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 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số         /KH-CĐYT                                  Quảng Bình, ngày      tháng 10  năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

 

1. Tên khóa học: Quản lý điều dưỡng 

2. Đối tượng đào tạo:  

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang hoặc sẽ được bổ nhiệm là điều dưỡng 

trưởng hoặc có nhu cầu nâng cao khả năng quản lý. 

Yêu cầu đầu vào: Có trình độ cao đẳng trở lên. 

3. Mục tiêu đào tạo: 

3.1.  Mục tiêu chung: 

Chuẩn bị cho người điều dưỡng, hộ sinh trưởng trở thành người quản lý và 

lãnh đạo điều dưỡng có tầm nhìn, tham gia xây dựng chính sách y tế, tổ chức chăm 

sóc người bệnh, hướng dẫn lâm sàng, thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng và 

giao tiếp hiệu quả. 

3.2. Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1. Về kiến thức: 

- Trình bày được những quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng về công tác 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; nội dung cơ bản của Chiến lược chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

- Trình bày được hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng Việt nam; chuẩn 

năng lực điều dưỡng Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng trưởng. 

- Phân tích được các phong cách, phẩm chất lãnh đạo, quản lý hiệu quả. 

- Mô tả được quy trình quản lý: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá 

công tác điều dưỡng. 

- Trình bày được phương pháp quản lý dựa vào kết quả. 

- Trình bày được nội dung quản lý nhân lực và quản lý trang thiết bị y tế 

- Trình bày được nội dung và các biện pháp thực hiện công tác điều dưỡng 

trong chăm sóc người bệnh. 

- Trình bày được nội dung quản lý đào tạo liên tục, các phương pháp giảng 

dạy lâm sàng và lượng giá trong đào tạo liên tục 

- Mô tả được các biện pháp thúc đẩy thực hành dựa vào bằng chứng 

- Trình bày được tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chất lượng chăm sóc 

người bệnh 

 3.2.2. Về kỹ năng: 

- Áp dụng phù hợp các kỹ năng quản lý và lãnh đạo trong điều hành công tác 

chăm sóc người bệnh. 
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- Lập được kế hoạch công tác chăm sóc người bệnh thích hợp với điều kiện 

của đơn vị. 

- Tổ chức được các cuộc họp điều dưỡng, giao ban, đi buồng và hội thảo 

chuyên ngành. 

- Xây dựng được chương trình và tham gia các hoạt động phát triển nhân viên. 

- Áp dụng được các kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong quá trình thực hành 

chuyên môn. 

 3.2.3. Về thái độ: 

- Vận dụng đúng đắn các chính sách hiện hành vào việc điều hành và quản lý 

chăm sóc người bệnh. 

- Cam kết thực hiện những đổi mới trong phạm vi trách nhiệm được giao. 

4. Thời gian đào tạo: từ ngày 30/10/2021 đến ngày 29/01/2022 

5. Ngày khai giảng: 30/10/2021 

6. Thời gian học: 370 giờ (03 tháng); trong đó: 

 - Giảng dạy: 358 tiết ( thời gian mỗi tiết 50 phút ) 

 - Ôn tập, đánh giá trước khóa học và đánh giá kết thúc khóa học:  10 tiết 

 - Khai giảng, bế giảng khóa học: 02 tiết 

2. Nội dung chương trình: 

TT Nội dung 

Số tiết học 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

Lab 
Bệnh 

viện 

I CHỦ ĐỂ 1: QUẢN LÝ Y TẾ 128 40 40 48 

1 

Bài 1: Những quan điểm, đường lối cơ bản của 

Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân. Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

8 4 4 0 

2 
Bài 2: Các phong cách lãnh đạo, quản lý và quản 

lý của điều dưỡng trưởng. 
8 4 4 0 

3 Bài 3: Những phẩm chất lãnh đạo hiệu quả 12 4 4 4 

4 Bài 4: Quản lý dựa vào kết quả 20 4 4 12 

5 Bài 5: Kỹ năng giải quyết vấn đề 28 8 8 12 

6 
Bài 6: Lập kế hoạch - Lập kế hoạch công tác điều 

dưỡng bệnh viện 
28 8 8 12 

7 Bài 7: Đánh giá công tác điều dưỡng bệnh viện 12 4 4 4 

8 Bài 8: Tổ chức cuộc họp hiệu quả 12 4 4 4 
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II CHỦ ĐỀ 2: QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 82 22 28 32 

1 

Bài 1: Hệ thống tổ chức quản lý ngành điều dưỡng 

Việt nam. Chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng 

trưởng. 

8 4 4 0 

2 Bài 2: Chuẩn năng lực Điều dưỡng Việt Nam 8 4 4 0 

3 
Bài 3: Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc 

người bệnh trong các bệnh viện 
30 6 8 16 

4 Bài 4: Quản lý nhân lực 16 4 4 8 

5 
Bài 5: Quản lý thiết bị, y dụng cụ, vật tư y tế tiêu 

hao 
20 4 8 8 

III 
CHỦ ĐỀ 3: TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC TRONG 

LĨNH VỰC ĐIỀU DƯỠNG 
60 20 20 20  

1 Bài 1: Đại cương về giao tiếp 16 4 4 8 

2 Bài 2: Quản lý đào tạo liên tục  12 4 4 4 

3 Bài 3: Đặc điểm học tập của người lớn 8 4 4 0 

4 Bài 4: Phương pháp dạy – học lâm sàng 24 8 8 8 

IV CHỦ ĐỀ 4: CHĂM SÓC TOÀN DIỆN 52 8 12 32 

1 
Bài 1: Các tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá 

chất lượng chăm sóc người bệnh 
24 4 4 16 

2 Bài 2: An toàn người bệnh 28 4 8 16 

V CHỦ ĐỀ 5: NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG 36 8 8 20 

1 
Bài 1: Vai trò nghiên cứu điều dưỡng và thực hành 

dựa vào bằng chứng 
12 4 4 4 

2 
Bài 2: Xây dựng đề cương và báo cáo nghiên cứu 

khoa học 
24 4 4 16 

VI 
Ôn tập, đánh giá trước khóa học và đánh giá 

kết thúc khóa học. 
10 10   

VII Khai giảng, bế giảng 02 02 
 

 

 TỔNG THỜI GIAN 370 110 108 152 

 

7. Quyết định phê duyệt chương trình: Quyết định số 650/QĐ-CĐYT ngày 18 

tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

8. Cấp chứng chỉ đào tạo liên tục cho những học viên đạt yêu cầu: 

- Thời gian: dự kiến ngày 29/01/2022 

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình 
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Trên đây là Kế hoạch đào tạo Lớp Quản lý điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Bình thông báo đến các tổ chức và cá nhân có liên quan được biết để thực hiện./. 
 

Nơi nhận         KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Hiệu trưởng (để b/c);       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Các khoa/phòng; 

- Lớp QLĐD; 

- Lưu: VT, KY, ĐT-HTQT. 

               

  Phan Thị Thanh Tâm 
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