
DI HQC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TRUNG DAI HQC  Y DU'€IC Dc 1p - Tir do - Hanh  phüc 

CHUAN JJAU RA CONG BO CONG KHAI 
(Ban hành kern theo Quyet djnh s: 671a /QD-DHYD ngày 30 tháng 03 näm 2020 

cia Hiu trzthng Trzthng Dgi hQc Y du'çtc, Dgi hQc hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Ten chng trInh dào tao  (Ting Vit): Y khoa 

2. Ten chinmg trInh dào tao  (Ting Anh): General Medicine 

3. TrInh d dào tao: Dai hc 

4. Ma ngành dào tao:  52720101 

5. D& t.rçing tuyn sinh: ThI sinh dà di,r thi xong k' thi THPT quc gia: có kt qua 

thi và giy chi'rng nhan tht nghip (hoc thong dixcing). 

6. Thyi gian dào tao:  6 näm 

7. Loi hInh dào tao:  ChInh quy tp trung 

8. S tin chi yêu cu ti thiu: 192 don vj tin chi 

B. MVC  TIEU VA CHUAN DAU RA CHUONG TRINH DAo TIO 

I. Miic tiêu dào tao 
1. Mc tiêu chung: 

Dào tao  Bác s Y khoa là dào tao  nhng ngui có y dc, có kin thrc và k näng 

ngh nghip co ban v y hQc d xác djnh, d xut và tham gia giãi quyt các van d 

süc khOe cá nhân và cong dng, có khã näng nghiên cru khoa h9c và nâng cao trInh 

d, dáp üng nhu cu bão v, chäm soc va nâng cao sue khôe nhân dan. 

2. Miic tiêu ci th 
Sau khi hoàn thành khóa h9c, hçc viên t& nghip CO kin thirc, k näng và näng 

krc tu chü Va trách nhim: 

Kin thurc: 

Bác si y khoa phãi có khà näng Cing diing kin thüc cüa ngành khoa h9c co ban, 

y hçc co sâ, bnh h9c, y xä hi h9c lam co sâ l' lun d nhn bit, giãi thIch, giãi 

quyt vn d và truyn dat  cho cá nhân, nhóm Ca nhân, cong  dng v tInh trang sirc 
khOe, bnh tat. 

Y.KT.0 1. Giãi thIch duçc cu trie, chUc näng và sir phát trin binh thithng v 

th cht và tinh thin con nguôi qua các giai doan phát trin trong mi tucmg tác vâi 

môi triRing t1r nhiên và xã hi. 

Y.KT.02. Giãi thIch duçic mi tuong tác gitra cu true và chirc näng cüa co th& 

gitra các h thng co quan trong diu kin binh thu&ng và bnh l, co ch các trieu 
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chrng và hi chirng, các yu to tiên hrcmg cUa các bt thii&ng và bnh 1 i các hra 
tuOi. 

Y.KT.03. Giâi thIch dirçic nguyen tc cci ban, chi djnh, chOng chi djnh, cách tin 

hành, hn ch cüa các quy trInh, k' thuât thäm khám, xét nghim phc v,i cho chAn 

doán các bnh thiz&ng gap. 

Y.KT.04. Phân tIch các tiêu chun chn doán xác djnh, chn doán phân bit các 

bnh thu&ng gtp dira trên các bang chirng khoa h9c. 

Y.KT.05. Giãi thich dixqc các nguyen tc và each giái quyt nhUng vn d sirc 

khóe thông thithng và mt sO tInh trtng dài hOi phãi duqc chUa trj khn cp bao gOm 

diu trj bang thuOc, phu thut, 4t 1", dinh dixOng, tam y hçc cO truyn và các 1iu 

pháp bO sung - thay th... 

Y.KT.06. Dánh giá dugc hiu qua cUa các can thip y th dira trên b.ng chtrng 

khoa h9c. 

Y.KT.07. TrInh bay duçic nguyen tc, mô hInh h thOng tO chrc, chirc nang 

nhim vi mtng krOi y th Vit Nam và mOi quan h giüa ngành y t vâi các ngành lien 

quan. 

Y.KT.08. TrInh bay dirge các nguyen i CG ban v quãn 1 y th và ni dung 

chinh cüa cac chiicmg trInh quOc gia trong linh vrc y té. 

