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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành chƣơng trình đào tạo thực hành  

ngành điều dƣỡng trình độ cao đẳng, tại Trƣờng Cao đẳng Y tế Quảng Bình 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG BÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-LĐTBXH ngày 06/04/2020 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã Hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-CĐYT, ngày 28/07/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động 
của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình; 

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc quy định quy trình xây dựng, thẩm định giáo 
trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ 

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-CĐYT ngày 07/12/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình về việc ban hành chương trình đào tạo 
ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo thực hành 

ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng, tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình (có nội 

dung chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Chương trình đào tạo thực hành ngành điều dưỡng trình độ cao 

đẳng, bao gồm: 24 tín chỉ, với 09 môn học. 

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, giảng viên và sinh viên của Nhà trường 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Bộ Y tế; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, Lãnh đạo, ĐT-HTQT, 

KĐ-CTSV. 

         Q. HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 
 

 

               Lê Viết Hùng 
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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH  

 (Ban hành theo Quyết định số: 42  /QĐ-CĐYT ngày 18  tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên ngành:    Điều dưỡng 

Trình độ đào tạo:   Cao đẳng 

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Mục tiêu chung:  

 Chương trình đào tạo thực hành ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng 

nhằm đào tạo người điều dưỡng có khả năng thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản và chuyên ngành trên người bệnh; lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc 

người bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản-phụ khoa, y học cổ truyền-phục 

hồi chức năng và một số bệnh chuyên khoa khác; chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

trên cơ sở đã được trang bị về y đức, kiến thức về chính trị, pháp luật, kiến thức 

về chuyên môn và kỹ năng giao tiếp. 

Người điều dưỡng cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ 

chuyên môn, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, tôn trọng tính cá 

biệt của người bệnh.  

Người điều dưỡng thực hành nghề theo quy định của Nhà nước về công 

tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; hành nghề theo tiêu chuẩn 

đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn 

trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức: 

 - Nêu được các trường hợp áp dụng, không áp dụng, các bước thực hiện 

các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật y học cổ truyền-phục hồi chức năng; 

 - Trình bày được triệu chính của một số bệnh nội, ngoại, sản-phụ khoa, 

bệnh chuyên khoa khác; 

 - Trình bày được các nội dung chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

1.2.2. Kỹ năng 

- Nhận định, phân loại chính xác tình trạng người bệnh đến khám và cấp 

cứu, xác định được vấn đề ưu tiên để đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng phù hợp 

từ đó có hướng xử trí đúng; 
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- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên ngành 

trên người bệnh; 

- Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc phù hợp đối với người bệnh nội 

khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản-phụ khoa và một số bệnh chuyên khoa khác; 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc và điều trị người 

bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền-phục hồi chức năng; 

- Giao tiếp lịch sự và thân thiện với người bệnh; 

- Tư vấn và giáo dục sức khỏe hợp lý cho người bệnh, gia đình người 

bệnh và cộng đồng; 

- Tham gia tuyên truyền, phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và 

đề xuất các biện pháp hợp lý để phối hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi 

trường sức khỏe; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin, ngoại ngữ cơ bản vào công tác chăm 

sóc người bệnh. 

1.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công 

việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi; 

- Có khả năng đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của bản 

thân và các thành viên trong nhóm;  

- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy 

định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật 

của ngành y tế; 

- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân 

và của nhóm; 

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

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 09; 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 24 tín chỉ; 1080 giờ; 

- Khối lượng thực hành 1044 giờ; Kiểm tra 36 giờ. 

3. Nội dung chương trình:  

TT Mã MH Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 MH 18 
Thực tập điều dưỡng cơ 

bản 1 và 2 
5 225 221 4 
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2 MH 20 
Thực tập điều dưỡng nội 

khoa 
2 90 86 4 

3 MH 22 
Thực tập điều dưỡng 

ngoại khoa 
2 90 86 4 

4 MH 24 Thực tập sức khỏe trẻ em 2 90 86 4 

5 MH 26 
Thực tập sức khỏe sinh 

sản 
2 90 86 4 

6 MH 29 
Thực tập Y học cổ truyền- 

Phục hồi chức năng 
2 90 86 4 

7 MH 31 
Thực tập sức khỏe cộng 

đồng  
2 90 86 4 

8 MH 34 
Thực tập bệnh chuyên 

khoa 
2 90 86 4 

9 MH 35 Thực tập tốt nghiệp 5 225 221 4 

 Tổng cộng: 24 1080 1044 36 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 

Chương trình đào tạo thực hành ngành điều dưỡng trình độ cao đẳng gồm 

09 môn học với 24 tín chỉ quy định cụ thể về nội dung và khối lượng kiến thức, 

kỹ năng. Chương trình được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bổ 

hợp lý về thời gian, phù hợp với quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp, Nghị 

định Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành và Bộ Lao động Thương Binh & 

Xã hội nhằm đáp ứng mục tiêu và yêu cầu chất lượng đào tạo.  

4.1. Triển khai các môn học: 

- Môn học thực tập lâm sàng có hướng dẫn thực hành thì được thiết kế 5 

giờ /01 tín chỉ và giảng dạy theo giáo án thực hành. Số tiết còn lại sinh viên thực 

tập tại cơ sở Y tế theo chương trình.  

- Các môn học thực tập còn lại sinh viên được thực tập tại các cơ sở Y tế 

dưới sự quản lý và đánh giá của cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ sở Y tế được 

phân công. Trên cơ sở bám sát chương trình thực hành ban hành. 

Thực tập: Triển khai học tập tại cơ sở y tế. Được tổ chức sau khi học 

xong phần nội dung liên quan về lý thuyết chuyên ngành và hoàn thành nội dung 

thực hành tại trường; đảm bảo sinh viên thực hiện đủ 100% giờ học thực tập. 

Thực tập tốt nghiệp: Thực tập tốt nghiệp được tổ chức sau khi sinh viên 

đã hoàn thành và thi kết thúc đạt 38 môn học, mô đun. Mục tiêu của thực tập tốt 

nghiệp là sinh viên bổ sung hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp của mình và kỹ 

năng tay nghề sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận được ngay vị trí việc làm. 

Sinh viên được thực tập tại các cơ sở y tế dưới sự quản lý, hướng dẫn và đánh 
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giá của giảng viên nhà trường và cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ sở y tế được 

phân công. 

- Thời gian bố trí học tập: 

Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 buổi sáng và/hoặc 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 buổi 

chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Hoặc theo giờ làm việc theo mùa của cơ sở y 

tế đến thực tập). 

Nếu được cơ sở y tế giao trực thì thực hiện theo giờ trực nhưng không quá 

22 giờ đêm. 

- Phương pháp đào tạo: Yêu cầu đặt ra về phương pháp đào tạo là: Tăng 

thực tế, thực tiễn; nâng cao kỹ năng tay nghề, đạo đức y học và thích ứng được 

ngay các nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

+ Coi trọng việc phát huy tính tự chủ trong học tập của sinh viên. 

+ Đảm bảo tài liệu dạy học và tài liệu tham khảo, điều kiện phương tiện 

truy cập thông tin qua mạng Internet... 

+ Tăng cường và khuyến khích phương pháp dạy-học dựa vào bằng 

chứng, dựa trên vấn đề, thực tập bệnh viện theo phương thức năng lực thực hiện, 

tăng cường vai trò của giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập, tạo điều kiện 

cho sinh viên học thực hành theo chu trình phản ánh nhằm nâng cao tính chủ 

động trong thực hành của sinh viên. Trong quá trình sinh viên thực tập tại cơ sở 

y tế, giảng viên nhà trường phối hợp chặt chẽ với cán bộ hướng dẫn lâm sàng để 

thực hiện lượng giá, đánh giá, thi kết thúc môn học theo đúng quy chế. 

4.2. Phương pháp đánh giá: 

Số bài kiểm tra, thời điểm thực hiện kiểm tra, hình thức kiểm tra/thi kết 

thúc cho từng môn học tuân theo quy định tại Chương trình đào tạo và quy định 

hiện hành về kiểm tra/thi được Hiệu trưởng ban hành tại Trường Cao đẳng Y tế 

Quảng Bình. 

  Kiểm tra (lượng giá quá trình đào tạo):  

- Kiểm tra thường xuyên: Do cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ sở y tế 

thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học. 

- Kiểm tra định kỳ: Do cán bộ, giảng viên có tham gia giảng dạy, hướng 

dẫn thực tập thực hiện. 

Thi kết thúc môn học (lượng giá kết thúc):  

  Thi kết thúc môn học được thực hiện khi hoàn thành 100% khối lượng 

chương trình môn học. Sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học theo danh 

sách được Hiệu trưởng phê duyệt. 

4.4. Nhiệm vụ của giảng viên, cán bộ hướng dẫn lâm sàng, sinh viên: 

- Giảng viên của Nhà trường: 

+ Liên hệ với cơ sở thực hành trước mỗi môn học, thông báo về kế hoạch, 

mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu tay nghề, thời gian, đối tượng và danh sách sinh viên; 
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 + Phổ biến cho sinh viên kế hoạch, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu tay nghề, 

thời gian, các quy định khi học thực hành của từng môn học; 

 + Tham gia giảng dạy thực hành tại khoa lâm sàng và mời cán bộ hướng 

dẫn lâm sàng theo kế hoạch; 

 + Phối hợp với cán bộ hướng dẫn lâm sàng quản lý, kiểm tra, đánh giá 

sinh viên trong quá trình thực hành theo quy định. 

 - Cán bộ hướng dẫn lâm sàng: 

+ Tham gia giảng dạy thực hành cho từng đối tượng sinh viên thực hành tại 

khoa/phòng theo lịch học trong tuần. Tham gia giao ban lâm sàng cho sinh viên; 

+ Phối hợp với giảng viên của Nhà trường quản lý, theo dõi, kiểm tra, 

đánh giá sinh viên; 

+ Thông báo kịp thời cho giảng viên Nhà trường về tình hình thực tập của 

sinh viên. 

