. Lồng ghép các hoạt động CSSKBĐ 
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8. Một số biện pháp chủ yếu để thực hiện lồng ghép trong hoạt động CSSKBĐ 

Bài 3. Đạo đức và đạo đức y học.     Số tiết 4 ( LT: 2; TH: 2) 

1. Đạo đức là gì? Chức năng nhiệm vụ của đạo đức. 

2. Mối quan hệ giữa đạo đức với các hình thái ý thức xã hội 

3. Các dạng đạo đức xã hội 

4. Đạo đức y học. 

5. Tính chất đặc thù của ngành y tế. 

6. Những yêu cầu trong các mối quan hệ chủ yếu của người cán bộ y tế. 

5.  Thực trạng đạo đức trong ngành y tế hiện nay 

Bài 4. Đại cương về tâm lý và ứng dụng tâm lý y học trong hoạt động CSSK  

Số tiết 4 ( LT: 2; TH: 2) 

1. Tâm lý người là gì 

2. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý y học 

3. Ứng dụng tâm lý y học trong CSSK cộng đồng 

4. Ứng dụng tâm lý y học trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân 

Bài 5. Stress tâm lý và một số yếu tố xã hội   Số tiết 5 ( LT: 1; TH: 4) 

1. Khái niệm về Strees. 

2. Các biểu hiện của Strees. 

3. Nguyên nhân gây Strees. 

4. Quá trình từ Strees tâm lý dẫn tới bệnh lý. 

5. Strees và nhân cách. 

6. Gia đình và Strees tâm lý. 

7. Các biện pháp giải tỏa Strees. 

Bài 6. Yếu tố văn hóa xã hội và HIV/AIDS    Số tiết 5 ( LT: 1; TH: 4) 

1. Các yếu tố văn hóa liên quan đến HIV 

2. Giới, tình dục và HIV/AIDS 

3. Những đặc điểm khi nghiên cứu nhân học về HIV/AIDS 

4. Một số kêt quả nghiên cứu về HIV/AIDS áp dụng cách tiếp cận nhân học và XHH 

Bài 7. Bệnh mạn tính và các yếu tố xã hội    Số tiết 5 ( LT: 1; TH: 4) 

1. Một số đặc điểm của bệnh mạn tính với cách tiếp cận xã hội học 

2. Các yếu tố xã hội và bệnh mạn tính 

3. Ví dụ về mô hình dịch vụ y tế quản lý bệnh mạn tính 



43 

4. Một số mô hình can thiệp bệnh mạn tính tại Việt nam với sự áp dụng các yếu 

tố xã hội quyết định sức khỏe 

Bài 8. Các yếu tố văn hóa xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe   Số tiết 5 ( LT: 1; TH: 4) 

1. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến sức khỏe 

2. Ảnh hưởng của yếu tố văn hóa đến sức khỏe  

Bài 9.  Hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế    Số tiết 5 ( LT: 1; TH: 4) 

1. Khái niệm 

2. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ theo quan điểm của nhân học y tế 

3. Các yếu tố chi phối hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế của người dân 

5. Tài liệu tham khảo: 

1. Phạm Thị Minh Đức (2012), Đạo đức Y học, ĐH Y Hà Nội 

2. Nguyễn Đức Hinh (2006), Đại cương nhân học và xã hội học Y tế, Nhà xuất bản Y 

học. 

3. Nguyễn Văn Nhận (2006), “Tâm lý học Y học”, Nhà xuất bản Y học. 

4. Phạm Văn Lình, Võ Văn Thắng (2008), Nhân học y tế, NXB Đại học Huế 

5. Hoàng Bá Thịnh (2008), Xã hội học về giới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 

6. Nguyễn Quang Uẩn (2005), Tâm lý Đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Hanne O. Mogensen, Tine Gammeltoft, Nguyễn Mỹ Hương, Hoàng Kim Dung 

(2005), Nhập đề về Nhân học xã hội trong bối cảnh Việt Nam, NXB Thống kê, Hà 

Nội. 

8. Kees Swaans, Lê Thị Hương (2009), Mô tả năng lực và chương trình giảng dạy 

Bác sĩ Y học dự phòng (bản thảo), Đại học Y Hà Nội. 

6. Phương pháp dạy/học: 

          +  Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn 

          + Thực hành: Thảo luận nhóm, NCTH, đóng vai v.v. 

7. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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TRUYỀN THÔNG – GIÁO DỤC SỨC KHỎE 

 

Mã số: THSYDP1902 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế 

Cán bộ giảng dạy: 

1. GS.TS. Trần Quốc Kham 

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh 

3. ThS. Ngô Văn Đông 

1. Mô tả môn học: 

Học viên được trang bị các khái niệm, bản chất, vị trí, vai trò của truyền thông – 

giáo dục sức khỏe. Hiểu rõ được hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức 

khỏe, các phương pháp, phương tiện, kỹ năng và cách quản lý các hoạt động truyền 

thông giáo dục sức khỏe và thực hiện được các kỹ năng cơ bản trong truyền thông giáo 

dục sức khỏe 

2. Mục tiêu: 

1. Trình bày và phân tích được các khái niệm về TT-GDSK và nâng cao sức 

khỏe, mô hình TT-GDSK 

2. Trình bày và phân tích được quá trình thay đổi hành vi sức khỏe  

3. Hiểu và ứng dụng được các phương pháp, phương tiện và kỹ năng TT-GDSK 

4. Trình và và ứng dụng được các bước Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và 

đánh giá các hoạt động TT-GDSK 

5. Xác định được đối tượng, nội dung và phương pháp phù hợp cho việc đào tạo 

cán bộ TT-GDSK 

3. Nội dung: 

STT Bài giảng 
Số tiết (chuẩn) 

TS LT TH 

1 TT-GDSK và nâng cao sức khỏe, mô hình TT-GDSK 6 3 3 

2 Sức khỏe -hành vi sức khỏe  8 4 4 

3 Phương pháp, phương tiện và kỹ năng TT-GDSK 8 4 4 

4 Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và đánh giá các hoạt 

động TT-GDSK 
8 4 4 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe. Mô hình truyền 

thông giáo dục sức khỏe      Số tiết 6 ( LT: 3; TH: 3) 

1. Khái niệm TT-GDSK và nâng cao sức khỏe 

1.1. Truyền thông giáo dục sức khỏe 

1.2. Nâng cao sức khỏe 

2. Nội dung nâng cao sức khỏe 

2.1. Nâng cao sức khỏe theo Tannahill 

2.2. Các nội dung chính của nâng cao sức khỏe theo WHO 

3. Một số mô hình TT-GDSK 

3.1. Mô hình Claude Shannon và Warren Wearver 

3.2. Mô hình chiến lược truyền thông 

3.3. Mô hình PRECEDE/PROCEED 

Bài 2: Sức khỏe, Hành vi sức khỏe, Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe 

Số tiết 8 ( LT: 4; TH: 4) 

1. Sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng  

1.1. Định nghĩa “Sức khỏe” 

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 

2. Hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe 

2.1. Khái niệm hành vi, hành vi sức khỏe 

2.2. Bốn thành phần của hành vi sức khỏe 

2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe trong cộng đồng 

2.4. Các bước của quá trình thay đổi hành vi sức khỏe 

2.5. Những điều kiện cần thiết để thay đổi hành vi sức khỏe 

2.6. Các phương pháp thay đổi hành vi sức khỏe 

Bài 3: Phương pháp, phương tiện, nội dung truyền thông - giáo dục sức khỏe 

Số tiết 8 ( LT: 4; TH: 4) 

1. Sáu nguyên tắc lựa chọn phương pháp, phương tiện TT – GDSK 

2. Các phương pháp TT – GDSK 

2.1. Phương pháp trực tiếp 

2.2. Phương pháp gián tiếp 

3. Các phương tiện TT – GDSK 

3.1. Lời nói 

3.2. Phương tiện nhìn 

3.3. Phương tiện nghe 

3.4. Phương tiện nghe và nhìn 

4. Nội dung TT – GDSK 
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Bài 4. Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và đánh giá các hoạt động TT-GDSK 

Số tiết 8 ( LT: 4; TH: 4) 

1. Chu trình quản lý 

2. Lập kế hoạch TT – GDSK 

2.1. Những việc cần làm khi lập kế hoạch TT – GDSK 

2.2. Các bước lập kế oạch TT – GDSK 

3. Thực hiện kế hoạch TT – GDSK 

4. Đánh giá kết quả TT – GDSK 

 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo: 

1. Bộ Y tế, (2006). Khoa học hành vi và Giáo dục sức khỏe, NXB Y học. 

2. Chính phủ (2013), Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030, 

3. Klaus Krickeberg, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Bích (2014), Giáo dục sức 

khỏe, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

4. David Werner (1991), Chăm sóc sức khỏe nơi không có thầy thuốc, Nhà xuất 

bản Y học, Hà Nội 

5. Bộ Y tế - Path (2005), Thực hành tiêm chủng, tài liệu do Tổ chức y tế Thế giới 

tài trợ, Hà Nội 

6. Bộ Y tế (2005), Dịch tễ, lâm sàng, điều trị và phòng chống bệnh viêm đường hô 

hấp cấp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

7. Khoa y học gia đình - Trường đại học Tổng hợp Bắc Carolina (1999), Y học gia 

đình, Nhà xuất bản y học, Hà Nội 

7. Phương pháp dạy/học: 

          +  Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn 

          + Thực hành: Thảo luận nhóm, xử lý số liệu và đánh giá 

8. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết chuyên đề 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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VỆ SINH ĐẠI CƯƠNG 

 

Mã số: THSYDP1903 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Sức khoẻ môi trường 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu 

2. PGS.TS. Vũ Phong Túc 

3. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến 

4. GS.TS. Lương Xuân Hiến 

5. PGS.TS. Hoàng Cao Sạ 

1. Mô tả môn học:     

Môn học bao gồm các kiến thức và kỹ năng phân tích về ý nghĩa của vệ sinh 

học với sức khỏe cộng đồng, quan điểm dự phòng sức khỏe trong y học cổ truyền, 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

2. Mục tiêu học tập: 

Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng sau: 

1. Trình bày được cấu trúc hệ sinh thái và vai trò trong cân bằng động môi 

trường và những ảnh hưởng đến sức khỏe. 

2. Trình bày và phân tích được các khái niệm về môi trường, sức khỏe và sức 

khỏe môi trường, các yếu tố nguy cơ môi trường 

3. Trình bày và phân tích được vai trò của môi trường tự nhiên đối với sức khỏe 

con người và các giải pháp chăm sóc sức khỏe 

3. Nội dung: 

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết chuẩn 

TS LT TH 

1 - Đại cương về môi trường và sức khỏe, các giải 

pháp chăm sóc sức khỏe. 

- Ý nghĩa vệ sinh học đối với sức khỏe  

2 2 0 

2 Hệ sinh thái và sinh thái ứng dụng, quan điểm dự 

phòng sức khỏe trong  y học cổ truyền 
2 2 0 

3 - Vệ sinh môi trường nước 12 6 6 

4 - Vệ sinh môi trường không khí 8 2 6 

5 - Vệ sinh môi trường đất 6 3 3 

 Cộng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

BÀI 1. Đại cương về môi trường và sức khỏe 

Số tiết: 2 ( LT 2; TH 0) 

- Các khái niệm và nguyên lý cơ bản về môi trường và sức khỏe 

- Vai trò và ý nghĩa của vệ sinh học đối với dự phòng sức khỏe 

- Các tiêu chí về sức khỏe 

- Các giải pháp chăm sóc sức khỏe 

BÀI 2. Hệ sinh thái, sinh thái ứng dụng, quan điểm dự phòng sức khỏe trong y 

học cổ truyền       Số tiết: 2 ( LT 2; TH 0)    

- Đại cương về sinh thái học 

- Quần xã sinh vật và những đặc trưng của quần xã sinh vật 

- Hệ sinh thái 

- Năng lượng trong các hệ sinh thái 

- Các chu trình sinh địa hóa 

- Ứng dụng hệ sinh thái trong cân bằng cộng đồng 

- Vệ sinh học trong y học cổ truyền 

BÀI 3. Môi trường nước     Số tiết: 12 ( LT 6; TH 6) 

- Tài nguyên nước 

- Nhu cầu nước 

- Tiêu chuẩn chất lượng nước 

- Xử lý nước 

- Mô hình cung cấp nước  

- Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch 

- Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước và thăm quan các nguồn cung cấp 

nước sạch  

BÀI 4. Môi trường không khí  Số tiết: 8 ( LT 2; TH 6) 

- Vệ sinh môi trường không khí 

- Các chỉ tiêu đánh giá thành phần không khí 

- Khí hậu và bệnh theo mùa 

- Xác định các chỉ tiêu đánh giá chất lượng không khí  

BÀI 5. Môi trường đất       Số tiếtc: 6 ( LT 3; TH 3) 

- Vệ sinh môi trường đất 

- Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất 

- Xác định một số chỉ tiêu vệ sinh đất 

5. Tài liệu học tập: Tài liệu phát tay 
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6. Tài liệu tham khảo:  

1. Hoàng Anh (2009), Hệ thống văn bản mới về bảo vệ môi trường 2009 quy 

chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường, NXB Thống kê. 