Y.KT.09. Phân tIch duçic các khái nim và nguyen 1 c ban cüa djch t hoc, 

các chi sO sirc khOe chü yu, yu tO nguy ccr, mOi lien quan gitta cac yu tO nguy cci va 

bnh, djch bnh. 

Y.KT.1O. Giãi thIch thrgc nguyen tc và img diing trong dij phông cp 1, 2, 3; 

chin luçic dr phông mirc Ca nhân, tip cn dir phông diia vào cong dOng va tip cn 

d?a vào yu tO nguy cor cao trong phông ngra và nâng cao siirc khOe. 

Y.KT. 11. Giãi thIch dirge vai trô và yu tO nguy cci gay ô nhim môi trm1ng vâi 

sirc khóe; các nguyen the phông chOng ô nhim môi tnthng. 

Y.KT.12. Giái thIch dixçrc yu tO nguy cci và each phông tránh các bnh ngh 

nghip. 

Knang: 

Bác si y khoa phãi Co khã nàng giãi quyt các nhu cau chäm soc stc khOe cci 

ban mt each an toàn, kjp thai, chi phi - hiu qua d1ra vào bang chüng khoa hc va phii 

hcrp vâi diu kin thirc t. Bác si y khoa phãi cO khã nãng giao tip hiu qua vâi ngui 

bnh, nguôi nhà, dOng nghip và cong  dOng. 

Y.KN. 1. Chin doán và ra quyt djnh xir trI dira vào bang chüng có sir tham gia 

cüa ngithi bênh, nguôri nha và can b y t lien quan phü hcip vâi diu kin thirc t. 

Y.KN.2. Ap diing các kin thi'rc, phiicing pháp lun v hành vi, tam 1, xa hôi 

trong thgc hành chäm soc y khoa. 

Y.KN.3. Diu trl bang thuOc an toàn, chi phi - hiu qua. 
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nan y. 

Y.KN.4. Chäm soc s1rc khOe thai san. 
Y.KN.5. Sc cru, hi süc và chäm sOc tIch cijc. 

Y.KN.6. Chäm soc kéo dài, chäm sOc giâm nh cho ngu&i bnh mn tInh hoc 

Y.KN.7Kim soát thu. 

Y.KN.8. Kt hçip y hçc c truyn và các phrnng pháp chta bnh không dung 

thuc trong diu trj, dij phOng và phiic hi chi'rc näng mt s6 bnh thuing gap. 

Y.KN.9. Tham gia kim soát lay nhim. 

Y.KN.1O. Tuyên truyn, giáo ditc, 4n dng cho tang cu&ng sue khOe và dir 

phOng bnh tat. 

Y.KN.11. Quãn1 tüvong. 

Y.KN.12. To dirng duqc m& quan h than thin, hqp táe, tin tithng vài ngithi 

bnh, than nhân ngthi bnh và cong dng. 

Y.KN. 13. Giao tip hiu qua. Cong tác CO hiu qua vâi dng nghip và di tác. 

Y.KN. 14. Dtt trinh d ngoi ngt, giáo dijc th ch.t, giáo diic qu6c phOng và tin 

hçc theo quy djnh cüa B giáo diic Va dào tto. 

Näng !irc tr ehU và trách nhim: 

Bác si y khoa phãi có tác phong hành ngh chuyên nghip theo nhUng chun 

mrc do dirc, pháp 1 và chju tráeh nhim tnràc pháp 1ut. 

Y.TC-TN. 1. Hành ngh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Y.TC-TN.2. Hành ngh theo tiêu ehun do di'rc ngh nghip. 

Y.TC-TN.3. Hành ngh phU hçip vói bi cãnh van hóa xa hi va diu kin th?c tê. 

Y.TC-TN.4. H9c t.p sut diii cho phát trin Ca nhân và ngh nghip. 

II. Chun du ra chtroiig trInh dào tto và trInh d nãng hjc yen cu 

a) Kin thrc 

- Kin thirc chung trong toàn Di h9c Hu 

+ Kin thüc v giáo diie chInh trj: Hiu và 4n diing duçic kin thuc v th giâi 

quan, phuang pháp 1un cüa chü nghia Mac-Lenin, Kinh t chInh trj Mác-Leenin, chü 

nghia xã hi khoa h9c, tu ttthng H ChI Minh và ljch si'r Dãng Cong san Vit Nam vào 

cuc sang và ngh nghip. 