 - Sinh viên: 

+ Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở thực hành, tuân thủ theo sự phân 

công giảng viên trường và cán bộ hướng dẫn thực tập; 

+ Thực hiện đúng các qui định về học thực hành, có sổ tay thực hành, 

thực hiện đủ chỉ tiêu tay nghề, có xác nhận của giảng viên hoặc cán bộ của cơ sở 

thực hành, làm đầy đủ các kế hoạch chăm sóc, bài tập được giao trong suốt quá 

trình thực hành; 

+ Thực hiện nghiêm quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giữ gìn 

trật tự vệ sinh chung, tham gia công tác vệ sinh cơ sở thực hành định kỳ hàng 

tuần và đột xuất khi có yêu cầu; 

 + Có thái độ đúng mực với thầy cô, nhân viên y tế, bạn học, đoàn kết giúp 

bạn trong học tập. Có thái độ ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ đối 

với người bệnh, gia đình người bệnh. Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề 

nghiệp. 



 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập điều dưỡng cơ bản 1&2 

Mã môn học: MH 18 

Thời gian thực hiện môn học: 225 giờ (Thực tập: 221 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

- Giờ giảng viên giảng dạy thực tập (5 giờ/1 tín chỉ): 25 giờ. 

- Giờ sinh viên tự thực tập tại cơ sở Y tế: 196 giờ. 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Điều 

dưỡng trình độ cao đẳng.  

 - Tính chất: Là môn học thực tập, để sinh viên tiếp cận với cơ sở y tế, thực 

hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trên người bệnh; Phát huy tính chủ động và 

chịu trách nhiệm trong tác chăm sóc người bệnh, khả năng làm việc cá nhân và phối 

hợp nhóm. 

II. Mục tiêu môn học: 

 - Về kiến thức: Nêu được các trường hợp áp dụng, không áp dụng, các bước 

thực hiện của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản. 

  - Về kỹ năng: 

+ Nhận định chính xác, áp dụng phù hợp, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

trên người bệnh đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn; 

+ Thực hiện tiếp nhận người bệnh, quản lý hồ sơ người bệnh đúng quy định; 

 + Lập được quy trình điều dưỡng. 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Cảm thông với người bệnh; 

 + Tuân thủ nghiêm túc công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; 

 + Chủ động tiếp cận, ứng dụng linh hoạt các kỹ thuật điều dưỡng trong công 

tác chăm sóc người bệnh, tự chịu trách nhiệm trong công việc, phát huy khả năng 

làm việc cá nhân và phối hợp nhóm. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung giảng dạy: 25 giờ 

TT Nội dung Thời gian (giờ) 



 
 

 
 

Tổng số Giảng dạy 

1 
Giao tiếp với người bệnh trước và sau khi thực 

hiện kỹ thuật điều dưỡng 
1 1 

2 
Ghi nhiệt độ của người bệnh sốt dao động trong 48 

giờ 
1 1 

3 Chườm nóng ướt cho người bệnh sốt 1 1 

4 Vận chuyển người bệnh lên dốc, xuống dốc 1 1 

5 Nhận định người bệnh khó thở 1 1 

6 
Hướng dẫn uống thuốc ở người bệnh có y lệnh 

uống nhiều loại thuốc 
1 1 

7 Xử lý phồng nơi tiêm khi tiêm tĩnh mạch 1 1 

8 
Tiêm truyền tĩnh mạch ở người có tĩnh mạch di 

động 
2 2 

9 Xử lý dịch không chảy khi truyền dịch 1 1 

10 Rút kim sau khi tiêm, truyền 1 1 

11 Kiểm tra tuần hoàn sau khi băng 1 1 

12 Nhận định các loại vết thương 2 2 

13 Cắt chỉ vết thương nhiễm khuẩn 1 1 

14 Nặn mủ vết thương 1 1 

15 
Hướng dẫn người bệnh đi tiểu sau khi rút ống 

thông tiểu 
1 1 

16 Kiểm tra ống thông dạ dày trước khi cho ăn 1 1 

17 Xử lý sự cố máy đo điện tim bị nhiễu 1 1 

18 Ghi phiếu chăm sóc 2 2 

19 
Lập quy trình điều dưỡng người bệnh sau phẫu 

thuật 
2 2 

20 Lập quy trình điều dưỡng người bệnh nội khoa 2 2 

Cộng: 25 25 

2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 196 giờ 

TT Nội dung 

Chỉ tiêu 

(số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Đo dấu hiệu sống, đánh giá lượng dịch vào - ra    

Đo nhiệt độ 2 2 10 



 
 

 
 

Đếm nhịp thở 2 2 10 

Đếm mạch 2 2 10 

Đo huyết áp 4 2 10 

 Đo lượng dịch vào - ra 4 2 6 

2 Hút đờm dãi, thở Oxy, khí dung    

Hút đờm dãi đường hô hấp trên 2 2 2 

Thở Oxy bằng mặt nạ, ống thông gọng kính 2 2 3 

Khí dung qua máy khí dung 2 2 2 

3 Đưa thuốc vào cơ thể    

Test lẩy da 1 1 1 

Uống thuốc 2 2 6 

Nhỏ thuốc 1 1 2 

Tiêm trong da 1 1 1 

Tiêm dưới da 1 1 1 

Tiêm bắp 2 2 8 

Tiêm tĩnh mạch 2 2 8 

Truyền dịch tĩnh mạch 2 2 8 

Truyền máu 2 2 2 

4 Lấy bệnh phẩm xét nghiệm    

Lấy máu làm xét nghiệm 1 1 4 

Lấy nước tiểu làm xét nghiệm 1 1 2 

Lấy mủ làm xét nghiệm 1 1 1 

Lấy đờm làm xét nghiệm 1 1 1 

5 Chườm nóng, chườm lạnh, thụt tháo    

Chườm nóng 1 1 4 

Chườm lạnh 1 1 1 

Thụt tháo 1 1 1 

6 Tiếp nhận người bệnh    

Tiếp nhận người bệnh tại khoa khám bệnh 2 2 2 

Tiếp nhận người bệnh tại khoa điều trị 2 2 4 

Thực hiện cho người bệnh chuyển viện 1 1 1 



 
 

 
 

Thực hiện cho người bệnh ra viện 1 1 1 

Vận chuyển người bệnh bằng cáng 2 2 6 

 Vận chuyển người bệnh bằng xe lăn 2 2 6 

7 Ghi chép hồ sơ, sổ sách    

 Ghi phiếu công khai thuốc 2 2 4 

Ghi phiếu chăm sóc 2 2 4 

Ghi sổ bàn giao người bệnh vào khoa 1 1 2 

Ghi sổ bàn giao hồ sơ bệnh án 1 1 2 

Ghi sổ tổng hợp thuốc hàng ngày 2 2 2 

8 Phụ giúp bác sỹ    

Phụ giúp bác sỹ khám bệnh 2 2 4 

Phụ giúp bác sỹ chọc dò màng phổi 1 1 0 

Phụ giúp bác sỹ chọc dịch màng bụng 1 1 0 

Phụ giúp bác sỹ chọc dịch não tủy 1 1 0 

9 Chăm sóc vết thương    

 Băng vết thương 2 2 4 

 Thay băng, rửa vết thương sạch không khâu 1 1 2 

 Thay băng, rửa vết thương sạch có khâu 1 1 4 

 Thay băng, rửa vết thương nhiễm khuẩn không khâu 1 2 4 

 Thay băng, rửa vết thương nhiễm khuẩn có khâu 1 2 4 

 Cắt chỉ 1 2 4 

 Thay băng chân ống dẫn lưu 1 2 4 

 Thay băng hậu môn nhân tạo 1 2 2 

10 Sử dụng thiết bị y tế    

 Đo điện tim 1 2 2 

 Vận hành máy monitor 1 1 1 

 Tiêm tĩnh mạch bằng bơm tiêm điện 1 2 2 

 Truyền dịch tĩnh mạch bằng máy truyền dịch 1 2 1 

11 Hút dịch dạ dày - tá tràng, rửa dạ dày cho ăn qua 

ống thông 

   

 Hút dịch dạ dày 1 1 1 

 Hút dịch tá tràng 1 1 1 



 
 

 
 

 Rửa dạ dày 1 1 1 

 Ăn qua ống thông dạ dày 2 2 2 

12 Thông tiểu, rửa bàng quang    

 Thông tiểu 1 2 1 

 Rửa bàng quang 1 2 1 

13 Vệ sinh, chăm sóc loét ép    

 Chăm sóc răng miệng 1 1 2 

 Gội đầu 1 1 1 

 Tắm 1 1 1 

 Dự phòng, chăm sóc loét ép 1 1 2 

14 Quy trình điều dưỡng    

 Nhận định 1 1 2 

 Chẩn đoán điều dưỡng 1 1 2 

 Lập kế hoạch 1 1 2 

 Thực hiện kế hoạch chăm sóc 1 1 2 

 Đánh giá 1 1 2 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực tập: Khoa nội và phòng khám nội, khoa ngoại và phòng 

khám ngoại của bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.  

  2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc trang sử dụng tại khoa lâm 

sàng: Máy huyết áp, nhiệt kế, ống nghe, máy điện tim, máy monitor, máy truyền 

dịch, bơm tiêm điện, máy hút, bình Oxy. 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập lâm sàng, bảng kiểm. Mỗi 

nhóm 03 sinh viên cần chuẩn bị: 01 ống nghe, 01 máy đo huyết áp, 01 nhiệt kế, 01 

hộp găng tay. 

4. Các điều kiện khác: Môn học Thực tập điều dưỡng cơ bản 1 & 2 bố trí 

thực tập tại bệnh viện đa khoa. Sinh viên mặc đúng trang phục theo quy định học 

thực tập, bảo quản trang thiết bị máy móc đúng quy định, chấp hành nội quy của 

cơ sở y tế. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

 - Về kỹ năng: 

+ Nhận định, áp dụng, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng trên người bệnh; 

+ Phát hiện và xử lý các tai biến trong quá trình thực hiện kỹ thuật; 



 
 

 
 

+ Thực hiện tiếp nhận người bệnh, quản lý hồ sơ người bệnh; 

 + Lập quy trình điều dưỡng. 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Mức độ tuân thủ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; 

 + Khả năng tiếp cận, ứng dụng các kỹ thuật điều dưỡng trong công tác chăm 

sóc người bệnh, tự chịu trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc cá nhân và 

phối hợp nhóm. 

 2. Phương pháp: 

- Thường xuyên:  02 điểm kiểm tra. 