2. Trường Đại học Y Dược Thái Bình  (2014), Vệ sinh môi trường và nguy cơ 

sức khỏe môi trường, NXB Y học. 

3. Tài liệu tham khảo (cho học viên) 

4. Bộ Y tế (2005), Tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch và tiêu chuẩn vệ sinh đối với 

các loại nhà tiêu, Hà Nội-2005. 

5. Bộ Y tế (2011), Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nhà tiêu- 

điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh, Hà Nội ngày 24/6/2011. 

6. Bộ Y tế (2009), Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh đối với các loại nhà 

tiêu, QCVN/2009/BYT. 

7. Thủ Tướng Chính phủ (2000), Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ 

sinh nông thôn năm 2020 của Thủ Tướng chính phủ. 

8.  Tổng cục Thống kê (2011), Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và 

thủy sản năm 2011, nhà xuất bản Thống kê. 

9.  UNICEF (2007), Tóm tắt điều tra thực trạng vệ sinh môi trường và vệ sinh 

cá nhân ở nông thôn Việt Nam, Hà nội 2007.  

10. WHO (2012), Water and quality and health strategy 2013-2020,  

11.  WHO (2013) Water, Sanitation and Hygiene, 11/2004 pp.2 

12.  WHO and UNICEF (2015), Progress on sanitation and  drinking-water 

2013, pp.3 

13.  Yimam Tadesse yimam, Kassahun Alemu Gelaye et al (2013), “Latrine 

utilization and associated factors among people living in rural areas of Denbia district, 

Northwest Ethiopia, 2013, a cross-sectional study”, Pan African Medical Journal. 

7. Phương pháp dạy/học: 

1. Thuyết trình ngắn 

2. Nghiên cứu trường hợp 

3. Thảo luận nhóm 

4. Bài tập 

8. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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DÂN SỐ VÀ SỨC KHỎE SINH SẢN 

 

Mã số: THSYDP1904  Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Tổ chức và Quản lý y tế 

Cán bộ giảng dạy: 

1. GS.TS. Trần Quốc Kham 

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh 

3. ThS. Ngô Văn Đông 

1. Mô tả môn học 

Học viên sẽ được trang bị các kiến thứcvề quy mô, cơ cấu dân số trong việc 

đánh giá, nghiên cứu tình trạng sức khoẻ cộng đồng, trong việc lập kế hoạch can thiệp 

nâng cao sức khoẻ cộng đồng. Người học cũng được trang bị các kiến thức và kỹ năng 

về đánh giá được các nội dung liên quan tới vấn đề giới và công tác chăm sóc SKSS 

phục vụ công tác quản lý chăm sóc SKSS nói riêng, sức khỏe nhân dân nói chung. 

2. Mục tiêu: 

1. Đánh giá được quy mô, cơ cấu và phân bố dân cư 

2. Đánh giá được các chỉ số biến động dân số (mức sinh, mức chết và di dân) 

3. Phân tích được mối quan hệ dân số và phát triển 

4. Đánh giá được vấn đề giới và lồng ghép giới trong hoạt động CSSK 

3. Nội dung:  

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết  

TS LT TH 

1 Quy mô, cơ cấu, phân bố dân cư (nâng cao) 6 3 3 

2 Biến động dân số và các yếu tố ảnh hưởng   8 4 4 

3 Mối quan hệ giữa dân số và phát triển 8 4 4 

4 Vấn đề giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản 8 4 4 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Quy mô, cơ cấu, phân bố dân cư    Số tiết: 6 ( LT 3; TH 3) 

1. Quy mô dân số 

1.1 Mục đích, ý nghĩa 

1.2. Khái niệm chung 

1.3. Đánh giá, phân tích 

2. Cơ cấu dân số 

2.1 Mục đích, ý nghĩa 

2.2. Khái niệm chung 

2.3. Đánh giá, phân tích 

3. Phân bố dân cư 

3.1 Mục đích, ý nghĩa 

3.2. Khái niệm chung 

3.3. Đánh giá, phân tích 

Bài 2. Biến động dân số và các yếu tố ảnh hưởng  Số tiết: 8 ( LT 4; TH 4) 

1.  Các thước đo mức sinh 

1.1. Tỷ suất sinh thô 

1.2. Tỷ suất sinh chung 

1.3. Tỷ số trẻ em so với phụ nữ 

1.4. Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi 

1.5. Tổng tỷ suất sinh 

1.6. Tỷ suất tái sinh sản thô 

1.7. Tỷ suất tái sinh tinh 

2.  Các thước đo mức chết   

2.1. Tỷ suất chết thô 

2.2. Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi 

2.3. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi 

2.4. Triển vọng sống 

3.  Các thước đo di cư  

3.1. Số di dân thực 

3.2. Tỷ lệ di cư 

4.  Các thước đo gia tăng dân số   

4.1. Phương trình cân bằng: 

4.2. Số dân gia tăng tự nhiên 

4.3. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên       
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Bài 3. Mối quan hệ dân số và phát triển   Số tiết: 8 ( LT 4; TH 4) 

1. Những khái niệm cơ bản 

2. Mối quan hệ giữa Dân số và Phát triển 

2.1.  Dân số và kinh tế 

2.2.  Dân số và môi trường 

2.3.  Dân số và giáo dục 

2.4.  Dân số và y tế 

Bài 4. Vấn đề giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản  Số tiết: 8 ( LT 4; TH 4) 

1.Các khái niệm giới 

1.1. Khái niệm giới và giới tính 

1.2. Vai trò giới 

1.3. Bất bình đẳng giới 

2. Sự khác biệt giới và vị thế của phụ nữ ở Việt Nam 

2.1. Vai trò đưa ra các quyết định trong gia đình và giới 

2.2. Sự khác biệt giới về thu nhập và chi tiêu 

2.3. Sự khác biệt giới trong công việc và thu nhập 

2.4. Sự khác biệt giới trong CSSK 

3. Lồng ghép giới trong hoạt động CSSK 

3.1. Tầm quan trọng, vai trò của giới trong CSSK 

3.2. Lồng ghép giới 

4. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản 

4.1. Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS 

4.2. Một số chỉ số đánh giá chương trình chăm sóc SKSS   

 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo: 

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2014), Giáo trình Dân số học, NXB Y học 

2. Tổng cục thống kê (2011), Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009   

3. Klaus Krickeberg, Trần Trọng Khuê, Nguyễn Đức Thanh (2014), Khoa học Dân số 

và Y tế Công cộng, NXB Y học, Hà Nội. 
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4. WHO (2012), Gói can thiệp về KHHGĐ, chăm sóc phá thai an toàn, chăm sóc trẻ sơ 

sinh và trẻ nhỏ 

5. Tổng cục thống kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, chuyên khảo về hôn 

nhân, sinh đẻ và tử vong ở Việt Nam: mức độ, xu hướng và những khác biệt, Nhà 

xuất bản thống kê 

6. Vụ sức khoẻ sinh sản (2007), Quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản 

7. Tổng cục thống kê (2002), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 1999, 

chuyên khảo về lao động và việc làm tại Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê. 

7. Phương pháp dạy/học: 

          +  Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn 

          + Thực hành: Thảo luận nhóm, xử lý số liệu và đánh giá 

8. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết chuyên đề 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Y TẾ 

 

Mã số: THSYDP2801 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Tổ chức và Quản lý y tế 

Cán bộ giảng dạy: 

1. GS.TS. Trần Quốc Kham 

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh 

3. ThS. Ngô Văn Đông 

1. Mô tả môn học 

       Học viên sẽ được trang bị các kiến thức về quản lý, các phương pháp, kỹ năng của 

người quản lý. Các nguồn lực trong y tế, quản lý tài chính trong nghiên cứu tình trạng 

sức khoẻ cộng đồng, trong việc lập kế hoạch can thiệp nâng cao sức khoẻ cộng đồng. 

2. Mục tiêu: 

1. Trình bày được tầm quan trọng của công tác tổ chức quản lý và các khái niệm 

quản lý 

2. Trình bày các nguyên tắc chính, các chức năng của quản lý 

3. Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của nguồn lực trong quản lý y tế 

4. Trình bày được một số nguyên tắc, phương pháp và nội dung cơ bản trong quản 

lý nhân lực y tế 

5. Trình bày được hệ thống và cơ chế hoạt động của tài chính y tế Việt Nam. 

6. Trình bày được nguyên tắc và nội dung cơ bản của quản lý tài chính và trang 

thiết bị của cơ sở y tế công. 

7. Phân tích được chức vụ của một đơn vị trong một cơ sở y tế cụ thể; Tính được 

một số chỉ số tài chính và lập được báo cáo tài chính đơn giản.   

3. Nội dung: 

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết  

TS LT TH 

1 Đại cương về quản lý và quản lý y tế 6 3 3 

2 Lập kế hoạch y tế 8 4 4 

3 

Tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát và đánh giá 

các hoạt động y tế 

8 4 4 

4 Quản lý các nguồn lực y tế 8 4 4 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Đại cương về quản lý và quản lý y tế   Số tiết: 6 ( LT3; TH 3) 

1.Quản lý là gì? 

2. Quá trình (chu trình quản lý) 

3. Quản lý theo quan điểm hệ thống 

Bài 2. Lập kế hoạch y tế      Số tiết: 8 ( LT4; TH 4) 

1. Khái niệm cơ bản về lập kế hoạch 

2. Các bước lập kế hoạch 

3. Viết kế hoạch y tế địa phương 

4. Bài tập thực hành 

Bài 3. Tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát, đánh giá các hoạt động y tế 

Số tiết: 8 ( LT4; TH 4) 

1. Tổ chức thực hiện và điều hành 

1.1. Khái niệm và vai trò của điều hành giám sát hoạt động y tế 

1.2. Phương pháp giám sát 

1.3. Tiêu chuẩn và chức năng của giám sát viên 

1.4. Quy trình giám sát 

2. Đánh giá chương trình/ hoạt động y tế  

2.1. Một số khái niệm về đánh giá 

2.2. Quy trình đánh giá 

2.3. Nguyên tắc phân tích chi phí – hiệu quả 

Bài 4. Quản lý các nguồn lực y tế    Số tiết: 8 ( LT4; TH 4) 

1. Khái niệm nguồn lực và quản lý nguồn lực y tế 

1.1. Khái niệm nguồn lực y tế 

1.2. Khái niệm quản lý nguồn lực y tế 

1.3. Tầm quan trọng của nguonnf lực trong CSSKND 

2. Các nội dung quản lý nguồn lực 

2.1. Một số nguyên tắc trong quản lý nhân lực 

2.2. Nội dung quản lý nhân lực 

3. Quản lý tài chính 

3.1. Nguyên tắc quản lý tài chính 

3.2. Quản lý tài chính tại cơ sở y tế công 

3.3. Nhiệm vụ quản lý tài chính trong một cơ sở y tế 

4. Quản lý tài sản và trang thiết bị y tế 
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5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo: 

1. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2014), Giáo trình Dân số học, NXB Y học 

2. Tổng cục thống kê (2011), Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 

2009   

3. Klaus Krickeberg, Trần Trọng Khuê, Nguyễn Đức Thanh (2014), Khoa học 

Dân số và Y tế Công cộng, NXB Y học, Hà Nội. 

4. WHO (2012), Gói can thiệp về KHHGĐ, chăm sóc phá thai an toàn, chăm sóc 

trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 

5. Tổng cục thống kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, chuyên khảo về 

hôn nhân, sinh đẻ và tử vong ở Việt Nam: mức độ, xu hướng và những khác 

biệt, Nhà xuất bản thống kê 

6. Vụ sức khoẻ sinh sản (2007), Quản lý chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản 

7. Tổng cục thống kê (2002), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 1999, 

chuyên khảo về lao động và việc làm tại Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê. 