+ Kin thuc v Quc phOng — An ninh: có ch(rng chi Giáo d%ic Qu6c phông-An 

ninh; vn ditng duçic eác kin thuc qu& phông-an ninh, dáp rng yêu cu xay drng và bão 

v Tè quc. 

+ Kin thuc v gino diic th chit: Co chung chi Giáo diic th chit, cO sue khOe 

dáp ung yêu cu cña ngh nghip. 

+ Ngoi ngü: Dt trInh d ngoti ngü t& thiu bc 3/6 hoc tucing ducing theo 

Khung näng hrc ngoi ngir cüa Vi1 Nam và theo Quyt djith s 333/QD-DHH ngày 21 

tháng 3 närn 2019 cüa Giám dc Di h9c Hu ye vic ban hành Quy djnh cong nhn dim 
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trnYng duang gia các chimg chi ngoai ngti qu& t vã các cp d ngoai ng không 
chuyên trong các chucxng trInh dào tao dai h9c chInh quy tai  các dcm vj dào tao thuOc Dai 
hçc Hu. 

+ Kin thirc v Cong ngh thông tin: D.t trInh d cong ngh thông tin co ban 

theo chun ki näng sCr diing cOng ngh thông tin quy djnh tai  Thông tu s6 03/20 14/TT- 
BTTTT cüa B trithng Bô Thông tin và Tmyn thông. 

- Kin thirc chung theo 11th vrc, dn vj dào tao 

+ Kin thi'rc v thng kê, tin h9c 

+ KMn thirc v 4t 1-1 sinh, hóa hc 

+ Kin thurc v sinh h9c, di truyên 

+ Kin thi'rc v ting anh chuyên ngành 

+ Kin thirc v Truyn thông và Giáo diic src khoé - Dan s hQc 

+ KMn thrc v tInh chuyên nghip trong ngành ngh 

+ Nm vitng kin thixc cci ban llnh vrc khoa hçc tir nhiên, khoa h9c xä hi ttr do 

4n diing cho các giai doan tip theo cUa chinmg trInh bce. 

- Kin thüc chung cho nhóm ngành 

+ Nm vüng kin thirc ca ban v cu tao  và chirc nàng Ca th ngLxi trong diêu 

kin binh thumg và bnh 1 tr mute phân tCr dn mute cor th (giâi phu hoc, mô hçc, 

sinh hoá hoe, sinh 1 hoe, duçic 1 hçc, min djch hçc, vi trüng hçc và k sinh trüng 

hoc) 

+ Hiu rO các yu t6 gay bnh và giãi thIch due các cci eh gay bnh 

+ Vn diing duçc các kin thi'rc trên vào triu ehuing hoc, duçic 1 hçc, bnh 

hoc, ehäm sOc, diu trj beth nhân va nghiên curu khoa hoc. 

- Kin thure chung cüa nhóm ngànhl chuyên ngành và b trçi 

+ Hiu bit phmmg pháp hOi beth d ghi then dtrçic các triu chirng cci näng. 

+ Hiu bit các tiêu ehun chn doán, nguyen ttC diu trj và bin pháp phông 

ngfra. 

+ Hiu bit 4n ding phucing pháp luan  trong chin doán. 

+ Hiu bitt sur diing các xét nghim cn lam sang và hInh ãnh hc phü hçp. 

+ Hiu bitt cci ban v các nguyen l và các khái nim v y hc cong dng, y 

cong cong,  y hçc gia dInh và y hc xä hi. 

+ Hiu bitt each phát hin và x trI các vn d sure khoê ph bin a cong dng 

(vn d sure khoê lien quan môi trung, bnh ngh nghip, dinh duOng — v sinh thc 

phm, djch beth, sure khoé các lüa tuôi...). 

+ Hiu bit xay drng k hoach y té, k hoach hoat dng chuyên mon hçc dir 

phông (chuang trinh y t& quãn l bnh vin, djch vi y t, giáo dc sure khoê, kim soát 

nguyen nhân và nguy co lien quan bnh tt cong dng). 
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+ Bi& t chirc thrc hin, tham gia quãn 1, giám sat các hoat  dng chäm soc 
bnh nhân tai  cong dng (beth  thông thi.i&ng, bnh mtn tInh, bnh ngh nghip, bnh 

xA hi, phic hi chirc näng) va phi hqp lien ngành, xã hi hoá trong chäm soc và bão 
ye sirc khoê nhân dan. 