- Định kỳ:   02 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành 

 - Kết thúc môn học: Thi thực hành. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:  

 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng 

giảng dạy sau khi sinh viên hoàn thành các chương trình các môn học, mô đun cơ 

sở và 02 mô đun Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 1, Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 2, 

trước các môn học chuyên môn khác. 

 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 - Đối với giảng viên: Phối hợp tốt với cán bộ y tế tại cơ sở có sinh viên đến 

thực tập. Tham gia hướng dẫn, giảng dạy thực tập tại cơ sở y tế, phát hiện và xử lý 

kịp thời các tình huống lâm sàng. 

- Đối với người học:  

+ Chuẩn bị đầy đủ trang phục cá nhân: Mũ, áo blue, khẩu trang khi thực tập; 

tham gia đầy đủ các buổi thực tập; hoàn thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại 

sổ thực tập lâm sàng; quan sát, nhận định, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.  

+ Chăm chỉ, tích cực, chủ động, hăng say trong học tập. 

+ Tự giác trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng; chịu trách nhiệm với các sai 

sót của cá nhân. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

  - Thực hiện các kỹ thuật: Đo dấu hiệu sống, hút đờm dãi, thở Oxy, tiêm bắp, 

tiêm tĩnh mạch, truyền dịch, lấy máu xét nghiệm, chườm nóng ướt, phụ giúp bác sỹ 

khám bệnh, chăm sóc vết thương, sử dụng máy điện tim, ăn qua ống thông dạ dày, 

thông tiểu. 

 - Tiếp nhận người bệnh, ghi chép hồ sơ. 

 - Lập quy trình điều dưỡng. 

  4. Tài liệu tham khảo:  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập điều dưỡng nội khoa 

Mã môn học: MH 20 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

 - Giờ giảng viên giảng dạy thực tập (5 giờ/ 1 tín chí): 10 giờ 

 - Giờ người học tự thực tập tại cơ sở y tế: 76 giờ (Người học hoàn thành đủ 

các chỉ tiêu quy định trong chương trình thực hành) 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 - Vị trí: Là môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng 

trình độ cao đẳng. 

 - Tính chất: Là môn học thực tập giúp cho người học thực tập kỹ năng nhận 

định các triệu chứng chính của bệnh nội khoa, lập quy trình điều dưỡng cho một số 

bệnh nội khoa thường gặp. 

II. Mục tiêu môn học: 

 - Về kiến thức: Trình bày được triệu chứng chính của các bệnh nội khoa 

thường gặp.  

  - Về kỹ năng:  

  + Nhận định được triệu chứng chính của các bệnh nội khoa thường gặp.  

 + Lập được quy trình điều dưỡng người bệnh nội khoa 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tác phong ân cần, chu đáo, 

chia sẽ, cảm thông và chính xác trong quá trình chăm sóc người bệnh, thực hiện 

đúng nhiệm vụ chăm sóc người bệnh toàn diện. Tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai 

sót trong quá trình chăm sóc người bệnh. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung giảng dạy: 10 giờ 

Số

TT 
Nội dung 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Giảng dạy 

1 Chăm sóc người bệnh tim mạch có sử dụng thuốc 

trợ tim Digoxin 

1 1 

2 Chăm sóc người bệnh tim mạch có theo dõi 

monitor 

1 1 

3 Chăm sóc người bệnh phù tim 1 1 



 
 

 
 

4 Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp độ III 1 1 

5 

 
Chăm sóc người bệnh suy hô hấp cấp 

1 1 

6 Chăm sóc người bệnh đái tháo đường có biến 

chứng bàn chân tiểu đường 

1 1 

7 Chăm sóc người bệnh xuất huyết tiêu hóa 1 1 

8 Chăm sóc người bệnh phù thận 1 1 

9 - Chăm sóc người bệnh basedow 1 1 

10 - Chăm sóc người bệnh hạn chế vận động liên quan 

đến các bệnh lý cơ- xương- khớp 

1 1 

Cộng: 10 10 

 

2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 76 giờ 

TT Nội dung 

Chỉ tiêu  

(Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm bệnh tim mạch    

1. Theo dõi lượng nước vào ra cho người 

bệnh 
1 2 2 

2. Vận hành, sử dụng bơm tiêm điện 1 2 2 

3. Vận hành, sử dụng monitor 1 2 2 

4. Vận hành, sử dụng máy đo điện tim 1 2 2 

5. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ tim 

mạch  

1 2 
2 

6. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ 

tim mạch 
1 2 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm bệnh hệ hô hấp    

1. Vận hành và sử dụng máy thở khí dung 1 2 2 

2. Vận hành và sử dụng máy thở oxy, bình 

oxy 

1 
2 2 

3. Vận hành và sử dụng máy hút đờm dãi 1 2 2 

4. Đo SpO2 1 2 2 

5. Kỹ thuật vỗ rung, ho khạc đàm 1 2 2 

6. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ hô hấp  1 2 2 

7. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ 

hô hấp 
1 2 2 



 
 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm bệnh hệ tiêu hóa    

1.  Theo dõi sonde dạ dày, hút dịch dạ dày, 

lấy dịch dạ dày làm xét nghiệm 
1 2 2 

2. Theo dõi dấu hiệu mất máu do xuất 

huyết tiêu hóa 
1 2 2 

3. Phụ giúp thầy thuốc chọc hút dịch màng 

bụng 
1 2 2 

4. Nhận định triệu chứng bệnh hệ tiêu hóa 1 2 2 

5. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ 

tiêu hóa 
1 1 2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm bệnh hệ tiết niệu    

1. Theo dõi nước tiểu, lấy nước tiểu làm xét 

nghiệm 
1 2 2 

2. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ tiết 

niệu   

1 
2 2 

3. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ 

tiết niệu 

1 
2 2 

4. Nhận định triệu chứng bệnh hệ tiêu hóa 1 2 2 

5. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ 

tiết niệu 
1 1 2 

5 

 

 

 

Nhóm bệnh hệ thần kinh    

1. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ thần 

kinh 
1 1 1 

2. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ 

thần kinh 
1 1 1 

6 

 

 

 

Nhóm bệnh Cơ - xương - khớp    

1. Nhận định triệu chứng bệnh lý Cơ - 

xương - khớp  
1 1 2 

2. Lập quy trình điều dưỡng người mắc 

bệnh Cơ – xương - khớp 
1 1 2 

7 

 

 

 

Nhóm bệnh nội tiết- chuyển hóa     

1. Test đường huyết 1 2 4 

2. Tiêm thuốc tiểu đường 1 2 4 

3. Nhận định các triệu chứng bệnh đái tháo 

đường 

1 
2 4 

4. Nhận định các triệu chứng bệnh basedow 1 1 1 



 
 

 
 

5. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh nội 

tiết- chuyển hóa 
1 1 2 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:  

 1. Địa điểm thực tập: Khoa Nội của bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. 

 2. Trang thiết bị máy móc: Máy điện tim, máy monitor, các loại máy đang sử 

dụng tại khoa. 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập lâm sàng, mỗi nhóm 3 học 

sinh cần chuẩn bị: 01 ống nghe, 01 máy đo huyết áp, 01 nhiệt kế. 

 4. Các điều kiện khác: Người học mặc trang phục y tế đúng quy định. Tuân 

thủ quy chế bệnh viện. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

  1. Nội dung:  

  - Kiến thức: Trình bày triệu chứng chính của các bệnh nội khoa thường gặp.  

 - Kỹ năng:  

 + Nhận định các triệu chứng chính của các bệnh nội khoa thường gặp. 

 + Quy trình điều dưỡng cho người bệnh nội khoa. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tác phong ân cần, chu đáo, chia sẽ, cảm 

thông và chính xác trong quá trình chăm sóc người bệnh, thực hiện đúng nhiệm vụ 

chăm sóc người bệnh toàn diện 

 2. Phương pháp:  

 - Thường xuyên:   01 điểm kiểm tra 

 - Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành  

 - Kết thúc môn học:  Thực hành + Vấn đáp 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:   

  1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học thực tập lâm sàng này được thực hiện 

sau khi đã hoàn thành môn học/mô đun: Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 1 và kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 2, thực tập điều dưỡng cơ bản 1&2, 

điều dưỡng nội khoa. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Lựa chọn ca bệnh mẫu, hướng dẫn người học thực tập 

trên lâm sàng, cầm tay chỉ việc. 



 
 

 
 

- Đối với người học: Tập trung học theo ca bệnh mẫu, tham gia đầy đủ các 

buổi thực tập lâm sàng; lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh nội khoa; hoàn 

thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại sổ thực tập lâm sàng.  

 3. Những trọng tâm cần chú ý: Lập quy trình điều dưỡng người bệnh hệ tim 

mạch, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ cơ xương khớp, bệnh lý nội tiết- 

chuyển hóa. 

 4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Bộ y tế ( 2007),  Điều dưỡng Nội khoa, Nhà xuất bản Y học  

[2]. Bộ y tế, Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1, Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam – 2017 

[3]. Bộ y tế, Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2, Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam – 2017 

[4]. Bài giảng bệnh học nội khoa, Trường Đại học Y dược Huế,  2007 

[5]. Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa, Khoa Điều dưỡng( 2005), Giáo trình Điều 

dưỡng Nội khoa Tập 1,2, Trường Đại học y khoa Huế  

[6]. Chủ biên GS.TS Ngô Quý Châu( 2016), Cẩm nang điều trị nội khoa, nhà 

xuất bản Y Dược Huế 

[7]. Các bộ môn Nội, Trường Đại học y Hà Nội ( 2005), Bệnh học Nội khoa- 

Tập 1,2, Nhà xuất bản y học  

[8]. Các bộ môn Nội, Trường đại học y Hà Nội Nội khoa cơ sở - Triệu 

chứng học Nội khoa ”– Nhà xuất bản y học Hà Nội 2005. 

[9]. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch(2014), Giáo trình Điều 

Dưỡng Nội,   

[10]. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận tiết niệu, Bộ Y 

Tế 2015. 

 

 

 

  



 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học:  Thực tập điều dưỡng Ngoại khoa 

Mã môn học:  MH 22 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ  (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

 - Giờ giảng viên giảng dạy thực tập (5 giờ/ 1 tín chỉ): 10 giờ 

 - Giờ sinh viên tự thực tập tại cơ sở Y tế : 76 giờ 

 

I. Vị trí, tính chất môn học: 

 - Vị trí: Thực tập Điều dưỡng Ngoại khoa là môn học chuyên môn trong 

chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng. 