7. Phương pháp dạy/học: 

         +  Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn 

          + Thực hành: Thảo luận nhóm, xử lý số liệu và đánh giá 

8. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết chuyên đề 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG – LỨA TUỔI 

  

Mã số: THSYDP2802  Số tín chỉ: 04 (LT: 02, TH: 02) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Sức khoẻ môi trường 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu 

2. PGS.TS. Vũ Phong Túc 

3. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến 

4. GS.TS. Lương Xuân Hiến 

5. Ths. Đặng Thị Vân Quý 

1. Mô tả môn học     

Môn học bao gồm các kiến thức và kỹ năng phân tích về các môi sinh, hệ sinh 

thái, môi trường sức khỏe, sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trên 

cơ sở đưa ra được các giải pháp tiếp cận và ứng dụng các giải pháp để cải thiện, bảo vệ 

môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Những kiến thức, kỹ năng về sức khỏe các 

lứa tuổi: Người cao tuổi, người trưởng thành và tuổi học đường.    

2. Mục tiêu học tập 

Sau khi kết thúc môn học, học viên có khả năng sau: 

1. Trình bày được cấu trúc hệ sinh thái và vai trò trong cân bằng động môi 

trường và những ảnh hưởng đến sức khỏe. 

2. Trình bày và phân tích được các khái niệm về môi trường, sức khỏe và sức 

khỏe môi trường, các yếu tố nguy cơ môi trường 

3. Trình bày và phân tích được vai trò của môi trường tự nhiên đối với sức khỏe 

con người 

4. Phân tích các nguyên nhân ô nhiễm môi trường và các giải pháp phòng chống 

5. Trình bày và phân tích được đặc điểm tâm sinh lý, vấn đề sức khỏe người cao 

tuổi và các biện pháp chăm sóc sức khỏe. 

6. Trình bày và phân tích được đặc điểm tâm sinh lý của phụ nữ, các biện pháp 

chăm sóc sức khỏe phụ nữ 

7. Trình bày các yêu cầu vệ sinh trường học cho mọi lứa tuổi học đường, phân 

tích, đánh giá những ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em các biện pháp dự phòng 

bệnh học đường.  
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3. Nội dung 

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết 

TS LT TH 

1 Đại cương về môi trường và sức khỏe 2 2 0 

2 Luật môi trường và luật bảo vệ sức khỏe 2 2 0 

3 Môi trường nước và ô nhiễm nước 10 4 6 

4 Môi trường không khí và ô nhiễm không khí 10 4 6 

5 Môi trường đất và ô nhiễm đất 2 2 0 

6 Quy hoạch đô thị và nhà ở, ô nhiễm nội thất 4 2 2 

7 
Đại cương sức khỏe người cao tuổi, các vấn đề 

sức khỏe ở người cao tuổi 
4 4 0 

8 Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi 6 2 4 

9 Đại cương sức khỏe trường học 2 2 0 

10 Vệ sinh trường học 10 2 8 

11 
Chương trình y tế trường học, giải pháp dự 

phòng và chăm sóc sức khỏe học sinh 
4 2 2 

12 Vệ sinh lao động nữ 4 2 2 

 Tổng số 60 30 30 

4. Đề cương môn học 

Bài 1. Đại cương về môi trường và sức khỏe   Số tiết: 2 (LT:2; TH: 0) 

1. Mối quan hệ logic giữa môi trường và dân số 

2. Một số khái niệm về dân số 

3. Lịch sử gia tăng dân số 

4. Ảnh hưởng của gia tăng dân số đến tài nguyên môi trường 

5. Môi trường và dân số vùng nông thôn Việt nam 

Bài 2. Luật môi trường và luật bảo vệ sức khỏe  Số tiết: 2 (LT:2; TH: 0) 

1. Luật môi trường 

2. Luật bảo vệ sức khỏe 

Bài 3. Môi trường nước và ô nhiễm nước   Số tiết: 10 (LT:4; TH: 6) 

1. Tài nguyên nước 

2. Nhu cầu nước 

3. Tiêu chuẩn chất lượng nước 

4. Xử lý nước 

5. Mô hình cung cấp nước  

6. Ô nhiễm nước 

7. Biện pháp bảo vệ nguồn nước 
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8. Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch 

Bài 4. Môi trường không khí và ô nhiễm không khí         Số tiết: 10 (LT:4; TH: 6) 

1. Vệ sinh môi trường không khí 

2. Ô nhiễm không khí 

3. Biến đổi khí hậu 

4. Chương trình mục tiêu Quốc gia về biến đổi khí hậu 

5. Biện pháp phòng chống ô nhiễm không khí 

Bài 5. Môi trường đất và ô nhiễm đất    Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Vệ sinh môi trường đất 

2. Ô nhiễm đất 

3. Biện pháp phòng chống ô nhiễm đất 

4. Xử lý chất thải rắn 

5. Xử lý chất thải lỏng 

6. Rác thải y tế 

Bài 6. Qui hoạch đô thị và nhà ở, ô nhiễm nội thất  Số tiết: 4 (LT:2; TH: 2) 

1. Vệ sinh nhà ở 

2. Ô nhiễm nội thất 

3. Biện pháp phòng chống ô nhiễm nội thất và giữ vệ sinh nhà ở. 

Bài 7. Đại cương sức khỏe người cao tuổi, các vấn đề sức khỏe ở người cao tuổi 

Số tiết: 4 (LT: 4; TH: 0) 

1. Những khái niệm người cao tuổi 

2. Đặc điểm tâm sinh lý người cao tuổi 

3. Các vấn đề xã hội người cao tuổi 

4. Thực trạng cung ứng dịch vụ y tế cho NCT trên thế giới và VN 

5. Mô  hình bệnh tật và tử vong của NCT tại cộng đồng 

6. Các yếu tố nguy cơ sức khỏe người cao tuổi 

7. Các biện pháp chăm sóc sức khỏe  người cao tuổi 

Bài 8. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi   Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1. Mô hình chăm sóc sức khỏe NCT 

2. Các  chế độ chính sách cho người cao tuổi 

3. Lập kế hoạch chăm sóc NCT theo vấn đề SK 

Bài 9. Đại cương sức khỏe trường học    Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Sơ lược lịch sử trường học 

2. Tầm quan trọng của sức khỏe trường học 

3. Đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh 

4. Các vấn đề sức khỏe trường học hiện nay 
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Bài 10. Vệ sinh trường học             Số tiết: 10 (LT:2; TH: 8) 

1. Tầm quan trọng VSTH 

2. Các tiêu chuẩn VSTH 

3. Chăm sóc trẻ em trường học 

4. Các chỉ số đo lường VSTH 

5. Đại cương về sự phát triển tâm lý và thể chất trẻ 

6. Các yêu cầu vệ sinh trường mầm non 

7. Chăm sóc trẻ em trường mầm non 

8. Các chỉ số đo lường đánh giá VS trường mầm non 

Bài 11. Chương trình y tế trường học, giải pháp dự phòng và chăm sóc sức khỏe 

học sinh        Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Mô hình bệnh tật của học sinh  

2. Một số bệnh phổ biến của học sinh 

3. Một số nghiên cứu về thực trạng sức khỏe trường học 

4. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trường học 

5. Các giải pháp dự phòng và nâng cao SKTH 

6. Các chương trình y tế trường học 

7. Lập kế hoạch chăm sóc SKTH 

8. Khám sức khỏe định kỳ TH 

9. Lập và quản lý hồ sơ SKTH 

Bài 12. Vệ sinh lao động nữ     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Đặc điểm tâm sinh lý phụ nữ 

2. Các yếu tố tác hại nghề nghiệp 

3. Các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ 

4. Dinh dưỡng cho phụ nữ trong thời kỳ thực hiện chức năng sinh sản 

 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Hoàng Anh (2009), Hệ thống văn bản mới về bảo vệ môi trường 2009 quy 

chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường, NXB Thống kê. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2004), Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục, (116-126). 

3. Bộ Khoa học công nghệ (2011), Tiêu chuẩn về xử lý chất thải rắn, chất thải y 

tế,  NXB Lao động xã hội. 
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4. Cục Cảnh sát môi trường (2012), Công nghệ xử lý nước thải môi trường, 

NXB Công thương 

5. Đào Ngọc Phong,  Trần Quốc Kham, Nguyễn Huy Côn, Vũ Minh Thục (2014), 

Sinh thái, môi trường, nhà ở trong xây dựng đô thị và nông thôn, NXB Y học. 

6. Trần Quốc Kham, Đào ngọc Phong (2014), Bảo vệ môi trường, NXB Y học. 

7. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2014), Sức khỏe lứa tuổi, NXB Y học. 

7. Phương pháp dạy/học 

1. Thuyết trình ngắn 

2. Nghiên cứu trường hợp 

3. Thảo luận nhóm 

4. Bài tập 

8. Phương pháp lượng giá 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết chuyên đề 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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DỊCH TỄ HỌC ỨNG DỤNG 

 

Mã số: THSYDP2803 Số tín chỉ: 04 (LT: 02, TH: 02) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Dịch tễ học 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Phạm Văn Trọng  

2. TS. Trần Thị Khuyên 

3. TS. Lê Đức Cường 

4. TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh 

1. Mô tả môn học:     

Điều kiện tiên quyết: Toán xác suất, thống kê; Thống kê y học 

Đây là môn học giới thiệu về phương pháp luận y học, bao gồm: Mô tả các vấn 

đề sức khỏe và bệnh tật của một quần thể, cộng đồng; Phân tích mối quan hệ nhân quả 

để xác định các yếu tố liên quan, các yếu tố nguy cơ và nguyên nhân của bệnh trạng; 

Thử nghiệm các giải pháp, các biện pháp cụ thể để giảm thiểu, phòng ngừa bệnh tật; 

Xây dựng mô hình dịch tễ, mô hình phòng chống dịch bệnh để phổ biến ứng dụng tại 

thực địa. Ứng dụng các nguyên lý dịch tễ học để xác định các vấn đề sức khoẻ bệnh tật 

ở cộng đồng. Đồng thời môn học này giúp cho người học có các kiến thức về thiết kế 

điều tra, các công cụ điều tra, thu thập, xử lý phiên giải các thông tin dịch tễ học. Từ 

đó đề xuất được các biện pháp đúng đắn nhằm giải quyết các vấn đề sức khoẻ tại cộng 

đồng.v.v. 

2. Mục tiêu môn học:  

Sau khi học xong môn học, học viên có khả năng: 

1. Phân biệt được sự khác nhau giữa đề cập dịch tễ học và đề cập lâm sàng. Sử 

dụng các đo lường dịch tễ học để xác định các chỉ số bệnh tật và sức khoẻ 

2. Trình bày được các khái niệm sử dụng trong dịch tễ học, ứng dụng các khái 

niệm dịch tễ học trong việc mô tả, giải quyết các vấn đề sức khỏe 

3. Mô tả được các vấn đề sức khoẻ, bệnh tật tại cộng đồng 

4. Có khả năng tính toán được cỡ mẫu và tiến hành chọn mẫu trong các cuộc 

điều tra cũng như nghiên cứu dịch tễ học 

5. Trình bày được các loại thiết kế nghiên cứu dịch tễ học, ứng dụng các thiết kế 

nghiên cứu trong một số lĩnh vực lâm sàng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
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6. Xác định được các yếu tố nguy cơ của bệnh trạng tại cộng đồng và đề suất 

được các giải pháp thích hợp loại trừ yếu tố nguy cơ 

7. Xử lý phân tích các thông tin đã thu được, biết nhận xét các kết quả đã được 

trình bày. Viết được một báo cáo dịch tễ học 

8. Xác định được một số vấn đề sức khoẻ, bệnh tật cần sàng tuyển phát hiện 

sớm tại cộng đồng, lựa chọn được các kỹ thuật, phương pháp phát hiện bệnh 

sớm tại cộng đồng. 

9. 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 tại cộng đồng. 