+ Thijc hin thun thiic các k5 näng giao tip, thäm khám, thu thuat,  xét nghiêm 

y khoa Co ban. 

+ Khai thác duçic triu chirng co näng, phát hin duçic các triu chfrng th1rc th 

qua thirc hãnh thäm khám lam sang, thirc hin và phát hin các du hiu bnh l trong 

giai doan sam. 

+ Tng hqp và phân tIch duçc các triu chirng co näng, thrc th và kt qua can 

lam sang d dua ra chn doán xác djnh sam, chInh xác efing nhu các ch.n doán phân 

bit thIch hcp. 

+ Sir diing các thit bj y khoa co ban và cp ciru: may do din tim, may do 

thr&ng huyt, may theo dOi monitor, may sinh hoá, may huyt hoc... 

+ Chäm sOc, t.r vn, dac  bit cho bnh nhân bnh man  tjnh, bin pháp phông 

ngira trong cãc bnh thuing gap,  hrOng dn bnh nhân ch d sinh hoat, dinh drOng 

và lam vic phü hçip. 

+ Bi& cách giao tip vài bnh nhân, than nhân bnh nhân và các dng nghip. 

Bitt lang nghe, dt câu hói, din dat  truàc cong cháng và bit each thuyt phiic. Bitt 

each giâi quyt xung dot. 

+K5 näng ra quyt djnh dira trên y h9c chthig cir, man thU ni quy cUa khoa và 

bnh vin trong vic ra quyt djnh trong chin doán, diu trj, luu bnh, chuyn khoa, 

chuyn vin, hi chAn hoac  xuat vin. 

+Thirc hin ducic các k nãng trong qua trInh lam vic nhóm, hçp tác trong hc 

tap, ton tr9ng k' luat nhóm, có tinh than dng dci. 

+Chn doán và diu j cãc bnh thung gap  (theo danh mijc các bnh thug gap). 

+Chn doán và diu trj mt s6 bnh chuyên khoa (theo danh miic các bnh 

chuyên khoa). 

+Kë don thu& dUng theo quy ch kê don diu trj các bnh thung gap  và mt 

s bnh chuyên khoa (theo danh sách dInh kern). 

- Kin thfrc thirc tap  và t& nghip 

+ Kin thUc v thirc tap  ngh nghip 

+ KMn thUc v thirc tp cuôi khóa 

b) K näng 

- K näng lap luan tu duy và giái quyt van d 

+ Co khã nang tr lap  luan tu duy giái quyêt van d trong cong vic hang ngày 

và trong nhung tinh hung nguy co khi thirc hin chAm sOc sUc khOe ngui bnh theo 

các chuan nãng lirc B y t quy djnh 
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+ Khã nàng giãi quyt vn d phii hçTp vâi thu cu Ca nhn, cáe yu t6 vn hóa, 

tin ng.rOng cüa cong  dông 

+ Khà näng 1p 1un, giài quy& vn d tuân thu theo quy djnh cña 1ut pháp, và 

the hi.râng dn quc gia v djch vii chàm sOc sirc khOe ti ca s& y th và cong dng. 

+ Thc hin duçic cong vic hiu qua, phü hçp vài nguôn 1rc eüa cci sâ y t. 