 - Tính chất: Là môn học thực tập nhằm áp dụng kiến thức lý thuyết cơ bản 

về nguyên nhân, dấu hiệu, triệu chứng, biến chứng của một số bệnh Ngoại khoa 

thường gặp để chăm sóc người bệnh ngoại khoa. 

II. Mục tiêu môn học: 

  - Về kiến thức: Trình bày được các triệu chứng chính của một số bệnh ngoại 

khoa  

 - Về kỹ năng:  

 + Nhận định được các triệu chứng chính của một số bệnh ngoại khoa thường 

gặp trên lâm sàng  

 + Lập và thực hiện được quy trình Điều dưỡng của một số bệnh ngoại khoa 

thường gặp.  

 + Thực hiện được những kỹ năng điều dưỡng cơ bản trên người bệnh ngoại 

khoa. 

 + Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và thân nhân người bệnh . 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Rèn luyện tác phong ân cần, chu đáo, chính xác trong quá trình chăm sóc 

người bệnh. 

 + Xác định được vị trí, vai trò và trách nhiệm của người Điều dưỡng, thực 

hiện chăm sóc người bệnh có hiệu quả, có chất lượng, bảo đảm an toàn cho người 

bệnh. Tự chịu trách nhiệm với việc làm và hành động của mình 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung giảng dạy: 10 giờ



Số 
TT 

Nội dung 
Thời gian ( giờ) 

Tổng số Giảng dạy 

1 
Theo dõi, chăm sóc các loại ống dẫn lưu sau phẫu 

thuật 
1 1 

2 Vận chuyển người bệnh Ngoại khoa 1 1 

3 
Thay băng, rửa vết thương giập nát, có nhiều dị 

vật 
1 1 

4 
Thay băng, rửa vết thương nhiễm khuẩn, có 

nhiều tổ chức hoại tử, nhiều mủ.  
1 1 

5 
Chăm sóc về tư thế cho người bệnh có chấn 

thương 
1 1 

6 
Tư vấn, hướng dẫn chế độ ăn cho người bệnh 

trước và sau phẫu thuật 
1 1 

7 
Hướng dẫn cách ghi chép hồ sơ, sổ sách Ngoại 

khoa 
1 1 

8 
Bình kế hoạch chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 

hệ tiêu hóa 
1 1 

9 
Bình kế hoạch chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 

hệ tiết niệu 
1 1 

10 
Bình kế hoạch chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 

chấn thương 
1 1 

 Cộng: 10 10 

 

2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 76 giờ 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu  

(số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 
Tự làm 

1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa    

1. Theo dõi dấu hiệu sinh tồn Thường xuyên 

2. Chăm sóc đau 2 4 8 

3. Chăm sóc vết mổ 2 4 8 

4. Chăm sóc về tư thế 2 4 8 

5. Theo dõi, chăm sóc các loại ống dẫn lưu sau 

phẫu thuật 
2 4 8 

2 Nhóm bệnh hệ tiêu hóa    

 1. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ tiêu hóa 1 2 2 

 2. Chăm sóc về dinh dưỡng 1 2 2 
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 3. Chăm sóc tình trạng chướng bụng    

 4. Theo dõi trung, đại tiện  1 2 2 

 5. Chăm sóc hậu môn nhân tạo 1 1 1 

 6. Lập quy trình Điều dưỡng cho người bệnh 

hệ tiêu hóa.  
1 2 3 

3 Nhóm bệnh hệ tiết niệu    

 1. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ tiết niệu 1 2 2 

 2. Chăm sóc tiểu tiện 1 2 2 

 3. Bơm rửa bàng quang, niệu đạo 1 2 2 

 4. Theo dõi, chăm sóc các loại ống dẫn lưu sau 

phẫu thuật 
1 2 2 

 5. Lập quy trình Điều dưỡng cho người bệnh 

hệ tiết niệu.  
1 2 3 

4 Nhóm bệnh chấn thương 

1. Nhận định triệu chứng bệnh lý người 

bệnh chấn thương 

1 2 2 

 2. Chăm sóc về vận động 1 2 2 

 3. Chăm sóc tư thế, chống phù nề 1 2 2 

 4. Chăm sóc bó bột 1 2 1 

 5. Tháo bột 1 2 1 

 6. Lập quy trình Điều dưỡng cho người bệnh 

chấn thương. 
1 2 3 

5 Nhóm bệnh vết thương – bỏng – ghép da    

 1. Nhận định triệu chứng bệnh lý người 

bệnh vết thương – bỏng – ghép da 
1 2 2 

 2. Chăm sóc vết mổ 1 2 4 

 3. Phụ giúp bác sĩ làm tiểu phẫu 1 2 1 

 4. Lập quy trình Điều dưỡng cho người bệnh 

vết thương – bỏng – ghép da 
1 2 3 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa: Khoa Ngoại của bệnh viện đa khoa trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình.  

  2. Trang thiết bị máy móc: Nhiệt kế, máy huyết áp, máy điện tim, máy hút 

đờm dãi và các loại máy đang sử dụng tại khoa. 
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 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập lâm sàng. Mỗi nhóm 03 

học sinh cần chuẩn bị: 01 ống nghe, 01 máy đo huyết áp, 01 nhiệt kế, 01 hộp găng 

tay.  

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá 

 1. Nội dung: 

  - Về kiến thức: Trình bày được các triệu chứng chính của một số bệnh ngoại 

khoa  

 - Về kỹ năng:  

 + Nhận định được các triệu chứng chính của một số bệnh ngoại khoa thường 

gặp trên lâm sàng  

 + Lập và thực hiện được quy trình Điều dưỡng của một số bệnh ngoại khoa 

thường gặp.  

 + Thực hiện được những kỹ năng điều dưỡng cơ bản trên người bệnh ngoại 

khoa. 

 + Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và thân nhân người bệnh . 

 - Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: 

 + Nhanh nhẹn, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác khi thực hiện kỹ thuật chăm sóc 

người bệnh. 

 + Biểu hiện tinh thần trách nhiệm cao, ân cần, thông cảm với người bệnh, 

hợp tác tốt với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện công việc. 

 2. Phương pháp:  

- Thường xuyên:   01 điểm kiểm tra 

- Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành 

- Kết thúc môn học: Thực hành + Vấn đáp 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Thực tập điều dưỡng Ngoại khoa 

được thực hiện sau khi đã hoàn thành các môn học, mô đun: Kiểm soát nhiễm 

khuẩn, Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 1, Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 2, Thực tập kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản 1&2 , Điều dưỡng Ngoại khoa. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 - Đối với giảng viên: Phối hợp tốt với các giảng viên thỉnh giảng tại khoa 

Ngoại của các cơ sở y tế có sinh viên đến thực tập để sinh viên có điều kiện thực 

hành rèn luyện và nâng cao kỹ năng tay nghề. 

 - Đối với người học: 

+ Chuẩn bị đầy đủ trang phục cá nhân: Mũ, áo blouse, khẩu trang khi đi thực 

tập; tham gia đầy đủ các buổi thực tập lâm sàng, lập quy trình điều dưỡng cho 
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người bệnh Ngoại khoa; hoàn thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại sổ nhật ký 

thực tập 

+ Chủ động, tích cực trong học tập và tìm kiếm, nghiên cứu các nội dung 

trong chương trình môn học. 

+ Tích cực, tự giác trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thái độ để khi ra 

trường có tay nghề vững vàng, đáp ứng được với yêu cầu của công việc. 

 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Lập quy trình Điều dưỡng 

người bệnh hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu, chấn thương. 

 4. Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Bộ Y tế (2011), Điều dưỡng ngoại khoa – Sách đào tạo cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa, Nxb Y học,. 

 [2]. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (2016), Điều dưỡng Ngoại khoa,  

[3]. Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Bài giảng triệu chứng học ngoại 

khoa, Nxb Y học 

[4]. Trường Đại học Y Hà Nội (2000), Bài giảng bệnh học ngoại khoa tập 

1,2, Nxb Y học 

[5]. Trường Đại học Y Hà Nội (2000), Ngoại khoa cơ sở, Nxb Y học 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập sức khỏe trẻ em 

Mã môn học: MH 24 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

- Giờ giảng viên giảng dạy thực tập (5 giờ/1tín chỉ): 10 giờ 

- Giờ sinh viên tự thực tập tại cơ sở Y tế: 76 giờ 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Điều 

dưỡng trình độ Cao đẳng.  

- Tính chất: Là môn học thực tập giúp cho sinh viên thực hành các kỹ năng 

nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc một số bệnh 

nhi khoa thường gặp; thực hành tư vấn về chế độ nuôi dưỡng trẻ cho các bà mẹ. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được triệu  chứng lâm sàng của một số bệnh thường gặp ở trẻ em. 

- Về kỹ năng:  

+ Nhận định được dấu hiệu của một số bệnh thường gặp ở trẻ trên lâm sàng. 

+ Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc một số bệnh thường gặp ở trẻ em.   

+ Thực hiện được tư vấn chế độ nuôi dưỡng, giáo dục sức khỏe cho trẻ em 

bị bệnh và người nhà của trẻ. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Chủ động tiếp cận và áp dụng các kỹ thuật chăm sóc trẻ em vào thực tiễn, 

đồng thời chịu trách nhiệm với công việc của bản thân. 

+ Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, ân cần, nhẹ nhàng, chính xác trong quá 

trình quá trình tiếp xúc, theo dõi, chăm sóc trẻ. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung giảng dạy tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số

TT 
Nội dung 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Giảng dạy 

1 Các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản chăm sóc trẻ em 2 2 
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2 Chăm sóc trẻ bị bệnh hô hấp 1 1 

3 Chăm sóc trẻ bị bệnh tim 1 1 

4 Chăm sóc trẻ bị bệnh tiêu hóa 1 1 

5 Chăm sóc trẻ bị bệnh tiết niệu 1 1 

6 Chăm sóc bệnh nhi non tháng, nhẹ cân 1 1 

7 Chăm sóc trẻ bị thiếu máu và suy dinh dưỡng 1 1 

8 Chăm sóc trẻ co giật 1 1 

9 Tư vấn nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ 1 1 

Cộng: 10 10 

2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành 

TT Nội dung 

Chỉ tiêu  

(Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Kỹ thuât điều dưỡng cơ bản khi chăm sóc trẻ. Thường xuyên 

Đo nhiệt độ, huyết áp, đếm mạch cho trẻ    

Tiêm bắp, tiêm dưới da    

Tiêm, truyền tĩnh mạch    

Lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm    

2 Nhóm bệnh hệ hô hấp    

1. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ hô hấp ở trẻ 1 2 3 

2. Vận hành và sử dụng máy thở khí dung 1 1 4 

3. Vận hành và sử dụng máy thở oxy, bình oxy 1 1 2 

4. Vận hành và sử dụng máy hút đờm dãi 1 1 3 

5. Đo SpO2 1 2 2 

6. Kỹ thuật vỗ rung, ho khạc đàm 1 1 3 

7. Lập quy trình Chăm sóc trẻ bị bệnh hệ hô hấp 1 1 3 

3 Nhóm bệnh tim mạch    

 1. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ tim mạch 1 1 3 

 2. Theo dõi lượng nước vào ra cho trẻ bệnh 1 1 2 

 3. Vận hành, sử dụng bơm tiêm điện 1 1 4 

 4. Vận hành, sử dụng monitor 1 1 3 

 5. Lập quy trình Chăm sóc trẻ bị bệnh hệ tim 

mạch 

1 1  2 



21 
 

 
 

4 Nhóm bệnh hệ tiêu hóa và dinh dưỡng    

 1. Nhận định triệu chứng bệnh lý hệ tiêu hóa và 

dinh dưỡng 

1 1 3 

 2. Chăm sóc về dinh dưỡng 1 1 4 

 3. Chăm sóc trẻ tiêu chảy 1 1 3 

 4. Chăm sóc tình trạng chướng bụng 1 1 2 

 5. Theo dõi trung, đại tiện 1 1 2 

 6. Lập quy trình chăm sóc trẻ bệnh hệ tiêu hóa 

và dinh dưỡng 
1 1 3 

5 Nhóm bệnh hệ tiết niệu    

1. Nhận định triệu chứng bệnh hệ tiết niệu ở trẻ 1 1 2 

2. Theo dõi  lượng tiểu 1 1 4 

3. Theo dõi phù    

4. Lập quy trình Chăm sóc trẻ bị bệnh hệ tiết 

niệu 

1 1 2 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:  

1. Địa điểm thực tập: Khoa Nhi, phòng khám Nhi của Bệnh viện Đa khoa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy thở khí dung, Máy thở Oxy, Máy truyền 

tĩnh mạch, Máy monitor… 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập lâm sàng, dụng cụ y tế 

phù hợp gồm: Ống nghe, bộ đo huyết áp, nhiệt kế... 

4. Các điều kiện khác: Môn học thực tập Sức khỏe trẻ em bố trí thực tập tại 

Bệnh viện Đa khoa, sinh viên mặc đúng trang phục theo quy định học thực tập, bảo 

quản trang thiết bị máy móc đúng quy định, chấp hành nội quy của cơ sở y tế.  

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

1. Nội dung:  

- Kiến thức: Triệu chứng lâm sàng của một số bệnh thường gặp ở trẻ em 

- Kỹ năng:  

+ Nhận định dấu hiệu của một số bệnh thường gặp ở trẻ trên lâm sàng. 

+ Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc của một số bệnh thường  gặp ở trẻ 

em.   

+ Thực hiện tư vấn chế độ nuôi dưỡng, giáo dục sức khỏe cho trẻ em bị bệnh 

và người nhà của trẻ. 
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- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Thái độ học tập, tinh thần trách nhiệm khi 

sinh viên thực tập tại khoa. 

2. Phương pháp:  

  - Thường xuyên:   01 điểm kiểm tra 

  - Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành  

  - Kết thúc môn học:  Thi thực hành + Vấn đáp 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:   

1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học thực tập lâm sàng được thực hiện sau 

khi đã hoàn thành các môn học, mô đun: Kiểm soát nhiễm khuẩn, Kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 1, 2, Thực tập điều dưỡng cơ bản 1 &2, Sức khỏe trẻ em. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Hướng dẫn người học thực tập trên lâm sàng, cầm tay 

chỉ việc. 

- Đối với người học: Chuẩn bị đầy đủ trang phục cá nhân: mũ, áo blue, khẩu 

trang khi thực tập; tham gia đầy đủ các buổi thực tập lâm sàng; lập quy trình điều 

dưỡng cho người bệnh Nhi khoa; hoàn thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại sổ 

nhật ký thực tập. Tuân thủ nội quy khoa phòng nơi thực tập. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

- Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng khi chăm sóc trẻ như đo dấu hiệu sống, 

thở khí dung, tiêm truyền tĩnh mạch 

- Lập quy trình điều dưỡng chăm sóc trẻ bị bệnh hô hấp,tiêu hóa, tiết niệu và 

bệnh tim. 

- Tư vấn cách nuôi dưỡng và cách chăm sóc trẻ  

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Bộ Y tế, (2005), Điều dưỡng Nhi khoa, Nhà xuất bản Y học. 

[2]. Bộ Y tế, (2010) "Hướng dẫn xử trí lồng ghép các bệnh thường gặp ở trẻ 

em" 

[3]. Bộ môn Điều dưỡng Nhi - Đại học Y dược Huế (2012) “Bài giảng thực 

hành lâm sàng nhi khoa” 

[4]. GS.TS Nguyễn Công Khanh , GS. TSKH Lê Nam Trà (2010). "Thực 

hành cấp cứu nhi khoa ", NXB Y học 

[5]. Trường đại học Y Hà Nội (2006), Bài giảng nhi khoa, tập 1,2, NXB Y 

học . 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập sức khỏe sinh sản 

Mã môn học: MH 26  

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ). 

- Giờ giảng viên giảng dạy thực hành (5 giờ/1 tín chỉ): 10 giờ. 

- Giờ sinh viên tự làm thực hành tại cơ sở thực hành: 76 giờ. 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Điều 

dưỡng trình độ cao đẳng.  

- Tính chất: Là môn học thực tập, để sinh viên thực hành tại cơ sở y tế các 

nội dung về chăm sóc sức khỏe phụ nữ có thai, sản phụ chuyển dạ và sau đẻ, phụ nữ 

mắc bệnh phụ khoa, tư vấn về kế hoạch hóa gia đình. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Mô tả được các dấu hiệu chính và cách chăm sóc thai, trẻ sơ sinh 

- Về kỹ năng: 

+ Lập kế hoạch chăm sóc phụ nữ, bà mẹ thời kỳ thai nghén, chuyển dạ và 

sau đẻ thường. 

+ Lập kế hoạch chăm sóc thai phụ trong thai sản bệnh lý. 

+ Lập kế hoạch chăm sóc sơ sinh đủ tháng khỏe mạnh. Vận dụng kiến thức 

để phát hiện các trường hợp trẻ sơ sinh bất thường. 

+ Tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chủ động tiếp cận và áp dụng các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản 

vào công tác điều dưỡng, chịu trách nhiệm với công việc. 

+ Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình với thái độ nhẹ nhàng, thận trọng, chính xác. 

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục đích 

học tập. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung giảng dạy: 10 giờ 
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Số 

TT 
Nội dung 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Giảng dạy 

1 Theo dõi cơn go tử cung 1 1 

2 Làm thuốc âm đạo 1 1 

3 Tắm bé 1 1 

4 Vệ sinh tầng sinh môn sản phụ sau sinh thường 1 1 

5 Hướng dẫn bà mẹ cho trẻ ngậm bắt vú tốt 1 1 

6 Theo dõi sự co hồi tử cung 2 2 

7 Hướng dẫn cách tiểu tiện cho sản phụ sau rút ống 

thông tiểu 

1 1 

8 Hướng dẫn cách vận động cho sản phụ, người 

bệnh phụ khoa sau mổ 

1 1 

9 Giao tiếp với thai phụ thai nghén bất thường 1 1 

Cộng 10 10 

2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 76 giờ 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Kỹ năng điều dưỡng cơ bản    

Tiếp đón sản phụ, người bệnh tại phòng khám 1 1 6 

Tiếp nhận sản phụ, người bệnh vào khoa 1 1 6 

Phụ giúp bác sỹ khám  1 1 6 

Tiêm bắp 1 1 8 

Tiêm/Truyền tĩnh mạch  1 1 8 

Tắm bé 1 2 6 

Thay băng rửa vết thương 1 1 8 

Làm thuốc âm đạo 1 1 4 

2 Quy trình điều dưỡng    

Lập quy trình điều dưỡng cho bà mẹ trong kỳ thai 

nghén 
2 1 1 

Lập quy trình điều dưỡng cho sản phụ sau sinh 2 2 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho phụ nữ bị bệnh phụ 

khoa 
2 1 2 
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 Lập quy trình điều dưỡng cho thai phụ bị một số 

bênh lý trong kỳ thai nghén (Sẩy thai, thai lưu, rau 

tiền đạo, tiền sản giật...)   

2 2 2 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:  

1. Địa điểm thực tập: Khoa Sản phụ khoa và phòng khám Sản phụ khoa của 

bệnh viện Đa khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc trang sử dụng tại khoa lâm 

sàng: Máy đo huyết áp, nhiệt kế, tai nghe, máy đo tim thai 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập lâm sàng, bảng kiểm. Mỗi 

nhóm 03 học sinh cần chuẩn bị: 01 ống nghe, 01 máy đo huyết áp, 01 nhiệt kế, 01 

hộp găng tay.  

4. Các điều kiện khác: Môn học Thực tập sức khỏe trẻ em bố trí thực tập tại 

bệnh viện đa khoa. Sinh viên mặc đúng trang phục theo quy định học thực tập, bảo 

quản trang thiết bị máy móc đúng quy định, chấp hành nội quy của cơ sở y tế. 

V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Mô tả được các dấu hiệu chính và cách chăm sóc thai, trẻ sơ 

sinh 

- Kỹ năng: 

+ Lập kế hoạch chăm sóc phụ nữ, bà mẹ thời kỳ thai nghén, chuyển dạ và 

sau đẻ thường. 

+ Lập kế hoạch chăm sóc thai phụ trong thai sản bệnh lý. 

+ Lập kế hoạch chăm sóc sơ sinh đủ tháng khỏe mạnh. Vận dụng kiến thức 

để phát hiện các trường hợp trẻ sơ sinh bất thường. 

+ Tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và kế hoạch hóa gia đình. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chủ động tiếp cận, áp dụng và chịu trách nhiệm với công việc. 

+ Rèn luyện đạo đức người điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình với thái độ nhẹ nhàng, thận trọng, chính xác. 

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập, xác định đúng đắn động cơ và mục 

đích học tập. 

2. Phương pháp  

- Thường xuyên:  01 điểm kiểm tra  

- Định kỳ:     01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành 

- Kết thúc môn học: Thi thực hành + Vấn đáp 
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VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng 

giảng dạy sau khi sinh viên hoàn thành các chương trình các môn học và mô đun 

cơ sở, môn học Thực tập kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 1&2, Sức khỏe trẻ em. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Phối hợp tốt với các giảng viên thỉnh giảng tại cơ sở y 

tế có sinh viên đến thực tập. Tham gia hướng dẫn, giảng dạy thực tập tại cơ sở y tế, 

phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống lâm sàng. 

- Đối với người học:  

+ Chuẩn bị đầy đủ trang phục cá nhân: Mũ, áo blue, khẩu trang khi thực tập; 

tham gia đầy đủ các buổi thực tập; hoàn thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại 

sổ thực tập lâm sàng; quan sát, nhận định, thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng.  

+ Chăm chỉ, tích cực, chủ động, hăng say trong học tập. 

+ Tự giác trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng; chịu trách nhiệm với các sai 

sót của cá nhân. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chăm sóc thai phụ, phụ nữ mắc bệnh phụ 

khoa. 

4. Tài liệu cần tham khảo: 

  [1]. Bộ môn Sản đại học Y Hà Nội (2006), Bài giảng sản phụ khoa, 1,2, tập 

Nxb Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

Mã môn học: MH 29 

Thời gian thực hiện: 90 giờ (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 - Vị trí: Là môn thực tập chuyên ngành trong chương trình đào tạo ngành 

Điều dưỡng trình độ cao đẳng. 

- Tính chất: Là môn thực tập lâm sàng, để sinh viên thực hiện đúng các kỹ 

năng cơ bản trong chăm sóc và điều trị người bệnh bằng phương pháp Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng. Đồng thời giúp sinh viên hình thành và rèn luyện tác 

phong nghiêm túc, thận trọng, chính xác, khoa học trong quá trình thực tập. 

II. Mục tiêu môn học: 

  - Về kỹ năng: 

+ Thực hiện đúng và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng khi điều trị các bệnh thường gặp trên lâm sàng. 

+ Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị điều trị phục hồi chức năng. 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm khi được phân công thực hiện 

các kỹ thuật trên người bệnh. 

 + Đảm bảo an toàn và có trách nhiệm với những sai sót khi thực hiện các kỹ 

thuật trên người bệnh. 

III. Nội dung môn học: 

1. Các nội dung thực tập: 86 giờ 

Số 

TT 
Nội dung 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

tập 

Kiểm 

tra 

1 Xoa bóp điều trị đau đầu 5  5  

2 
Xoa bóp điều trị liệt thần kinh VII ngoại 

biên 

5  5  

3 Xoa bóp điều trị đau vùng cổ gáy 5  5  

4 Xoa bóp điều trị đau (viêm) quanh khớp vai 5  5  

5 Xoa bóp điều trị đau lưng cấp 5  5  
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6 Xoa bóp điều trị đau thần kinh tọa 5  5  

7 Tự xoa bóp và luyện tập dưỡng sinh 10  10  

8 
Phục hồi chức năng cho người bệnh bằng 

phương pháp điện trị liệu 

10  10  

9 
Phục hồi chức năng cho người bệnh bằng 

phương pháp ánh sáng trị liệu  

10  10  

10 
Phục hồi chức năng cho người bệnh bằng 

phương pháp vận động trị liệu 

5  5  

11 
Phục hồi chức năng cho người bệnh liệt 

nửa người 

15  15  

12 Phục hồi chức năng trong các bệnh hô hấp 6  6  

13 Kiểm tra 4   4 

Cộng: 90 0 86 4 

2. Các nội dung và chỉ tiêu tay nghề thực hiện: 86 giờ 

TT Nội dung 

CHỈ TIÊU 

Số lần thực hiện 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Xoa bóp điều trị đau đầu 2 2 4 

2 Xoa bóp điều trị liệt thần kinh VII ngoại biên 2 2 4 

3 Xoa bóp điều trị đau vùng cổ gáy 2 2 4 

4 Xoa bóp điều trị đau (viêm) quanh khớp vai 2 2 4 

5 Xoa bóp điều trị đau lưng cấp 2 2 4 

6 Xoa bóp điều trị đau thần kinh tọa 2 2 4 

7 Hướng dẫn người bệnh tự xoa bóp  2 2 5 

8 Hướng dẫn người bệnh luyện tập dưỡng sinh 2 2 5 

9 Sử dụng máy điện xung điều trị cho người bệnh 2 2 10 

10 
Sử dụng máy siêu âm trị liệu điều trị cho người 

bệnh 

2 2 10 

11 Sử dụng đèn hồng ngoại điều trị cho người bệnh 2 2 20 

12 
Vận động trị liệu cho người bệnh bị teo cơ, cứng 

khớp 
2 2 4 

13 Đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt nửa người 2 2 4 

14 Hướng dẫn người bệnh liệt nửa người lăn nghiêng 2 2 4 

15 
Hướng dẫn người bệnh liệt nửa người trồi lên trụt 

xuống 
2 2 4 

16 
Tập vận động tay chân bên liệt cho người bệnh 

liệt nửa người 
2 2 4 

17 
Hướng dẫn người bệnh liệt nửa người dáng đi 

đúng với dụng cụ trợ giúp gậy, thanh song song 
2 2 4 

18 
Hướng dẫn người bệnh liệt nửa người tự thực hiện 

các hoạt động sinh hoạt cá nhân 
2 2 4 
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19 
Hướng dẫn cho người bệnh có bệnh lý hô hấp tập 

thở 
2 2 5 

20 
Thực hiện kỹ thuật vỗ rung cho người bệnh có 

bệnh lý hô hấp 
2 2 5 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

 1. Địa điểm thực tập: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Bình hoặc 

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng của Bệnh viện đa khoa trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình. 

 2. Trang thiết bị máy móc: Máy điện xung, máy siêu âm trị liệu, máy xoa 

bóp. 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình môn học, vở, bút, sổ thực 

tập lâm sàng, đèn hồng ngoại, nạng gậy, trang thiết bị y tế khác. 

4. Các điều kiện khác: Người học mặc trang phục y tế đúng quy định của 

Bệnh viện. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

 1. Nội dung: 

  - Kỹ năng: 

+ Thực hiện đúng và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng khi điều trị các bệnh thường gặp trên lâm sàng. 

+ Sử dụng thành thạo các máy móc, thiết bị điều trị phục hồi chức năng. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm khi được phân công thực hiện 

các kỹ thuật trên người bệnh 

 + Đảm bảo an toàn và có trách nhiệm với những sai sót khi thực hiện các kỹ 

thuật trên người bệnh 

 2. Phương pháp: 

- Thường xuyên:  01 bài kiểm tra. 

- Định kỳ:   01 bài kiểm tra, hình thức: Thực hành 

- Kết thúc môn học: Thi thực hành  

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

 1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Thực tập lâm sàng này được thực 

hiện sau khi hoàn thành các môn học/môn-đun: Thực tập kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản 1&2, Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. 

 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:       

- Đối với giảng viên:  
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+ Thành thạo các kỹ thuật Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

+ Hướng dẫn, uốn nắn người học thực tập trên lâm sàng, cầm tay chỉ việc 

- Đối với người học:  

 + Thực hiện tốt nội quy của khoa/phòng và bệnh viện 

 + Thực hiện các quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng 

trên người bệnh. 

 + Sử dụng các trang thiết bị hiệu quả 

 + Hoàn thành các chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại sổ nhật ký thực tập. 

+ Chăm chỉ, tích cực hăng say trong học tập. 

 3. Những trọng tâm cần chú ý:  

 - Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị các bệnh thường gặp. 

 - Các phương pháp điện trị liệu, ánh sáng trị liệu, vận động trị liệu để Phục 

hồi chức năng cho người bệnh. 

 - Các kỹ thuật phục hồi chức năng cho người bệnh liệt nửa người, người 

bệnh có bệnh lý về hô hấp. 

 4. Tài liệu tham khảo: 

 [1]. Bộ Y tế (2011), “Giáo trình Phục hồi chức năng”, Nxb Y học. 

 [2]. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình (2012), “Bài giảng Phục hồi chức 

năng”. 

 [3]. Trường Đại học Y Hà Nội, khoa Y học cổ truyền (2012), “Bài giảng Y 

học cổ truyền tập 1,2”, Nxb Y học  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập Sức khỏe cộng đồng 

Mã môn học: MH 31 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

 - Giờ giảng viên giảng dạy thực tập (5 giờ/1tín chỉ): 10 giờ 

 - Giờ sinh viên thực tập tại Trạm y tế: 76 giờ  

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn thực tập chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành  

Điều dưỡng trình độ cao đẳng. 

- Tính chất: Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình tổ 

chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trạm y tế; giúp sinh viên tìm hiểu 

được điều kiện môi trường sống và tình trạng sức khỏe để tham gia chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được mô hình tổ chức, điều kiện sống và các hoạt động liên 

quan đến bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của cộng đồng dân cư; 

+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế và chức trách, nhiệm 

vụ của từng cán bộ y tế; 

+ Mô tả được các phương pháp thu thập thông tin, số liệu về điều kiện, môi 

trường sống và tình trạng sức khỏe để chẩn đoán sức khỏe cộng đồng. 