10. Ứng dụng được các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học trong việc triển khai 

các hoạt động của các chuyên ngành khác 

11. Ứng dụng một số phần mềm để phân tích phiên giải các thông tin dịch tễ học  

3. Nội dung:  

TT Nội dung  
Sốt tiết 

TS LT TH 

1 Định nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ của DTH 2 2 0 

2 Một số nguyên lý và khái niệm trong DTH 4 2 2 

3 Kết hợp thống kê và quan hệ nhân quả 4 2 2 

4 Số đo mắc bệnh và tử vong 4 2 2 

5 Quần thể và mẫu, các kỹ thuật chọn mẫu cơ bản 4 2 2 

6 Các chiến lược thiết kế nghiên cứu DTH 4 2 2 

7 Phương pháp nghiên cứu ngang 4 2 2 

8 Nghiên cứu bệnh chứng 1 1 0 

9 Nghiên cứu thuần tập 1 1 0 

10 Nghiên cứu can thiệp 2 2 0 

11 Lựa chọn test thống kê thích hợp trong phân tích 

số liệu 
4 2 2 

12 Trình bày các kết quả nghiên cứu dịch tễ học 4 2 2 

13 Đánh giá sức khỏe cộng đồng 4 2 2 

14 Các nguồn thông tin dịch tễ học, chọn mẫu 4 2 2 

15 Thiết kế điều tra DTH 4 1 3 

16 Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng 4 1 3 

17 Cỡ mẫu trong thử nghiệm lâm sàng 6 2 4 

 Tổng số 60 30 30 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Định nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ của DTH   Số tiết: 2 (LT:2; TH: 0) 

1. Khái niệm dịch tễ học 

2. Lịch sử nghiên cứu dịch tễ học 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của dịch tễ học 

4. Đề cập dịch tễ học 

5. Các thành phần của dịch tễ học 

6. Các lĩnh vực nghiên cứu của dịch tễ học 

Bài 2. Một số nguyên lý và khái niệm trong DTH  Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Các nguyên lý dịch tễ học  

2. Các khái niệm trong dịch tễ học 

3. Các đo lường trong dịch tễ học 

4. Ứng dụng dịch tễ học trong một số chuyên ngành 

5. Lập kế hoạch trong dịch tễ học 

Bài 3. Kết hợp thống kê và quan hệ nhân quả    Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Đánh giá một kết hợp thống kê có giá trị 

1.1. Vai tròng của yếu tố may rủi 

1.2. Vai trò của các sai số hệ thống  

1.3. Vai trò của các yếu tố gây nhiễu 

2. Các vấn đề cần chú ý trong việc khai thác căn nguyên của bệnh 

2.1. Vắng mặt của yếu tố đã biết 

2.2. Các căn nguyên thuộc bản chất đa yếu tố 

2.3. Thời gian tiềm tàng 

2.4. Các tác động khác nhau của các yếu tố 

3. Các nguyên lý của một luận cứ căn nguyên 

3.1. Sự quan hệ giữa các biến 

3.2. Sự hình thành giả thuyết nhân quả 

3.3. Luận cứ dựa trên các nghiên cứu phân tích 

Bài 4. Số đo mắc bệnh và tử vong    Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Tỷ suất, tỷ lệ và tỷ số 

2. Nhắc lại những khái niệm liên quan 

2.1. Quần thể 

2.2. Hiện tượng sức khoẻ nghiên cứu 

2.3. Thời điểm phát bệnh 

2.4. Đặc điểm của tử số và mẫu số 

2.5. Thời gian quan sát  

3. Các số đo bệnh trạng thường dùng 

3.1. Số hiện mắc và tỷ lệ hiện mắc 

3.2. Số mới mắc và tỷ lệ mới mắc 
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3.3. Liên quan giữa tỷ lệ hiện mắc và tỷ lệ mới mắc 

4. Một vài điểm về tỷ lệ chết 

5. Các tỷ lệ chết chung, tỷ lệ chết riêng phần và tỷ lệ chết chuẩn hoá 

Bài 5. Quần thể và mẫu, các kỹ thuật chọn mẫu cơ bản  Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Quẩn thể đích/ quần thể định danh, quần thể nghiên cứu 

2. Mẫu, đơn vị mẫu, đơn vị quan sát, khung chọn mẫu 

3. Cỡ mẫu và lực mẫu 

4. Các bài tập về tính cỡ mẫu 

5. Phương pháp chọn mẫu xác suất và không xác suất 

6. Các kỹ thuật chọn mẫu cơ bản 

6.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn 

6.2. Chọn mẫu chùm 

6.3. Chọn mẫu hệ thống 

6.4. Chọn mẫu phân tầng 

Bài 6. Các chiến lược thiết kế nghiên cứu dịch tễ học     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Nghiên cứu quan sát mô tả 

1.1. Nghiên cứu tương quan 

1.2. Nghiên cứu trường hợp 

1.3. Nghiên cứu nhóm bệnh 

1.4. Nghiên cứu cắt ngang 

2. Nghiên cứu quan sát phân tích 

2.1. Nghiên cứu bệnh chứng 

2.2. Nghiên cứu thuần tập 

3. Nghiên cứu can thiệp 

3.1. Thử nghiệm lâm sàng 

3.2. Can thiệp cộng đồng 

Bài 7. Phương pháp nghiên cứu ngang    Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Chức năng của nghiên cứu ngang 

2. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang 

2.1. Xác định đối tượng, quần thể đích và quần thể nghiên cứu 

2.2. Tính toán cỡ mẫu và chọn mẫu để nghiên cứu 

2.3. Xác định các tiêu thức nghiên cứu 

3. Phân tích kết quả của nghiên cứu ngang 

4. Ưu nhược điểm của nghiên cứu ngang 

Bài 8. Nghiên cứu bệnh chứng     Số tiết: 1 (LT: 1; TH: 0) 

1. Khái niệm, chức năng của nghiên cứu bệnh chứng 

2. Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng 

2.1. Chọn nhóm bệnh 

2.2. Chọn nhóm chứng 
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2.3. Thu thập thông tin bệnh và chứng 

3. Phân tích kết quả 

4. Các sai chệch trong nghiên cứu bệnh chứng 

5. Ưu điểm và hạn chế của nghiên cứu bệnh chứng 

Bài 9. Nghiên cứu thuần tập     Số tiết: 1 (LT: 1; TH: 0) 

1. Khái niệm và chức năng của nghiên cứu thuần tập 

2. Các loại thiết kế nghiên cứu thuần tập 

2.1. Nghiên cứu thuần tập hồi cứu 

2.2. Nghiên cứu thuần tập tương lai 

2.3. Nghiên cứu thuần tập vừa hồi cứu vừa tương lai 

3. Thiết kế nghiên cứu thuần tập 

3.1. Lựa chọn quần thể phơi nhiễm 

3.2. Lựa chọn quần thể chứng 

3.3. Thu thập thông tin 

4. Phân tích kết quả 

5. Ưu nhược điểm của nghiên cứu thuần tập 

Bài 10. Nghiên cứu can thiệp     Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Khái niệm và chức năng của nghiên cứu can thiệp 

2. Các loại thiết kế nghiên cứu can thiệp 

2.1. Thử nghiệm lâm sàng 

2.2. Thử nghiệm phòng bệnh 

3. Những vấn đề đặc biệt trong nghiên cứu can thiệp 

3.1. Đạo đức trong nghiên cứu 

3.2. Khả năng thực hiện 

3.3. Giá thành 

4. Thiết kế nghiên cứu can thiệp 

4.1. Chọn quần thể nghiên cứu 

4.2. Chỉ định chế độ nghiên cứu. 

4.3. Xác định bệnh với tỷ lệ cao và đồng nhất 

5. Phân tích kết quả 

Bài 11. Lựa chọn test thống kê thích hợp trong phân tích số liệu trong phân tích 

số liệu          Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Vai trò của việc sử dụng các trắc nghiệm toán học trong nghiên cứu DTH 

2. Các test so sánh đối với biến định tính, biến nhị phân 

2.1. Cho một biến độc lập 

2.2. Cho hai biến độc lập 

2.3. Cho nhiều biến độc lập 

3. Các test so sánh đối với biến định lượng 

3.1. Cho 2 biến độc lập 
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3.2. Cho nhiều biến độc lập 

4. Các test đánh giá tương quan 

4.1. Cho các biến định tính 

4.2. Cho các biến định lượng 

Bài 12. Trình bày các kết quả nghiên cứu dịch tễ học  Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Nguyên tắc trình bày các kết quả dịch tễ học 

2. Quy định trình bày kết quả bằng chỉ số, tỷ lệ phần trăm 

3. Vai trò, chức năng và ứng dụng các loại biểu đồ  

4. Vai trò, chức năng và ứng dụng các loại bảng tần số 

5. Các hình thức trình bày kết quả bằng bảng ma trận, sơ đồ 

6. Thực hành về trình bày kết quả dịch tễ học 

Bài 13. Đánh giá sức khỏe cộng đồng    Số tiết: 4 (LT: 2, TH: 2) 

1. Các khái niệm 

1.1. Định nghĩa cộng đồng và sức khỏe cộng đồng 

1.2. Sự khác nhau giữa chẩn đoán cá nhân, gia đình và cộng đồng 

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng 

1.4. Nội dung của đánh giá sức khỏe cộng đồng 

2. Sảng tuyển phát hiện sớm bệnh tại cộng đồng 

2.1. Khái niệm 

2.2. Tiêu chuẩn các bệnh cần sảng tuyển 

2.3. Tiêu chuẩn các trắc nghiệm sử dụng để sàng tuyển 

2.4. Đánh giá trắc nghiệm sàng tuyển 

3. Phương pháp nghiên cứu đánh giá sức khỏe cộng đồng theo mẫu 

3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến cỡ mẫu 

3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 

3.3. Kỹ thuật chọn mẫu 

4. Sai số và khống chế sai số  

4.1. Yêu cầu của nghiên cứu đánh giá sức khỏe cộng đồng 

4.2. Các loại sai số 

4.3. Các biện pháp khống chế sai số 

5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu đánh giá sức khỏe cộng đồng 

Bài 14. Các nguồn thông tin dịch tễ học, chọn mẫu  Số tiết: 4 (LT: 2, TH: 2) 

1. Các biến số, số liệu, chỉ số 

2. Thông tin từ sổ sách 

3. Thông tin từ hệ thống y tế 

4. Khái niệm về sai số chọn mẫu 

5. Kế hoạch chọn mẫu, lựa chọn kế hoạch chọn mẫu 

6. Lựa chọn các chỉ số 

7. Lựa chọn cỡ mẫu 
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Bài 15. Thiết kế điều tra DTH     Số tiết: 4 (LT: 1, TH: 3) 

1. Giới thiệu vấn đề cần điều tra 

2. Xác định mục tiêu cuộc điều tra 

3. Xác định phương pháp điều tra  

4. Xác định các chỉ số của cuộc điều tra 

5. Xây dựng kế hoạch điều tra 

6. Dự toán kinh phí 

7. Những tư liệu cần thiết để xây dựng bộ câu hỏi, công cụ điều tra 

8. Trình tự xây dựng bộ câu hỏi 

9. Kiểm tra đánh giá bộ câu hỏi 

Bài 16. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng Số tiết: 4 (LT: 1, TH: 3) 

1. Những đặc điểm cơ bản của dịch tễ học lâm sàng 

1.1. Trình tự tiến hành một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng 

1.2. Nêu giả thuyết 

1.3. Chọn đối tượng nghiên cứu 

1.4. Ấn định đối tượng nghiên cứu vào các nhóm  

1.5. Tiến hành điều trị và theo dõi kết quả 

1.6. Phân tích kết qủa 

2. Tính ngẫu nhiên trong các thử nghiệm lâm sàng 

3. Xếp loại các thiết kế thử nghiệm lâm sàng 

4. Những điểm cần chú ý trong thử nghiệm lâm sàng 

Bài 17. Cỡ mẫu trong thử nghiệm lâm sàng        Số tiết: 6 (LT: 2, TH: 4) 

1. Ước lượng cỡ mẫu trong bảng tính sẵn 

2. Ước lượng cỡ mẫu theo đồ thị đường cong lực mẫu 

3. Cỡ mẫu dựa trên công thức tính cỡ mẫu 

3.1. Một số điểm chú ý khi tính cỡ mẫu can thiệp điều trị 

3.2. Một số công thức tính cỡ mẫu cho các thử nghiệm lâm sàng 

3.3. Công thức tính lực mẫu 

 

5. Tài liệu học tập 

1. Trường Đại học Y Thái Bình (2013), Giáo trình  Dịch tễ học. 

2. Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Dịch tễ học, Đại học Y Hà Nội (1993), Dịch tễ học Y học, NXB Y Học, 

2. K. Klaus, Pham Thi My Hanh, Pham Van Trong (2012), Epidemiology Key to 

Prevention, Springer (New York). 

3. Đào Ngọc Phong, Trần Quốc Kham (2013), Dịch tễ học và đánh giá nguy cơ 
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4. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (2013), Dịch tễ học, Giáo trình giảng dạy sau 

đại học, Nhà xuất bản Y học. 