- K7 näng nghiên ciru vã khám phá kin thuc 

+ CO khã näng phát trin bàn than lien t%Jc thông qua t%r hçc, tij nghiên ctru 

+ CO khã näng tir duy môt each khoa h9c, hiu và thixc hin các nghiên cüu 

khoa h9c Co bàn trong lTnh virc giáo dic sirc khOe 

+ CO khã näng din giài các thông tin tr bang d lieu khoa hçc và bit each 

phân tIch, thit k các nghien ciru khoa hQc lien quan dn chuyên ngành 

+ CO khã nàng vit mOt  biên bàn chuyên mon mt each chuyên nghip 

+ Co kha näng tr nghiên ciru và trin khai the d tài nghiên cru eho don vj 

dang cong tác 

- K5 nãng tu duy h thng 

+ TIch hp duçic kin thrc Co sâ ngành và kin thirc chuyên nganh d có th 

rng ding trong thirc hành chuyên mon 

+ Xác djnh dixçc mi lien h chuyên ngành vOi h thng cáe ngành y h9c khác 

d cO th phi hqp các chuyên khoa trong xi'r trI và hi chn các bnh l lien quan 

+ Thirc hin thrçic chn doán, can thip sam hotc chuyn tuyn dUng lUc, phU 

hcp phân tuyt k5 thuQt trong h thng y t và phU hçip huOng dn quôc gia 

- Các k5 näng ngh nghip 

+ Thirc hin thrçYc chn doán và ra quyt djnh xU trI da vào bang chrng có sj 

tham gia cUa ngi bnh, nguai nhà Va can b y t lien quan phU hcp vói diu kin 

th?c th. 
+ Ap d%ing các kin thuc, phmmg pháp lun v hành vi, tam l, x hi trong 

thirc hành chãm sOc y khoa. 

+ Thrc hin diu trj bang thuc an toàn, chi phi - hiu qua. 

+ CO k näng chäm soc sUe khOe thai san. 

+ Th%rc hiên dixcic so cUu, hi sire và chäm soc tfch circ. 

+ Thuc hin duqc chäm soc kéo dài, chäm sOc giàm nhç cho ngixôi bnh mn 

tInh hoäc nan y. 

+ Thirc hiên duçrc diu trj, kim soát dau. 

+ Kêt hçip y h9c c truyn và các phixong pháp chtia bnh không dUng thuc 

trong diu trj, dir phông và phiic hM chirc näng môt s biTh thuO'ng gap. 

+ Tham gia kim soát lay nhim. 

+ Tuyên truyn, giáo due, vn dng cho thng ctthng sire khOe và dx phOng beth tat. 

+ Quãn 1 tir vong. 
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''cYcAJi 
NityIfi uc Huy GS. 

+ To dirng duçc mi quan h than thin, hçip tác, tin tuâng vâi ngu&i bnh, 

than nhân nguài bnh và cong  ding. 

+ Giao tip hiu qua. Cong tác có hiu qua vâi dng nghip vã d& tác. 
+IIJ'ng ding duqc các nguyen tc giao tip vâi bnh nhn, gia dInh bnh nhán vã 

dng nghip trong chäm soc bnh hang ngày, khi xãy ra xung dt và trong các tInh 

hung cp ciru 

c) Näng 1irc t%r chü và trách nghim 

- Tu chü và trách nhiêm Ca nhân 

+ Thirc hin tuân thu theo chun mirc ngh nghip, quy djnh Pháp 1ut và dao 

dirc ngh nghip 

+ Ton tr9ng giá trj quyn con ngu&i cUa bnh nhân và dng nghip trong khi 

thijc hành ngh nghip 

+ Nang hrc tçr h9c, lam vic dc 1p ho.c khã näng lam vic nhOm trong cong 

vic hang ngày hoac khi co tmnh hung cp cru 

- T chU và trách nhim vOi ngh nghip 

+ Näng 1ixc tir chü thrc hin vâ. chju trách thim các quyt dinh thirc hãnh lam sang 

+ Chju trách nhim vâi nhftng k& qua lien quan dn qua trInh cung cp các djch 

vi chäm sOc trong phm vi thirc hành ngh nghip 

+ Náng lrc thirc hin nghiên ciru, cp nht kin thirc lien tic trong ngh nghip 

thông qua các hoat dng nghiên ciu, các chucing trInh dào tto 

+ Co näng 11rc quán li', 4n hành các ngun l?c  y t bão dam các ngun lirc sü 

diing diling m1ic dIch, an toàn. 

- Tu chñ và trách nhim vài xA hi A 
+ Co näng lirc hiu bit/có kin thirc v cong dng và cãc vn d lien quan 

sirc khOe cong  dng 

+ CO näng lirc trong then  thirc sir diing các chin lucic nâng cao src khOe, chin 

doán cong dng khi thirc hành ngh nghip 

+ Näng lirc t1r chü và chju trách nhim trong qua trInh thirc hành chäm soc sirc 

khOe cho nguôi bnh va cong dng. 

HIU TRIf1NG 
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