- Về kỹ năng:  

+ Tìm hiểu được chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trạm y tế; chức 

trách, nhiệm vụ của từng cán bộ y tế của Trạm; 

+ Điều tra, thu thập, xử lý được các thông tin, số liệu để chẩn đoán sức khỏe 

cộng đồng, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên và đề xuất các biện pháp can thiệp; 

+ Thăm hộ gia đình tìm hiểu môi trường sống và tình trạng sức khỏe của các 

gia đình, thực hiện các kỹ năng tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại nhà; 
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+ Lập được kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho gia đình và cộng đồng; thực 

hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho nhân dân khi thăm hộ gia đình và tiếp xúc tại 

Trạm y tế; 

+ Tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện tại 

Trạm y tế. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Quan tâm đến tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác chăm sóc sức khỏe 

tại cộng đồng; 

+ Chân thành hợp tác với các cá nhân và tổ chức để phát huy vai trò của 

cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân; 

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

công tác chăm sóc sức khỏe. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung giảng dạy: 10 giờ 

Số 

TT 
Nội dung 

Thời gian (giờ) 

Tổng  

số 

Giảng 

dạy 

1 

Điều tra thông tin có sẵn tại Trạm y tế (theo biểu 

mẫu) về đặc điểm dân số, kinh tế, văn hóa, xã 

hội...và các hoạt động y tế của địa phương; tìm hiểu 

chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế; mô hình tổ chức, 

chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ y tế xã. 

2 2 

2 

Xây dựng bộ câu hỏi điều tra, thu thập các thông tin, 

số liệu liên quan đến tình trạng môi trường sống và 

sức khỏe cộng đồng dân cư. 

2 2 

3 Tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu 2 2 

4 Lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên 2 2 

5 
Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên tại 

gia đình và cộng đồng. 
2 2 

Cộng: 10 10 
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2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 76 giờ  

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 

Điều tra thông tin có sẵn tại Trạm y tế (theo biểu 

mẫu) về đặc điểm dân số, kinh tế, văn hóa, xã 

hội...và các hoạt động y tế của địa phương; tìm 

hiểu chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế; mô hình 

tổ chức, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ y tế 

xã. 

1 2 4 

2 

Xây dựng bộ câu hỏi điều tra, thu thập các thông 

tin, số liệu liên quan đến tình trạng môi trường 

sống và sức khỏe cộng đồng dân cư. 

1 2 4 

3 
Thăm hộ gia đình, điều tra về tình hình môi 

trường và sức khỏe cộng đồng dân cư 
1 2 8 

4 Tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu 1 2 4 

5 Lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên 1 2 4 

6 
Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên 

tại gia đình và cộng đồng. 
2 2 4 

7 

Tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và 

tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng hợp lý, DS - 

KHHGĐ. 

2 2 4 

8 Tham gia công tác tiêm chủng mở rộng 2 2 4 

9 
Tham gia công tác thống kê sổ sách tại Trạm y tế, 

quản lý hồ sơ sức khỏe nhân dân 
2 2 4 

10 Tham gia công tác vệ sinh môi trường 2 2 4 

11 
Tham gia công tác sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường 
2 2 4 

12 
Tham gia công tác dự phòng, phòng chống dịch 

bệnh lưu hành tại địa phương 
2 2 4 

13 

Tham gia trồng và chăm sóc vườn cây thuốc nam 

tại Trạm y tế, hướng dẫn người dân dùng thuốc an 

toàn 

2 2 4 

14 Viết báo cáo kết quả thực tập cộng đồng  Thường xuyên 
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IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực tập: Các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2. Trang thiết bị, máy móc: Máy tính cầm tay, loa và một số trang thiết bị, 

máy móc hiện có tại trạm. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Mỗi học sinh chuẩn bị sổ tay ghi chép,  

ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế... Chuẩn bị giáo trình môn học; các loại phiếu, 

mẫu điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu; giấy A0, bút dạ; tranh ảnh, tranh 

lật, tờ rơi ... để tư vấn, truyền thông - giáo dục sức khỏe tại Trạm y tế xã. 

4. Các điều kiện khác: Người học mang trang phục y tế đúng quy định của 

cơ sở thực tập. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

 1. Nội dung: 

- Về kiến thức:  

 + Mô hình tổ chức, điều kiện sống và các hoạt động liên quan đến bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe của cộng đồng dân cư; 

+ Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trạm y tế xã, chức trách, nhiệm vụ 

của từng cán bộ y tế xã; 

+ Các phương pháp thu thập thông tin, số liệu về điều kiện, môi trường sống 

và tình trạng sức khỏe để chẩn đoán sức khỏe cộng đồng và lập kế hoạch giải quyết 

vấn đề sức khỏe còn tồn tại. 

 - Kỹ năng:  

+ Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Trạm y tế xã; 

+ Điều tra, thu thập xử lý các thông tin, số liệu để chẩn đoán sức khỏe cộng 

đồng của một xã, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên và đề xuất các biện pháp can thiệp; 

+ Thăm hộ gia đình để tìm hiểu môi trường sống và tình trạng sức khỏe của 

các gia đình, thực hiện các kỹ năng tư vấn, chăm sóc sức khỏe tại nhà; 

+ Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng; thực hiện tư 

vấn, giáo dục sức khỏe cho nhân dân khi thăm hộ gia đình và tiếp xúc tại Trạm y tế 

xã; 

+ Tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu được thực hiện tại 

Trạm y tế. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
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 + Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm khi được phân công thực hiện 

nhiệm vụ; 

+ Quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng; 

+ Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp và cư dân để phát huy 

vai trò của cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. 

 2. Phương pháp:  

- Thường xuyên: 01 điểm kiểm tra  

- Định kỳ: 01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành  

- Kết thúc môn học: Thực hành 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học thực tập Sức khỏe cộng đồng được 

thực hiện sau khi hoàn thành các môn học/mô đun cơ sở và môn học Sức khỏe 

cộng đồng trong chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng của 

trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: 

+ Đối với giảng viên: Phối hợp tốt với các giảng viên thính giảng tại Trạm y 

tế đến thực tập để sinh viên có điều kiện thực hành rèn luyện nâng cao tay nghề. 

+ Tăng cường hiệu quả dạy học cộng đồng theo phương thức tự học là 

chính: giảng viên hướng dẫn chủ yếu tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tính chủ 

động rèn luyện thái độ, kỹ năng, gắn việc học với thực tiễn nghề nghiệp. 

-  Đối với người học:  

+ Chuẩn bị kỹ các nội dung thực hành theo hướng dẫn của giảng viên giảng 

dạy. 

+ Chuẩn bị đầy đủ trang phục cá nhân: Mũ, áo blouse, khẩu trang khi đi thực 

tập và sổ sách ghi chép. 

+ Tham gia đầy đủ các buổi thực tập. 

+ Chủ động, tích cực trong học tập và tìm kiếm, nghiên cứu các nội dung 

trong chương trình môn học. 

+ Thực hiện tốt nội quy của cơ sở thực tập. 

+ Chăm chỉ, tích cực hăng say trong học tập. 
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3. Những trọng tâm cần chú ý: Thực tập sức khỏe cộng đồng chủ yếu thuộc 

lĩnh vực kỹ năng, vì vậy trong quá trình dạy và học, giảng viên và sinh viên cần 

chú ý các kỹ năng sau: 

- Điều tra, thu thập xử lý thông tin, số liệu, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên 

- Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại gia đình và cộng đồng; tư vấn, giáo 

dục sức khỏe cho nhân dân khi thăm hộ gia đình và tiếp xúc tại Trạm y tế. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Bộ Y tế - Vụ khoa học và Đào tạo (2005), Điều dưỡng cộng đồng, NXB 

Y học, Hà Nội. 

[2]. Trường Đại học Y tế công cộng (2012), Giáo trình Y tế cộng đồng, 

NXB Lao động xã hội, Hà Nội. 

[3]. Trường Đại học kỹ thuật Y - dược Đà Nẵng (2016), Giáo trình Chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng, Đà nẵng. 

[4]. Thực tập cộng đồng, Trường đại học Y tế cộng cộng - NXB Lao động 

xã hội, 2005 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập bệnh chuyên khoa 

Mã môn học: MH 34 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

 - Giờ giảng viên giảng dạy thực tập (5 giờ/ 1 tín chí): 10 giờ 

 - Giờ người học tự thực tập tại cơ sở y tế: 76 giờ (Người học hoàn thành đủ 

các chỉ tiêu quy định trong chương trình thực hành) 

 

I. Vị trí tính chất của môn học: 

 - Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Điều 

dưỡng trình độ cao đẳng. 

 - Tính chất: Là môn học thực tập giúp cho người học thực tập kỹ năng nhận 

định các triệu chứng chính của bệnh chuyên khoa, lập quy trình điều dưỡng cho 

một số bệnh chuyên khoa thường gặp. 

II. Mục tiêu môn học: 

 - Kiến thức: Trình bày triệu chứng chính của một số bệnh chuyên khoa 

thường gặp. 

  - Về kỹ năng:  

  Lập quy trình điều dưỡng cho một số bệnh chuyên khoa thường gặp. 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Rèn luyện tác phong ân cần, chu đáo, chia sẽ, cảm thông, chính xác trong 

quá trình chăm sóc người bệnh. Thực hiện đúng nhiệm vụ chăm sóc người bệnh toàn 

diện. Tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra sai sót trong quá trình chăm sóc người bệnh. 

III. Nội dung môn học: 

 1. Nội dung giảng dạy: 10 giờ 

Số

TT 
Nội dung 

Thời gian (giờ) 

Tổng số Giảng dạy 

1 Nhận định các tổn thương da do các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục 

1 1 

2 Chăm sóc người bệnh giang mai giai đoạn II 1 1 

3 Chăm sóc người bệnh lao 2 2 

4 

 

Nhận định và theo dõi chăm sóc các trường hợp 

cấp cứu trong tâm thần 

1 1 



38 
 

 
 

5 Chăm sóc người bệnh viêm tai giữa mạn tính 1 1 

6 - Chăm sóc người bệnh có dấu hiệu giảm/ mất thị 

lực 

2 2 

7 Chăm sóc người bệnh có vấn đề về răng miệng 1 1 

8 - Chăm sóc người bệnh trước nhổ răng 1 1 

Cộng: 10 10 

 

2. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 76 giờ 

TT Nội dung 

Chỉ tiêu 

(Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm bệnh da liễu    

1. Nhận định các tổn thương da do các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục 
1 1 2 

2. Tuyên truyền giáo dục cho người bệnh và người 

nhà mắc bệnh lây qua đường tình dục 
1 1 2 

3. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh lậu, giang 

mai 
1 1 2 

2 

 

 

Nhóm bệnh lao    

1. Nhận định triệu chứng của bệnh Lao 1 1 2 

2. Theo dõi cân nặng 1 1 2 

3. Lập quy trình điều dưỡng người bệnh Lao 1 1 1 

3 Nhóm bệnh tâm thần    

1. Nhận định các trường hợp cấp cứu trong tâm 

thần 
1 1 2 

4 

 

 

 

 

Nhóm bệnh Tai- Mũi- Họng    

1. Phụ bác sĩ khám Tai- Mũi- Họng 1 1 2 

2. Vệ sinh tai cho người bệnh viêm tai giữa bị vỡ 

mũ 
1 1 2 

3. Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh Tai- 

Mũi- Họng 
1 1 2 

5 

 

 

 

Nhóm bệnh Mắt    

1. Phụ bác sĩ đo thị lực cho người bệnh 1 1 2 

2. Lập quy trình chăm sóc người bệnh về mắt 1 1 2 
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6 

 

 

 

Nhóm bệnh Răng- Hàm- Mặt    

1. Chuẩn bị người bệnh và phụ  bác sĩ nhổ răng 1 1 2 

2. Thay băng rửa vết thương vùng răng-hàm-mặt 1 1 2 

3. Giáo dục sức khỏe cho người bệnh mắc bệnh 

răng-hàm-mặt 
1 1 2 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học:  

 1. Phòng học chuyên môn hóa: Các khoa chuyên khoa thuộc bệnh viện trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 2. Trang thiết bị máy móc: Các máy được trang bị tại các phòng khám chuyên 

khoa của bệnh viện. 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập lâm sàng, mỗi nhóm 3 học 

sinh cần chuẩn bị: 01 ống nghe, 01 máy đo huyết áp, 01 nhiệt kế. 