7. Phương pháp dạy/học 

- Lý thuyết:  

+ Thuyết trình 

+ Hướng dẫn học viên tự đọc tài liệu 

- Thực hành 

+ Thảo luận nhóm 

+ Case study 

8. Phương pháp lượng giá 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cái tiến 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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DINH DƯỠNG – AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Mã số: THSYDP2804 Số tín chỉ: 04 (LT: 02, TH: 02) 

Số lần kiểm tra: 02 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Dinh dưỡng và ATTP 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS Phạm Ngọc Khái 

2. PGS.TS. Ninh Thị Nhung 

3. TS. Phạm Thị Dung 

4. TS. Trương Hồng Sơn 

5. TS. Trần Thị Xuân Ngọc 

6. BSCK2. Tạ Thuý Loan 

7. PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong 

1. Mô tả nhiệm vụ môn học: 

Đây là môn khoa học nghiên cứu mối quan hệ giữa cung cấp các chất dinh dưỡng 

với sức khoẻ nhằm đưa ra những giải pháp đảm bảo nhu cầu hợp lý để phòng chống các 

bệnh do dinh dưỡng không hợp lý góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.Phát hiện, 

quản lý các bệnh do dinh dưỡng không hợp lý tại cộng đồng. Xác định các nhóm đối 

tượng có nguy cơ cao. Thực hiện các chương trình can thiệp dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nó 

còn là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp cho học viên hiểu được các 

nội dung hoạt động cơ bản trong nghiên cứu và triển khai các giải pháp đảm bảo an 

toàn thực phẩm, biết cách xác định, quản lý các mối nguy trong thực phẩm để đảm bảo 

an toàn thực phẩm, biết cách xây dựng kế hoạch và lập kế hoạch truyền thông về các 

nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe. 

2. Mục tiêu: 

1. Trình bày các biện pháp dự phòng và tổ chức giám sát, phát hiện 1số bệnh liên 

quan tới dinh dưỡng. Hướng dẫn cộng đồng phòng chống các bệnh đó. 

2. Xây dựng kế hoạch các chương trình can thiệp dinh dưỡng tại đại phương. 

3. Hướng dẫn cho gia đình chănm sóc dinh dưỡng cho người bệnh hợp lý 

4. Mô tả được những nội dung cơ bản trong lập kế hoạch, hoạt động chỉ đạo tuyến, 

truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, quản lý thực phẩm nhập khẩu 

5. Mô tả được những nguyên tắc cơ bản của quản lý mối nguy trong thực phẩm và 

xác định được các mối nguy trong thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe do ăn và 

uống gây ra. 

6. Nhìn nhận được tính khoa học của quản lý mối nguy thực phẩm trong phòng 

ngừa bệnh tật từ thực phẩm truyền sang người. 

7. Trình bày đúng các bước lập kế hoạch truyền thông nguy cơ. 

8. Xây dựng kế hoạch truyền thông nguy cơ với một chủ đề theo đúng các bước đã 

hướng dẫn. 
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3. Nội dung: 

TT Nội dung  
Sốt tiết 

TS LT TH 

1 Dinh dưỡng dự phòng 1số bệnh mạn tính 6 4 2 

2 Xây dựng kế hoạch giám sát trong các can thiệp 

dinh dưỡng 

6 4 2 

3 Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em và người 

trưởng thành 

6 2 4 

4 Phương pháp lập kế hoạch và XD chính sách DD  4 2 2 

5 Dinh dưỡng cho người cao tuổi 4 4 0 

6 XD kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và 

trẻ em tại 1 huyện 

4 0 4 

7 Xây dựng kế hoạch truyền thông đảm bảo chất 

lượng VSATTP 

4 2 2 

8 Xây dựng khẩu phần hợp lý 6 2 4 

9 Điều tra khẩu phần và đánh giá khẩu phần 6 2 4 

10 Thức ăn đường phố 4 2 2 

11 Đảm bảo VSATTP bếp ăn tập thể 4 2 2 

12 Điều kiện VSATTP 2 2 0 

13 Hệ thống quản lý chất lượng VSATTP Theo 

HACCP 

4 2 2 

 Tổng 60 30 30 

 

4. Đề cương môn học 

Bài 1: Dinh dưỡng dự phòng một số bệnh mạn tính  Số tiết: 6 (LT:4; TH: 2) 

1. Đại cương 

2.Tình hình mắc bệnh mạn tính hiện nay trên thế giới 

3. Một số bệnh mãn tính có liên quan tới dinh dưỡng 

4. Tình hình bệnh mạn tính có liên quan tới dinh dưỡng Việt Nam 

5. Nguyên tắc chung dự phòng các bệnh mạn tính bằng ăn uống ở Việt Nam 

Bài 2. Xây dựng kế hoạch giám sát trong các can thiệp dinh dưỡng 

Số tiết: 6 (LT:4; TH: 2) 

1. Đại cương 

1.1. Định nghĩa xây dựng kế hoạch 

1.2. Phân loại lập kế hoạch 

2. Ứng dụng ZOOP trong lập kế hoạch dự án. 

2.1 Khái niệm, mục tiêu và các nguyên tắc.  

2.2 Các bước tiến hành 
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3. Theo dõi và đánh giá các trương chìnhcan thiệp dinh dưỡng. 

3.1. Định nghĩa, tầm quan trọng và mối liên quan giữa theo dõi và đánh giá:  

3.2. Theo dõi 

3.3. Đánh giá các dự án can thiệp 

Bài 3: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em và người trưởng thành 

Số tiết: 6 (LT:2; TH: 4) 

2. Điều tra TTDDTE & PN tại một xã 

3. Điều tra 1 số yếu tố liên quan SDD  TE tại xã điều tra 

4. Điều tra và đánh giá khẩu phần TE tại xã điều tra 

5. Xử lý số liệu và viết thu hoạch  

Bài 4: Phương pháp lập kế hoạch và XD chính sách dinh dưỡng  

Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Một số khái niệm liên quan đến xây dựng kế hoạch 

1.1. Chức năng của công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và chính 

sách dinh dưỡng 

1.2. Xây dựng kế hoạch là một quá trình xác định cái gì sẽ phải làm như thế nào? 

1.3. lý do nào khiến chúng ta phải lập kế hoạch 

1.4. Tầm quan trọng của lập kế hoạch 

1.5. Các phương pháp lập kế hoạch 

2. Các bước lập kế hoạch 

2.1. Phân tích tình hình 

2.2. Xây dựng chiến lược/các biện pháp can thiệp   

Bài 5: Dinh dưỡng cho người cao tuổi    Số tiết: 4 (LT: 4; TH: 0) 

1. Thế nào là người cao tuổi 

2. Tỷ lệ người cao tuổi hiện nay 

3. Tình hình bệnh tật ở người cao tuổi tại một số nước 

4. Những tay đổi của cơ thể khi có tuổi 

5. Một số nguyên tắc về cách ăn uống và dinh dưỡng ở người có tuổi 

6. Nên gầy hay nên béo 

Bài 6. Xây dựng kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại 1 huyện 

Số tiết: 4 (LT: 0; TH: 4) 

1. Kỹ năng cơ bản để lập kế hoạch chăm sóc DD cho bà mẹ và trẻ em 

2. Nội dung kế hoạch  

- Tình hình chung về TTDD của bà mẹ, trẻ em 

- Mục tiêu 

- Giải pháp và nội dung hoạt động 

- Tiến trình thực hiện 

- Dự trù kinh phí 
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Bài 7. Xây dựng kế hoạch truyền thông đảm bảo chất lượng VSATTP 

Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản về truyền thông để đảm bảo chất lượng VSATTP 

2. Hướng dẫn lập kế hoạch truyền thông đảm bảo VSATTP 

2.1. Kỹ năng cơ bản để lập kế hoạch 

2.2. Nội dung kế hoạch truyền thông 

Bài 8. Xây dựng khẩu phần hợp lý    Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1. Các nguyên tắc xây dựng khẩu phần  

2. Một số khái niện về tiêu chuẩn 

3. Phân chia thực phẩm theo nhóm 

4. Cách thay thế thực phẩm lẫn nhau 

5. Các bước xây dựng khẩu phần 

6. Đánh giá khẩu phần 

Phần thực hành: Xây dựng khẩu phần hợp lý Thực hành:  

Xây dựng khẩu phần trong 7 ngày cho một nhóm đối tượng nam thuộc loại lao 

động trung bình  tuổi từ  25-30  nặng 60 kg 

Bài 9. Điều tra khẩu phần và đánh giá khẩu phần  Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1- Các phương pháp điều tra khẩu phần 

1.1 Điều tra tần xuất tiêu thụ thực phẩm. 

1.2. Phương pháp nhớ lại 24 giờ qua 

1.3. Phương pháp ghi báo sổ 

1.4. Phương pháp nhớ lại 24giờ qua nhiều lần. 

1.5. Phương pháp hỏi tiền sử dinh dưỡng. 

2- Phân tích giá trị dinh dưỡn 

3- Tổ chức một cuộc điều tra tiêu thụ lương thực thực phẩm. 

3.1. Xác định mục đích điều tra 

3.2. Chuẩn bị thực địa 

3.3. Chuẩn bị kỹ thuật 

3.4. Triển khai công việc tại thực địa 

3.5. Tính toán phân tích kết quả 

3.6. Viết báo cáo trình bày kết quả. 

Bài 10. Thức ăn đường phố     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Khái niệm: 

2.Phân loại: 

3. Lợi ích của thức ăn đường phố: 

4. Nhược điểmcủa thức ăn đường phố 

5. Các mối nguy và yêu cầu vệ sinh thức ăn đường phố 

6. Yêu cầu điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại hình dịch vụ thức ăn đường phố. 

7. Biện pháp chung cải thiện VSATTP thức ăn đường phố 

8. Nguyên tắc thực hiện 

9. Các bước triển khai mô hình quản lý VSAT thức ăn đường phố 
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Phần thực hành: Một số Test kiểm tra nhanh trong thực phẩm 

1. Test kiểm tra nhanh thuốc trù sâu nhóm Lân Hữu cơ và Carbamate 

2. Test kiểm tra nhanh phẩm màu kiềm trong thực phẩm 

3. Test kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm. 

4. Test kiểm tra độ ôi khét trong dầu mỡ  

Bài 11. Đảm bảo VSATTP bếp ăn tập thể    Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

A. Những vấn đề chung: 

1.Khái niệm 

2.Phân loại: 

3.Mối nguy VSATTP tại bếp ăn tập thể và chế biến suất ăn sẵn: 

B. Biện pháp đảm bảo VSATTP tại bếp ăn tập thể và cơ sở cung cấp dịch vụ suất ăn sẵn: 

1. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện VSATTP 

2. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào và sơ chế nguyên liệu thô: 

3. Kiểm soát khâu chế biến, nấu nướng 

4. Kiểm soát khâu bảo quản thực phẩm : 

5. Kiểm tra khâu vận chuyển thực phẩm:  

6. Kiểm soát nhà ăn 

7. Phòng chống ô nhiễm thứ cấp 

8. Kiểm soát nhiệt độ của nguyên liệu thô và thực phẩm đã qua chế biến 

C. Kiểm soát và kiểm tra 

Phần thực hành:   

1. Xác định lượng dư lipit, tinh bột ở bát đũa 

2. Lấy mẫu xét nghiệm vi sinh vật 

2.1. Xác định vi khuẩn trong không khí  

2.2. Xác định vi khuẩn trong dụng cụ nhà ăn công cộng: 

3. Vận chuyển và bảo quản mẫu: 

4. Làm một số test kiểm tra nhanh  thực phẩm tại các bếp ăn công cộng và các quán 

cơm bình dân  

Bài 12. Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm   Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Khái niệm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

2. Nội dung điều kiện VSATTP 

3. Quy định pháp luật về điều kiện VSATTP 

4. Thủ thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSTP đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao 

Bài 13. Hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo HACCP 

Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Một số Thuật ngữ 
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2. Lý do và điều kiện áp dụng hệ thống HACCP 

3. Mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm 

4. Các bước chuẩn bị để thiết lập kế hoạch HACCP 

5. Các nguyên tắc HACCP 

6.  Hướng dẫn áp dụng hệ thống  HACCP 

7. Chứng nhận hệ thống HACCP 

8. Ví dụ về phân tích mối nguy và biểu mẫu kế hoạch HACCP 

Phần thực hành:    

Xây dựng kế hoạch HACCP cho một cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm tại 

địa phương anh /chị quản lý 

 

 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo: 

1. Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm (giảng dạy dựa trên tình huống) 

nhà xuất bản  Lao động xã hội)- 2010 

2. Dinh dưỡng và gia tăng tăng trưởng của người Việt Nam, nhà xuất bản Y học 

3. Dinh dưỡng dự phòng các bệnh mạm tính, nhà xuất bản Y học 2005 

4. Một số vấn đề dinh dưỡng cộng đồng ở Việt Nam, nhà xuất bản Y học 2006 

5. Người bệnh đái tháo đường cần biết, nhà xuất bản Y học 2007 

6. Quy định pháp luật mới về vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh – Nhà xuất 

bản lao động, 2009  

7. Đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong thực phẩm nhà xuất bản Y học 

8. Tiêu chuẩn Codex về rau quả tươi tập 1 nhà xuất bản Y học -2014 

9. Thanh tra, kiểm tra ATTP tại các cơ sở kinh doanh nước uống, nước đóng chai, 

nước khoáng thiên nhiên và bếp ăn tập thể nhà xuất bản Y học -2012 

10. Thanh tra, kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh sữa và rượu nhà 

xuất bản Y học -2012 

11. Quản lý an toàn thực phẩm  nhà xuất bản Y học - 2014 

12. Bài giảng vệ sinh an toàn thực phẩm nhà xuất bản Y học - 2009 

13. Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm các sản phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý nhà 

xuất bản Y học - 2014 

14. Thanh tra an toàn thực phẩm nhà xuất bản Y học- 2014 
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7. Phương pháp dạy/học:  

 - Lý thuyết:  

 + Thuyết trình 

 + Phát vấn 

 + Thảo luận 

 - Thực hành: 

 + Thực địa 

 + Thảo luận nhóm 

8. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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Y HỌC LAO ĐỘNG VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

 

Mã số: THSYDP2805  Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Sức khoẻ môi trường 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Vũ Phong Túc  

2. PGS.TS. Ngô Thị Nhu 

3. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến 

1. Mô tả môn học   

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng phân tích về các 

bệnh nghề nghiệp bao gồm các vấn đề liên quan tới điều kiện nơi làm việc, thời gian 

tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động có thể phát sinh bệnh nghề 

nghiệp cụ thể đối với người lao động. 

2. Mục tiêu học tập 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng sau: 

1. Trình bày được các tác hại nghề nghiệp trong môi trường lao động có thể gây 

bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

2. Phân tích đặc điểm, môi trường lao động và biện pháp phòng chống bệnh nghề 

nghiệp cụ thể của người lao động. 

3. Nội dung 

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết 

TS LT TH 

1 Các tác hại nghề nghiệp và biện pháp phòng chống 5 2 3 

2 Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn 4 2 2 

3 Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp 4 2 2 

4 Bệnh bụi phổi atbet nghề nghiệp 2 2 0 

5 Bệnh nhiễm độc chì 4 2 2 

6 Bệnh nhiễm độc thủy ngân 3 1 2 

7 Bệnh nhiễm độc benzen 4 2 2 

8 Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật 4 2 2 

 Cộng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

BÀI 1. Các tác hại nghề nghiệp và biện pháp phòng chống 

 Số tiết: 5 (LT: 2; TH: 3) 

1. Đại cương về tác hại nghề nghiệp 

2. Các bệnh nghề nghiệp 

3. Biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp 

BÀI 2. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn   Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Các đại lượng đặc trưng của tiếng ồn 

2. Nghe kém và điếc nghề nghiệp trong môi trường lao động 

3. Biện pháp phòng chống nghe kém và điếc nghề nghiệp 

4. Các biện pháp đo ồn 

BÀI 3. Bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp    Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Đặc điểm cơ bản của bụi silic trong lao động sản xuất 

2. Phân loại bụi trong lao động sản xuất 

3. Các yếu tố liên quan đến bụi phổi silic nghề nghiệp  

4. Biện pháp phòng chống bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp 

BÀI 4. Bệnh bụi phổi atbet nghề nghiệp   Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Đặc điểm cơ bản của bụi asbetosis trong lao động sản xuất 

2. Các yếu tố liên quan đến bụi phổi asbet nghề nghiệp 

3. Biện pháp phòng chống bụi phổi asbet nghề nghiệp 

BÀI 5. Bệnh nhiễm độc chì     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Độc tính chì 

2. Ảnh hưởng của chì với cơ thể 

3. Nhiễm độc chì vô cơ 

4. Nhiễm độc chì hữu cơ 

5. Biện pháp phòng chống nhiễm độc chì 

BÀI 6. Bệnh nhiễm độc thủy ngân    Số tiết: 3 (LT: 1; TH: 2) 

1. Độc tính thủy ngân 

2. Ảnh hưởng của thủy ngân với cơ thể 

3. Một số nguy cơ nhiễm độc thủy ngân trong môi trường lao động 

4. Biện pháp phòng chống nhiễm độc thủy ngân 

BÀI 7. Bệnh nhiễm độc benzen     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Độc tính benzen 

2. Ảnh hưởng của benzen với cơ thể 

3. Một số nguy cơ nhiễm độc benzen trong môi trường lao động 

4. Biện pháp phòng chống nhiễm độc benzen 
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BÀI 8. Nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật   Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Tình hình nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật 

2. Phân loại hóa chất bảo vệ thực vật 

3. Ảnh hưởng của HCBVTV đối với cơ thể 

4. Một số nguy cơ nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật 

5. Biện pháp phòng chống nhiễm độc hóa chất bảo vệ thực vật 

 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Mark A. Friend (2014). Fundamentals of Occupational Safety and Health. 6th 

Edition 

2. Morton Lippmann (2006). Environmental Toxicants: Human Exposures and 

Their Health Effects. John Wiley & Son. Second Edition. 

3. Nguyễn Văn Sơn (2010),  Bài giảng Y học biển tập 1, NXB Y học 

4. Nguyễn Văn Sơn (2010),  Bài giảng Y học biển tập 2, NXB Y học 

5. Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2013), Y học lao động, NXB Y học 

7. Phương pháp dạy/học 

1. Thuyết trình ngắn/ video clips minh họa 

2. Nghiên cứu trường hợp, tình huống 

3. Thảo luận nhóm 

4. Bài tập 

8. Phương pháp lượng giá 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mark+A.+Friend&search-alias=books&text=Mark+A.+Friend&sort=relevancerank
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KIỂM SOÁT NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ BỆNH TRUYỀN QUA THỰC 

PHẨM 

 

Mã số: THSYDP2901 Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Dinh dưỡng và ATTP 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS Phạm Ngọc Khái 

2. PGS.TS. Ninh Thị Nhung 

3. TS. Phạm Thị Dung 

4. BSCK2. Tạ Thuý Loan 

5. PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong 

1. Mô tả môn học:  

Đây là môn học giúp cho học viên biết phân tích mối nguy ô nhiễm thực phẩm, 

đồng thời thực hiện được các bước trong điều tra ngộ độc thực phẩm nhằm đề xuất các 

biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm hiệu quả. 

2. Mục tiêu học tập: 

1- Trình bầy được một số kỹ thuật cơ bản trong quản lý, phân tích, giám sát ngộ 

độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm 

2- Mô tả được các bước điều tra ngộ độc thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm  

3. Nội dung  

STT Nội dung giảng 
Số tiết 

TS LT TH 

1 Ô nhiễm thực phẩm  2 2 0 

2 Phương pháp phân tích mối nguy ô nhiễm thực 

phẩm 
6 2 4 

3 Các bệnh truyền qua thực phẩm 2 2 0 

4 Nguyên nhân và đặc điểm dịch tễ học ngộ độc 

thực phẩm 
6 2 4 

5 Chẩn đoán và xử trí ngộ độc thực phẩm 4 4 0 

6 Các biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm 3 3 0 

7 Phương pháp điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm 7 0 7 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1: Ô nhiễm thực phẩm     Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1 Ô nhiễm thực phẩm 

1.2. Đặc điểm của ô nhiễm thực phẩm 

2. Phân loại ô nhiễm thực phẩm 

2.1. Ô nhiễm sinh học 

2.2. Ô nhiễm hoá học 

2.3. Ô nhiễm thực phẩm do các yếu tố vật lý 

Bài 2: Phương pháp phân tích mối nguy ô nhiễm thực phẩm      

 Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1. Khái niệm 

1.1.Mối nguy 

1.2. Nguy cơ 

2. Đo lờng nguy cơ 

2.1. Nguy cơ tơng đối 

2.2. Nguy cơ qui thuộc 

3. Phân loại nguy cơ 

3.1. Phân loại theo ảnh hởng 

3.2. Phân loại theo mức độ 

3.3. Phân loại theo cách nhận biết 

3.4. Phân loại theo khả năng kiểm soát 

4. Phân tích nguy cơ 

4.1. Đánh giá nguy cơ 

4.2. Quản lý nguy cơ 

4.3. Thông báo nguy cơ 

5. Thực hành đánh giá nguy cơ 

5.1. Đánh giá nguy cơ các tác nhân gây bệnh 

5.2. Đánh giá nguy cơ theo phơng pháp tính điểm 

5.3. Đánh giá nguy cơ phơi nhiễm trong chế độ ăn uống đối với phụ gia TP 

5.4. Vận dụng nghiên cứu bệnh chứng để đánh giá nguy cơ VSATTP 

Bài 3: Các  bệnh truyền qua thực phẩm   Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Khái niệm chung 

2. Một số bệnh truyền qua thực phẩm: Bệnh cúm gia cầm, Bệnh bò điên, Bệnh lở mồm 

long móng, Bệnh tai xanh ở lợn... 

- Khái niệm 

- Đặc đểm dịch tễ học 
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- Triệu chứng 

- Chẩn đoán 

- Biện pháp phòng chống 

- Biện pháp kiểm soát bệnh 

- Biện pháp phối hợp của ngành VSATTP 

Bài 4: Nguyên nhân và đặc điểm dịch tễ học ngộ độc thực phẩm  

Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1. Một số khái niệm 

2. Đặc điểm dịch tễ học NĐTP 

3. Phân loại NĐTP 

- Do vi sinh vật 

- Do hoá chất 

- Do bản thân thức ăn có độc tố 

- Do thức ăn bị biến chất 

4. Một số nguyên nhân gây NĐTP thờng gặp 

Bài 5 + 6: Chẩn đoán , xử trí  và các biện pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm 

Số tiết: 7 (LT: 7; TH: 0) 

1. Ngộ độc thức ăn do vi khuẩn: Ngộ độc thức ăn do Salmonella, Ngộ độc thức ăn do 

Tụ cầu, Ngộ độc thức ăn do Botulism,  

- Bệnh nguyên, bệnh sinh 

- Lâm sàng 

- Điều trị 

- Dịch tễ học 

- Biện pháp phòng chống 

2. Ngộ độc thức ăn không do vi khuẩn: Ngộ độc thức ăn do hoá chất bảo vệ thực vật, 

Ngộ độc thức ăn do aflatoxin. 

- Tình hình sử dụng 

- Biểu hiện lâm sàng 

- Biện pháp xử lý 

- Biện pháp phòng chống 

3. Ngộ độc thức ăn do bản thân thức ăn có chất độc 

- Thức ăn thực vật (sắn, nấm, ...) 

- Thức ăn động vật (cá nóc, thịt cóc, ....) 

Bài 7: Phương pháp điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm Số tiết: 7 (LT: 0; TH: 7) 

1. Nguyên tắc điều tra:  

2.  Các bước điều tra: 

2.1.Điều tra cá thể bị NĐTP 



83 

2.2. Điều tra những người đã ăn bữa ăn X 

2.3. Điều tra những thức ăn, số người ăn bị ngộ độc và không bị ngộ độc trong 

bữa X và bữa Y 

2.4. Điều tra bữa ăn nguyên nhân: 

2.5. Điều tra xác định thức ăn nguyên nhân: 

2.6. Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm: 

2.7. Điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến, nấu nớng, phục vụ ăn uống 

tại đơn vị. 

2.8. Các mẫu thức ăn thu hồi để xét nghiệm: 

2.9. Điều tra cơ sở (nghi ngờ cơ cở nguyên nhân): 

2.10. Điều tra điều kiện môi trường, dịch bệnh ở địa phương, các nguồn lây 

nhiễm khác 

3. Kết luận: 

3.1. Kết luận kết quả điều tra: 

3.2. Đề ra các biện pháp xử lý: 

3.3. Kiến nghị xử lý theo pháp luật: 

3.4. Công bố NĐTP: Với báo chí  

3.5. Báo cáo theo quy định. 
 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo: 

1. Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm NXBYH - 2016 

2. Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng ở cộng đồng NXBYH – 2006 

3. Bài giảng vệ sinh an toàn thực phẩm NXBYH- 2009 

4. Ngộ độc thực phẩm - NXB Hà Nội, 2007. 

5. Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm các sản phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý 

nhà xuất bản Y học - 2014 

6. Phương pháp dạy/học:  

 - Lý thuyết: Thuyết trình, Phát vấn, Thảo luận 

 - Thực hành: Thực địa, Thảo luận nhóm 

7. Phương pháp lượng giá: 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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DỊCH TỄ HỌC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ KHÔNG LÂY NHIỄM 

 

Mã số: THSYDP2902  Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Dịch tễ học 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Phạm Văn Trọng 

2. TS. Trần Thị Khuyên 

3. PGS.TS. Trần Thị Phương 

4. TS. Lê Đức Cường 

5. TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh 

1. Mô tả môn học 

Điều kiện tiên quyết: Thống kê y học, dịch tễ học cơ sở, dịch tễ học ứng dụng 

Đây là môn học ứng dụng các nguyên lý dịch tễ học cơ sở để nghiên cứu về các 

bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm. Với các bệnh truyền nhiễm sẽ cung cấp cho 

người học các nguyên lý cơ bản về bệnh truyền nhiễm, quá trình dịch, điều tra xử lý 

dịch, các năng lực một sức khỏe trong thanh toán các bệnh mới nổi, các bệnh lây 

truyền từ động vật sang người… Với các bệnh không lây nhiễm, môn học sẽ cung cấp 

cho người học các kiến thức ứng dụng dịch tễ trong giám sát, quản lý, phòng chống 

các vấn đề sức khỏe đang được quan tâm hiện nay như các bệnh ung thư, bệnh tim 

mạch, đái tháo đường, chấn thương… 

2. Mục tiêu môn học  

Sau khi học xong môn học này, học viên có khả năng: 

1. Vận dụng nguyên lý dịch tễ học để giám sát, quản lý và khống chế các bệnh 

dịch tại địa phương. 