 4. Các điều kiện khác:  Người học mặc trang phục y tế đúng quy định. Tuân 

thủ quy chế bệnh viện. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

 1. Nội dung:  

  - Kiến thức: Trình bày triệu chứng chính của các bệnh chuyên khoa thường gặp. 

 - Kỹ năng:  

 + Nhận định các triệu chứng chính của các bệnh chuyên khoa thường gặp. 

 + Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh chuyên khoa. 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tác phong ân cần, chu đáo, chia sẽ, cảm 

thông và chính xác trong quá trình chăm sóc người bệnh, thực hiện đúng nhiệm vụ 

chăm sóc người bệnh toàn diện 

 2. Phương pháp:  

  - Thường xuyên:   01 điểm kiểm tra 

  - Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành  

  - Kết thúc môn học:  Thi thực hành + Vấn đáp 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:   

  1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng 

giảng dạy sau khi hoàn thành các môn học/mô đun:  kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 1, 

kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 2, thực tập điều dưỡng cơ bản 1&2, điều dưỡng nội 

khoa, thực tập điều dưỡng nội khoa, điều dưỡng ngoại khoa, thực tập điều dưỡng 

ngoại khoa, cấp cứu ban đầu và bệnh chuyên khoa. 
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2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên:  Lựa chọn ca bệnh mẫu, hướng dẫn người học thực tập 

trên lâm sàng, cầm tay chỉ việc. 

- Đối với người học: Tập trung học theo ca bệnh mẫu, tham gia đầy đủ các 

buổi thực tập lâm sàng; lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh; hoàn thành chỉ 

tiêu tay nghề được thể hiện tại sổ thực tập lâm sàng.  

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  Lập quy trình điều dưỡng cho 

người bệnh Da liễu, Lao, Tâm thần, Tai - mũi - họng, Mắt, Răng – hàm - mặt 

 4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Bộ Y tế (2007), Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại – Sách đào tạo cao 

đẳng điều dưỡng đa khoa, Nxb Y học. 

[2]. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (2018), Chăm sóc người bệnh chuyên 

khoa hệ Nội. 

[3]. Bộ y tế (2010), Da liễu học, Nxb Giáo dục Việt Nam 

[4]. Việt Hà, Phan Hoa, Bích Thủy và cs (2011), Các bệnh da liễu thường 

gặp, Nxb Y học 

[5]. Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Bài giảng Răng Hàm Mặt, Nxb Y học 

[6]. Trường Đại học y Hà Nôi (2005), Bài giảng  Nhãn khoa, Nxb Y học. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC THỰC HÀNH 

(Kèm theo quyết định số: 42/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021                      

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp 

Mã môn học: MH 35 

Thời gian thực hiện môn học: 225 giờ (Thực hành: 221 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành Điều 

dưỡng trình độ cao đẳng. 

- Tính chất: Là môn học thực tập để sinh viên thực hiện, rèn luyện thành 

thạo các công việc của điều dưỡng trên người bệnh để khi ra trường có khả năng tự 

thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của điều dưỡng.  

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được các bước đón tiếp người bệnh tại phòng khám, các triệu 

chứng chính và các bước lập quy trình điều dưỡng một số bệnh nội khoa, ngoại 

khoa; 

+ Trình bày được quy trình chẩn đoán sức khỏe cộng đồng và các bước lập 

kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. 

- Về kỹ năng: 

+ Theo dõi, phát hiện, đánh giá chính xác diễn biến của người bệnh; 

+ Áp dụng quy trình điều dưỡng linh hoạt để thực hiện chăm sóc người bệnh 

thành thạo; 

+ Chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý người bệnh tại cộng đồng có hiệu quả. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Điều dưỡng; 

+ Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật khám chữa bệnh, y đức, quy 

chế chuyên môn; 

+ Chịu trách nhiệm với công việc do bản thân đảm nhiệm và công việc của 

nhóm.  

 

 

 



42 
 

 
 

III. Nội dung và chỉ tiêu thực hành: 221 giờ 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Điều dưỡng phòng khám    

Tiếp đón người bệnh đến khám và điều trị ngoại 

trú 

1 2 4 

Tiếp đón người bệnh đến khám bệnh và nhập viện, 

chuyển viện 

1 2 4 

Tiếp đón người bệnh khám sức khỏe 1 1 2 

Tiếp đón người bệnh cấp cứu  1 1 2 

2 Điều dưỡng nội khoa    

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh hệ tim 

mạch 
1 2 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh hệ hô 

hấp 
1 2 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh hệ tiêu 

hóa 
1 1 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh hệ tiết 

niệu 
1 1 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh nội tiết - 

chuyển hóa 
1 1 4 

3 Điều dưỡng ngoại khoa    

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh hệ tiêu 

hóa  

1 2 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh hệ tiết 

niệu 

1 2 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh chấn 

thương 

1 2 4 

Lập quy trình điều dưỡng cho người bệnh vết 

thương - bỏng - ghép da 

1 2 2 

4 Điều dưỡng cộng đồng    

Lập kế hoạch giải quyết 01 vấn đề sức khỏe ưu 

tiên tại gia đình và cộng đồng 
2 2 4 

Tham gia chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và 

tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng, dân số - kế 

hoạch hóa gia đình 

2 2 4 



43 
 

 
 

Tham gia công tác tiêm chủng mở rộng 2 2 4 

Tham gia công tác dự phòng, phòng chống dịch 

bệnh lưu hành tại địa phương 
2 2 4 

Quản lý hồ sơ sức khỏe 2 2 4 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực tập: Bệnh viện đa khoa, các trạm y tế xã, phường trên địa 

bàn tỉnh Quảng Bình. 

2. Trang thiết bị máy móc: Các loại máy móc trang thiết bị sử dụng tại khoa 

lâm sàng: Máy huyết áp, nhiệt kế, ống nghe, máy điện tim, máy monitor, máy 

truyền dịch, bơm tiêm điện, máy hút, bình Oxy. 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Sổ thực tập tốt nghiệp. Mỗi nhóm 03 

sinh viên cần chuẩn bị: 01 ống nghe, 01 máy đo huyết áp, 01 nhiệt kế, 01 hộp găng 

tay. 

 4. Các điều kiện khác: Môn học Thực tập tốt nghiệp bố trí thực tập tại bệnh 

viện đa khoa, trạm y tế. Sinh viên mặc đúng trang phục theo quy định học thực tập, 

bảo quản trang thiết bị máy móc đúng quy định, chấp hành nội quy của cơ sở y tế. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 - Kỹ năng: 

+ Theo dõi, phát hiện, đánh giá diễn biến của người bệnh; 

+ Áp dụng quy trình điều dưỡng để thực hiện chăm sóc người bệnh; 

+ Chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý người bệnh tại cộng đồng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Điều dưỡng; 

+ Tuân thủ các quy định của Luật khám chữa bệnh, y đức, quy chế chuyên môn; 

+ Tự chịu trách nhiệm với công việc do bản thân đảm nhiệm và công việc của 

nhóm.  

2. Phương pháp: 

- Thường xuyên:  02 điểm kiểm tra. 

- Định kỳ:   02 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành. 

 - Kết thúc môn học: Thi thực hành. 
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VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để 

giảng sau khi sinh viên hoàn thành các môn học, mô đun khác trong chương trình 

đào tạo.  

  

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên:  

+ Phối hợp tốt với các cơ sở y tế có sinh viên đến thực tập. Cán bộ y tế tại cơ 

sở có sinh viên đến thực tập giám sát quá trình thực tập của sinh viên. 

+ Cập nhật kịp thời tình hình học tập của sinh viên, có biện pháp chấn chỉnh 

kịp thời khi có vấn đề phát sinh. 

- Đối với người học: 

+ Chuẩn bị đầy đủ trang phục cá nhân: Mũ, áo blue, khẩu trang khi thực tập; 

tham gia đầy đủ các buổi thực tập; hoàn thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại 

sổ thực tập tốt nghiệp.  

+ Chăm chỉ, tích cực, chủ động, hăng say trong học tập. 

+ Tự giác trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng thành thạo; Chịu trách nhiệm 

với các sai sót của cá nhân. 

 3. Những trọng tâm cần chú ý: Rèn luyện thành thạo các kỹ năng điều dưỡng 

để chăm sóc người bệnh. 

 4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Bộ Y tế (2013), Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi 

trường bệnh viện, Nxb Y học. 

[2]. Đỗ Đình Xuân (2010), Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản tập 1,2 Nxb Bộ y tế - Bộ giáo dục. 

 [3]. Bộ Y tế, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (2017), Tài liệu đào tạo 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới. 

[4]. Đỗ Đình Xuân (2012), Điều dưỡng cơ bản tập 1, Nxb Y học. 

[5]. Đỗ Đình Xuân (2013), Điều dưỡng cơ bản tập 2, Nxb Y học. 
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