2. Lập kế hoạch điều tra một vụ dịch và đáp phòng chống ứng dịch (bao vây dịch 

và đề suất các biện pháp phòng ngừa, dập tắt và thanh toán dịch phù hợp). 

3. Lập kế hoạch ứng phó với thực trạng dịch HIV/AIDS tại địa phương 

4. Vận dụng các năng lực “một sức khỏe” trong việc ứng phó với các bệnh truyền 

nhiễm mới nổi, các bệnh lây truyền từ động vật sang người 

5. Tham gia lập kế hoạch và/ hoặc tham gia trong việc phòng ngừa, khống chế các 

bệnh không lây truyền tại địa phương (Các bệnh ung thư, các bệnh tim mạch, 

đái tháo đường, tai nạn thương tích…).  



85 

3. Nội dung 

TT Nội dung giảng 
Số tiết 

TS LT TH 

1 Bệnh truyền nhiễm và quá trình dịch 1 1 0 

2 Điều tra xử lý dịch 1 1 0 

3 Giám sát dịch tễ học 4 2 2 

4 Dịch tễ học chấn thương 2 1 1 

5 Dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm 2 1 1 

6 Điều tra một vụ dịch 4 2 2 

7 Giám sát các bệnh truyền bởi vector 2 1 1 

8 Các bệnh mới nổi và tái nổi 3 1 2 

9 Giám sát và kiểm soát dịch tễ học bệnh tả  2 1 1 

10 Giám sát và kiểm soát dịch tễ học bệnh cúm 3 1 2 

11 Các bệnh truyền từ động vật sang người 2 1 1 

12 Dịch tễ học HIV/AIDS  4 2 2 

  30 15 15 

4. Đề cương môn học 

Bài 1. Bệnh truyền nhiễm và quá trình dịch   Số tiết: 1 (LT: 1; TH: 0) 

1. Bệnh truyền nhiễm 

1.1. Định nghĩa bệnh truyền nhiễm 

1.2. Đặc điểm chung của bệnh truyền nhiễm 

1.3. Ý nghĩa lâm sàng và dịch tễ của các thời kỳ bệnh truyền nhiễm 

2. Quá trình dịch 

2.1. Khái niệm 

2.2. Các yếu tố của quá trình dịch 

2.3. Động lực trực tiếp và động lực gián tiếp của quá trình dịch 

Bài 2. Điều tra xử lý dịch      Số tiết: 1 (LT: 1; TH: 0) 

1. Khái niệm về khu dịch 

2. Nguyên tắc phòng chống dịch 

3. Điều tra dịch 

4. Xử lý dịch 

Bài 3. Giám sát dịch tễ học       Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Đại cương về giám sát dịch tễ học 

2. Định nghĩa giám sát dịch tễ học 

3. Phân loại giám sát dịch tễ học 

4. Mục tiêu và chức năng của giám sát dịch tễ học 

5. Nguồn dữ liệu cung cấp phục vụ cho giám sát 

6. Mười nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống giám sát DTH 

7. Nội dung hoạt động của giám sát dịch tễ học 
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Bài 4. Dịch tễ học chấn thương     Số tiết: 2 (LT: 1; TH: 1)  

1. Đại cương về chấn thương - tai nạn thương tích 

2. Khung lý thuyết về dịch tễ học chấn thương 

3. Chấn thương, vấn đề y tế công cộng toàn cầu 

4. Tình hình chấn thương tại Việt Nam 

5. Một số khái niệm dịch tễ học cơ bản dùng trong chấn thương 

6. Các vấn đề liên quan trong đo lường chấn thương 

7. Các lĩnh vực chấn thương 

8. Mã hóa chấn thương 

9. Đánh giá tác động của chấn thương 

10. Các chỉ số đo lường chấn thương 

11. Vai trò của dịch tễ học trong phòng ngừa, kiểm soát chấn thương 

12. Chiến lược phòng ngừa, kiểm soát chấn thương 

13. Giám sát chấn thương 

Bài 5. Dịch tễ học các bệnh không lây nhiễm   Số tiết: 2 (LT: 1; TH: 1)  

1. Tổng quan về bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam và Thế giới 

2. Các mô hình giám sát bệnh và giám sát nguy cơ các bệnh không lây 

3. Nguyên lý và phương pháp kiểm soát yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 

4. Dịch tễ học các bệnh ung thư 

5. Dịch tễ học các bệnh đái tháo đường 

6. Dịch tễ học tăng huyết áp 

Bài 6. Điều tra một vụ dịch     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Khái niệm về vụ dịch 

2. Lập kế hoạch điều tra dịch 

3. Kế hoạch tổ chức đoàn chống dịch 

4. Kế hoạch kinh phí 

5. Chuẩn bị cho điều tra một vụ dịch 

6. Xác định sự tồn tại của dịch, xác định chẩn đoán 

7. Xác định ca bệnh và chẩn đoán những trường hợp mắc bệnh 

8. Thực hiện nghiên cứu dịch tễ học mô tả 

9. Xác định giả thuyết 

10. Đánh giá giả thuyết 

11. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch 

12. Báo cáo điều tra dịch 

13. Đáp ứng phòng chống dịch 
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Bài 7. Giám sát các bệnh truyền bởi vector       Số tiết: 2 (LT: 1; TH: 1)  

1. Bệnh sốt xuất huyết do muỗi truyền 

1.1. Các thành phần giám sát 

1.2. Kế hoạch giám sát 

1.3. Giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết 

1.4. Phòng chống muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết 

2. Bệnh Viêm não Nhật Bản 

2.1. Các thành phần giám sát 

2.2. Kế hoạch giám sát 

2.3. Giám sát muỗi truyền bệnh viêm não Nhật bản 

2.4. Biện pháp phòng chống muỗi Culex tritaeniorhynchus 

3. Bệnh Dịch hạch 

3.1. Các thành phần giám sát 

3.2. Kế hoạch giám sát 

3.3. Giám sát bọ chét truyền bệnh 

3.4. Các chỉ số giám sát 

3.5. Phòng chống bệnh dịch hạch 

Bài 8. Các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi  Số tiết: 3 (LT: 1; TH: 2) 

1. Định nghĩa 

2. Tình hình các bệnh truyền nhiễm mới nổi trên Thế giới và Việt Nam 

3. Nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi 

4. Một số bệnh truyền nhiễm mới nổi 

5. Gánh nặng bệnh tật và ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm mới nổi 

6. Tính cấp bách và việc sẵn sàng đối phó với bệnh truyền nhiễm mới nổi 

Bài 9. Giám sát và kiểm soát dịch tễ học bệnh tả  Số tiết: 2 (LT: 1; TH: 1) 

1. Đặc điểm dịch tễ học bệnh tả 

2. Quá trình dịch 

1.1. Mầm bệnh  

1.2. Nguồn truyền nhiễm 

1.3. Đường truyền nhiễm 

1.4. Cơ thể cảm nhiễm 

3. Giám sát dịch tễ học 

3.1. Giám sát trọng điểm 

3.2. Giám sát người bệnh và người lành mang mầm bệnh 

3.3. Giám sát tác nhân gây bệnh 

4. Kiểm soát dịch bệnh 

4.1. Phát hiện, báo cáo và thông báo dịch 

4.2. Các biện pháp phòng chống 

4.3. Phòng dịch chủ động 
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Bài 10. Giám sát và kiểm soát dịch tễ học dịch cúm  Số tiết: 2 (LT: 1; TH: 1) 

1. Đặc điểm dịch tễ học 

2. Tác nhân gây bệnh 

3. Ổ chứa và nguồn truyền nhiễm 

4. Phương thức lây truyền 

5. Tính cảm nhiễm và sức đề kháng 

6. Sự lưu hành của đại dịch cúm trên thế giới và Việt Nam 

7. Giám sát dịch tễ học 

8. Kiểm soát dịch bệnh 

Bài 11. Các bệnh truyền từ động vật sang người  Số tiết: 2 (LT: 1; TH: 1) 

1. Hệ thống mạng lưới “một sức khỏe” trên thế giới và Việt Nam 

2. Các năng lực “một sức khỏe” trong phòng chống bệnh lây từ động vật 

3. Bệnh dại và phòng chống bệnh dại 

4. Bệnh Leptospirosis và phòng chống 

5. Bệnh Sốt mò và phòng chống 

6. Bệnh dịch hạch và phòng chống 

7. Bệnh liên cầu lợn và phòng chống 

8. Bệnh Viêm não Nhật bản và phòng chống 

Bài 12. Dịch tễ học HIV/AIDS     Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Đại cương về HIV/AIDS 

2. Dịch tễ học HIV/AIDS 

2.1. Tác nhân gây bệnh 

2.2. Nguồn bệnh 

2.3. Đường lây truyền, phương thức lây truyền 

2.4. Đối tượng nguy cơ 

3. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS 

3.1. Khái niệm, mục tiêu, nội dung 

3.2. Nguyên tắc giám sát 

3.3. Phương pháp giám sát 

3.4. Hệ thống giám sát HIV/AIDS ở Việt Nam 

3.5. Phân tích số liệu giám sát  

3.6. Sử dụng và phổ biến số liệu giám sát 

4. Chiến lược phòng chống HIV/AIDS 

 



89 

5. Tài liệu học tập 

Tài liệu phát tay (Handout) 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Y Thái Bình (2011), Bài giảng dịch tễ học 

2. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế (2010), Dịch tễ học thực địa, Hà Nội 2010 

3. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (2013), Dịch tễ học, Giáo trình giảng dạy 

sau đại học, Nhà xuất bản Y học 2013.  

4. Trường Đại học Y tế công cộng (2016), Điều tra một vụ dịch, Nxb Y học 2016 

5. Trường Đại học Y tế công cộng (2011), Bài giảng dịch tễ học chấn thương. 

6. Đào Ngọc Phong, Trần Quốc Kham (2013), Dịch tễ học và đánh giá nguy cơ 

7. Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. (2009), Basic epidemiology, 2nd 

edition, World Health Organization.  

8. Klaus K., Hạnh P.T.M., Trọng P. V. (2012), Epidemiology key to prevention, 

Springer Velas (New York). 

7. Phương pháp dạy/học 

- Lý thuyết: 

+ Thuyết trình ngắn 

 + Phát vấn, diễn giải 

 + Thảo luận nhóm 

- Thực hành 

 Bài tập thực hành trên lớp cho các cá nhân và theo nhóm. 

8. Phương pháp lượng giá:  

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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Y HỌC THẢM HỌA 

 

Mã số: THSYDP2903  Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Bộ môn Sức khoẻ môi trường 

Cán bộ giảng dạy: 

1. PGS.TS. Ngô Thị Nhu 

2. PGS.TS. Vũ Phong Túc 

3. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến 

4. Ths. Trương Công Đạt 

1. Mô tả môn học     

Môn học giới thiệu cho học viên một số thảm họa có thể gặp, cách tổ chức, dự 

phòng, giảm nhẹ và khắc phục thảm họa trong lĩnh vực y tế. Trên cơ sở các kiến thức 

cơ bản về môi trường và tổ chức quản lý đã học học viên có thể hướng dẫn  cách tổ chức, 

xử trí, can thiệp ban đầu trong các thảm họa. 

2. Mục tiêu học tập 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng sau: 

1. Trình bày được một số thảm họa có thể gặp. 

2. Biết cách tổ chức, dự phòng, giảm nhẹ và khắc phục thảm họa trong lĩnh vực y tế. 

3. Tổ chức xử trí, cấp cứu ban đầu trong các loại thảm họa. 

3. Nội dung 

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết 

TS LT TH 

1 Đại cương về y học thảm họa 2 2 0 

2 Các loại thảm họa thường gặp 3 2 1 

3 
Kế hoạch phòng và giảm nhẹ hậu quả của thảm 

họa 
9 3 6 

4 Đáp ứng y tế trong thảm họa thiên tai 8 2 6 

5 Tai nạn thương tích 8 6 2 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Đại cương về y học thảm họa    Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Đại cương về y học thảm họa 

2. Tác động của thảm họa và thiên tai 

3. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai  

Bài 2. Các loại thảm họa thường gặp    Số tiết: 3 (LT: 2; TH: 1) 

1. Đại cương về hiểm họa và thảm họa 

2. Chu trình quản lý thảm họa 

3. Đánh giá hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng của cộng đồng 

4. Các biện pháp giảm nhẹ rủi ro trong thảm họa 

Bài 3. Kế hoạch phòng và giảm nhẹ hậu quả của thảm họa Số tiết: 9 (LT: 3; TH: 6) 

1. Quy trình lập kế hoạch 

2. Cơ sở lập kế hoạch ứng phó với thảm họa 

3. Lập kế hoạch chuẩn bị ứng phó với thảm họa 

4. Phục hồi giảm nhẹ hậu quả của thảm họa 

Bài 4. Đáp ứng y tế trong thảm họa thiên tai   Số tiết: 8 (LT: 2; TH: 6) 

1. Đại cương về thảm họa, thảm họa y tế 

2. Sự đáp ứng y tế khi xảy ra thảm họa 

BÀI 5. Tai nạn thương tích     Số tiết: 8 (LT: 6; TH: 2) 

1. Đại cương về tai nạn thương tích 

2. Một số tai nạn thương tích thường gặp 

3. Phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng 

4. Báo cáo chuyên đề 

 

5. Tài liệu học tập: 

Tài liệu phát tay 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Lê Thế Trung (2003), Đáp ứng y tế khẩn cấp trong thảm họa thiên tai, Nhà 

xuất bản y học 

2. Lê Thế Trung (2004), Y học thảm họa – Các loại hình thảm họa và các thiệt 

hại gây ra, Tạp chí y học thảm họa và bỏng, số 1/2004, tr. 7-11. 

2. WHO (2008), Báo cáo thế giới về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. 

3. WHO (2017), WHO methods and data sources for global burden of disease 

estimates 2000-2015,  
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7. Phương pháp dạy/học 

1. Thuyết trình ngắn/ video clips minh họa 

2. Nghiên cứu trường hợp, tình huống 

3. Thảo luận nhóm 

4. Bài tập 

8. Phương pháp lượng giá 

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 
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 KINH TẾ Y TẾ 

 

Mã số: THSYDP2904  Số tín chỉ: 02 (LT: 01, TH: 01) 

Số lần kiểm tra: 01 

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng day: Tổ chức và Quản lý y tế 

Cán bộ giảng dạy: 

1. GS.TS. Trần Quốc Kham 

2. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh 

3. ThS. Ngô Văn Đông 

1. Mô tả nhiệm vụ môn học 

Học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh tế học, những đặc điểm 

cơ bản của thị trường chăm sóc sức khỏe và những phương pháp đánh giá kinh tế trong 

việc ra quyết định lựa chọn các can thiệp/chương trình y tế phù hợp với điều kiện thực 

tế ở các cơ sở y tế. 

2. Mục tiêu: 

1. Trình bày và phân tích được được một số khái niệm cơ bản về Kinh tế học, 

những đặc điểm cơ bản của thị trường CSSK và liên hệ với thực tiễn.  

2. Áp dụng được cách tính chi phí, đánh giá kinh tế Y tế phù hợp cho các can 

thiệp, chương trình Y tế. 

3. Nội dung:  

STT Nội dung giảng 
Số tiết (chuẩn) 

TS LT TH 

1 Đại cương về Kinh tế học và KTYT 6 3 3 

2 Phân loại và phân tích chi phí trong chăm sóc 

sức khỏe 
2 2 0 

3 Phương pháp đo lường kết quả can thiệp và 

gánh nặng bệnh tật 
6 2 4 

4 Các loại đánh giá kinh tế và những ứng dụng 

trong y tế 
4 2 2 

5 Phương pháp phân tích chi phí tối thiểu và chi 

phí hiệu quả 
4 2 2 

6 Phương pháp phân tích chi phí thỏa dụng 4 2 2 

7 Phương pháp phân tích chi phí lợi ích 4 2 2 

 Tổng 30 15 15 
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4. Đề cương môn học 

Bài 1. Đại cương về Kinh tế học, kinh tế y tế  Số tiết: 6 (LT: 3; TH: 3) 

1. Cơ sở và định nghĩa kinh tế học và kinh tế y tế 

1.1. Định nghĩa kinh tế 

1.2. Những câu hỏi chính của kinh tế 

1.3. Khái niệm kinh tế y tế 

1.4. Đối tượng của kinh tế y tế 

1.5. Chức năng, nhiệm vụ của kinh tế y tế 

2. Trọng tâm nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu về kinh tế y tế vào thực 

tiễn hoạt động của ngành y tế 

3. Các phương pháp, công cụ nghiên cứu kinh tế y tế 

4. Những đặc điểm cơ bản của thị trường chăm sóc sức khỏe 

 

Bài 3. Phân loại và phân tích chi phí trong chăm sóc sức khỏe 

Số tiết: 2 (LT: 2; TH: 0) 

1. Một số khái niệm về chi phí 

2. Phân loại chi phí trong chăm sóc sức khỏe 

3. Tiến trình phân tích chi phí 

4. Ứng dụng việc phân tích chi phí 

 

Bài 4. Phương pháp đo lường kết quả can thiệp và gánh nặng bệnh tật 

Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1. Đo lường kết quả 

1.1. Đặt vấn đề 

1.2. Phân loại kết quả can thiệp 

1.3. Đơn vị đo lường kết quả của can thiệp sức khoẻ 

1.4. Một số cách đo lường kết quả theo đơn vị được điều chỉnh 

2. Đánh giá gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng 

2.1. Khái niệm về chỉ số y tế và DALYs  

2.2. Các giá trị cấu thành DALYs 

2.3. Số năm sống được điều chỉnh chất lượng (Quality adjusted life years- QALYs) 
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Bài 5. Các loại đánh giá kinh tế và những ứng dụng trong y tế 

Số tiết: 6 (LT: 2; TH: 4) 

1. Tầm quan trọng của đánh giá kinh tế 

2. Ý nghĩa của việc đánh giá kinh tế 

3. Định nghĩa đánh giá kinh tế y tế 

4. Đặc điểm của các phương pháp đánh giá kinh tế y tế 

5. Quy trình và các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động kinh tế 

6. Sức mạnh và hạn chế của các kỹ thuật đánh giá kinh tế 

Bài 6. Phương pháp phân tích chi phí tối thiểu và chi phí hiệu quả 

Số tiết: 4 (LT: 2; TH: 2) 

1. Khái niệm về phân tích chi phí tối thiểu 

2. Khái niệm về phân tích chi phí hiệu quả 

2.1. Khái niệm 

2.2. Các bước phân tích chi phí hiệu quả 

Bài 7. Phương pháp phân tích chi phí thỏa dụng  Số tiết: 3 (LT: 1; TH: 2) 

1. Khái niệm về phân tích chi phí thỏa dụng 

2. Ý nghĩa của cuộc sống - Năm sống được hiệu chỉnh chất lượng (QALYs) 

3. Xác định tình trạng sức khỏe 

3.1. Phương pháp cho điểm sức khoẻ (Health Rating Method)  

3.2. Phương pháp đo lường may rủi chuẩn mực - (Standard Gamble Method) 

3.3. Phương pháp tính bù trừ thời gian - (Time Trade Off Method)  

Bài 8. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích   Số tiết: 4 (LT: 1; TH: 3) 

1. Khái niệm về phân tích chi phí lợi ích 

2. Các bước phân tích chi phí hiệu quả 

2.1. Xác định (các) dự án dự định tiến hành 

2.2. Xác định người chi trả và người hưởng lợi 

2.3. Phân loại các hiệu quả (đầu ra) và các chỉ số đo lường hiệu quả 

2.4. Dự đoán hiệu quả của (các) dự án trong suốt thời gian thực hiện dự án cũng 

như sau khi dự án kết thúc 

2.5. Tiền tệ hoá hiệu quả của (các) dự án 

2.6. Chiết khấu chi phí và lợi ích của (các) dự án 

2.7. Tính lợi ích ròng của (các) dự án 
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2.8. Phân tích độ nhạy  

2.9. Đưa ra các khuyến nghị dựa trên kết quả về lợi ích ròng và phân tích độ nhạy 

3. Điểm mạnh, điểm yếu của phân tích chi phí lợi ích 

 

5. Tài liệu học tập: 

Tài liệu phát tay 

6. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2009). Kinh tế học Vi mô. Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam 

2. Vietnam-The Netherlands Project (2011). Models of Decision Making 

3. Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế (2012). Giáo trình Kinh tế Y tế (Dành cho 

đào tạo Bác sỹ YHDP), Trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

4. Bộ Y tế, Ban khoa giáo Trung ương (2002), Viện phí, bảo hiểm y tế và sử 

dụng dịch vụ y tế, Chương trình hợp tác Việt Nam – Thụy Điển, tháng 9/2002. 

5. Nguyễn Thị Kim Chúc (2007), Kinh tế y tế và Bảo hiểm y tế (Sách đào tạo 

bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội). Nhà xuất bản Y học. 

6. Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thị Bạch Yến (2013), Ứng dụng một số mô 

hình trong đánh giá kinh tế y tế. Nhà xuất bản Y học. 

7. Vũ Xuân Phú (2012), Khái niệm cơ bản về Kinh tế Y tế và tài chính y tế. Tài 

liệu đào tạo liên tục cho cán bộ quản lý ngành Y tuyến tỉnh và tuyến Trung ương. Nhà 

xuất bản Lao động xã hội. 

8. Ceri J. Phillips (2005). Health economics: An introduction for health 

professionals, BMJ Books. 

9. Michael F.Drummond, Mark J.Sculpher, et al. (2005), “Methods for the 

Economic Evaluation of Health care Programmes”. Oxford University Press. 

7. Phương pháp dạy/học: 

     + Lý thuyết: Thuyết trình, phát vấn 

     + Thực hành: Thảo luận nhóm, làm bài tập và đánh giá 

8. Phương pháp lượng giá:  

Hình thức kiểm tra và thi hết môn: Thi viết lý thuyết cải tiến. 

Thời gian thi hết học phần: 120 phút. 

Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

Điểm học phần được coi là đạt nếu đạt từ 4 điểm trở lên. Sau đó được chuyển thành 

điểm chữ theo quy định. 



 

 

5. Kế hoạch đào tạo 

 Thời gian đào tạo toàn khóa là 18 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo 

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (theo học kỳ, 6 tháng/học kỳ) 

TT 
Chứng chỉ 

Tín 

chỉ 

HK 

I 

HK 

II 

HK 

III 

Ghi 

chú 

1.  Triết học 3 x    

2.  Tiếng Anh 8 x    

3.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 x    

4.  Phương pháp dạy học 2 x    

5.  Tin học 2 x    

6.  Vi sinh y học 2 x    

7.  Thống kê y học 2 x    

8.  Xã hội học sức khỏe 2 x    

9.  Truyền thông - GDSK 2 x    

10.  Vệ sinh đại cương 2 x    

11.  Dân số và sức khỏe sinh sản 2 x    

12.  Tổ chức và quản lý y tế 2  x   

13.  Sức khỏe môi trường – lứa tuổi 4  x   

14.  Dịch tễ học ứng dụng 4  x   

15.  Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm 4  x   

16.  Y học lao động và bệnh nghề nghiệp 2  x   

17.  
Kiểm soát ngộ độc thực phẩm và 

bệnh truyền qua thực phẩm 
2   x  

18.  
Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm 

và không lây nhiễm 
2   x  

19.  Y học thảm họa 2   x  

20.  Kinh tế y tế 2   x  

21.  Luận văn tốt nghiệp 7   x  
 

Khoa YTCC 

Trưởng khoa 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

P. QLĐT Sau đại học 

Trưởng phòng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hiệu trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
PGS.TS. Vũ Phong Túc 

 

 
TS. Lê Đức Cường 

 

 
PGS.TS. Hoàng Năng Trọng 
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