
DAI HQC HUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

TRU'NG DAI HOC Y DIJC Dc 1p - Tir do - Hinh phuc 

CHUAN DAU RA CONG BO CONG KHAI 
(Ban hành kern theo Quyt djnh sd: 673a /QD-DHYD ngày 30 tháng 03 nárn 2020 

cta Hiu triróng Trir&ng Dcii hQc YDztcic, Dai hQc Hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Ten chuong trInh dào t?o  (Ting Vit): Y h9c Dir phông 

2. Ten chucmg trInh dào tao  (Ting Anh): Preventive medicine 

3. TrInh d dào tao: Dai hoc 
4. Ma nganh dào tao:  7720110 
5. Di tixng tuyn sinh: ThI sinh dâ dir thi xong k' thi THPT quc gia: cO kt qua 

thi và giây chrng nhn tot nghip (hoac tirnng dixGng). 
6. Th&i gian dào tao: 6 nãm 
7. Loi hInh dào tao:  ChInh quy tp trung 
8. S tin chi yêu cu ti thiu: 180 (chira tInh GDTC, GDQP) 

B. MVC  TIEU VA CHUAN DAu RA CHIXNG TR!NH DAO TAO 
I. Muc tiêu dão tao 
1. Mic tiêu chung 

Sau khi hoàn thành chinmg trInh, sinh viên Y h9c dir phông cO y dirc và k5 näng 
nghe nghip dê xác djnh, dê xuât và tham gia to chirc giài quyêtcác van dê eq bàn cüa 
sifrc khoê cong dong, Co khà nàng tir h9c vun len dáp ng nhu câu bào v, chäm sOc va 
nâng cao sirc khoê cho nhân dan. 

2. Muc tiêu cii the 
Sau khi hoàn thành khOa h9c, h9c viên tt nghip CO kin thrc, k näng va nang 

lire tir chñ và trách nhim: 

• Kin thi'rc 
- Trinh bay duçxc nhing ni dung eq bàn ye cu tao  và chic näng co th ngithi trong 
diêu kin binh thi.r?rng và bnh 1 (giâi phu h9c, mô h9c, sinh hoá hçc, sinh l hoc, 
duçic l hçc, min djch h9c, vi trüng h9c và k sinh trüng h9c) và vn diing các kin 
thirc nay trong phân tIch triu chirng h9c, duçic 1' hoc, bnh h9c, chäm sOc, diu trj 
rnt so bnh thuOng gp vanghien c11u khoa h9c. 
- Giái thIch duçrc cãc yêu to gay bnh, c ché gay bnh và 4n dicing ducic vao phân 
tIch các triu chüng, bnh 1, chäm sOc, diêu trj mOt  so bnh thithng gp và nghien 
ciru khoa hoc. 
- TrInh bay môt so bnh l thixâng gap: phân loai, triu chirng. 
- TrInh bay nguyen 1 và lrng diing các xét nghim cn lam sang phü hçip trong chin 
doãn va diêu trj bnh thirrng gp ci'ia cong dông và djnh hurng mOt  s bênh chuyên 
khoa. 
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- Kin thirc ye các tiêu chun chin doán, nguyen tc diu trj và bin pháp phông ngira 
các bnh thung gp cüa cong dông. 
- Kien thirc co bàn ye y h9c dir phOng dê xác djnh các yêu to cña môi trix?mg tr nhiên, 
xä hi, nghë nghip tác dng den sfrc khoé cüa cong dông. 
- Kién thrc ye phát hin và x1r trI các van dé sirc khoê phô biên cong dng (Vn d 
sirc khoê lien quan môi truông, bnh nghe nghip, dinh dtthng — v sinh thirc phm, 
djchbnh, sirc khoê cãc hratui...). 
- Kiên thrc ye xây dirng kê hoach y tê, kê hoach hoat dng chuyën mon trong b6i 
cânh cii the cüa co s y tê và cong  dông. 
- Kiên thirc ye phiwng pháp luan khoa h9c trong nghiên ciru y h9c don gián. 
- TrInh bay duqc chmnh sách pháp lust bào v, chàm soc và nâng cao sirc khoé nhân 
dan. 

K nãng 
- Thu thp và phân tIch thông tin v sirc khoê cong  dng và y t cong cong. 
- Phát hin, giám sat các yêu tô nguy CO và nguyen nhân cüa các v.n d süc khoê 
cong dOng và y tê cong cong. 
- Thirc hin ki nãng khai thác, thäm khám, phát hin triu chirng và chân doán mt sO 
bnh thithng gtp. 
- Thirc hin duçic rnt so thãrn dO và thu thut diêu trj. 
- Chi djnh và dãnh giá duçc rnt sO xét nghim và k thut thãm dO chüc näng co bàn 
phi1c vi1 cho chân doán các bnh thông thuàng. 
- Xi'r trI các cap ciru ban dâu và diêu trj các bnh thxng gap. 
- Si:r diing cac thiêt bj y khoa Co bàn trong so ci:ru và cap ciru mt so van dê süc khoê 
thung gap. 
- Thirc hin môt so k thut, xét nghim co bàn cña y h9c di,r phOng. 
- Dánh giá hiu qua rnt s can thip y h9c dr phOng Va y tê cOng cong. 
- Chàrn sOc, tu vn và truyên thông giáo dklc  sifrc khoê cho nguii bnh, và cong  dông 
trong qua trinh diu trj, theo dOi ngithi bnh, diêu trj và dir phOng bnh tat, phiic hi 
chirc näng và nâng cao s1rc khoê cong dOng. 
- Phát hin nhüng van dê siirc khoê cüa cong dOng, dê xuât bin pháp xir l thich hop, 
1p lc hoach và trien khai thuc hiên các chärn sóc, bão ye, nâng cao süc khoè ngix?i 
bnh, gia dInh, cong dOng ya bào ye rnôi trung. 

Nang luc tir chñ và trách nhim 
- Thuc hin tun thñ theo chun mvc  nghê nghip, quy djnh Pháp luât và dao dirc ngh 
nghip. 
- Coi tr9ng v sinh phông bnh và phOng chông djch. 
- Ton trQng, cam thông và tn tuy phiic vii ngithi bnh; quan tam den sir nghip chàm 
sOc, bão v và nâng cao src khoé nhân dan. 
- Ton trong và chân thành lang nghe kiên cña cong dOng ye các nhu câu sic khoê 
và các giài pháp can thip nhäm nâng cao siirc khoê cong  dOng. 
- Ton tr9ng và chân thành hop tác vâi dOng nghip. 
- TOn trçng Iut pháp, th?c hin dung và day dñ nghia vii và nhüng yeu cau nghe 
nghip. 
- Trung thirc, khách quan, có tinh than nghiên ci'ru khoa h9c và h9c tp nàng cao trInh 
d. 

II. Chun du ra chirong trInh dào tao  và trInh d Hang hyc yêu cu 
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a) Kin thirc 
- Kin thrc chung trong toàn Dai  hçc Hue 
+ Kin thüc v giáo dic chInh trj: Hiu và 4n dung duçic kin thüc v& th giài quan, 
phucing pháp luan cña chü nghia Mac-Lenin, Kinh tê chInh trj Mác-Leenin, chü nghia 
x hôi khoa h9c, tu tilâng Ho ChI Minh và ljch sü Dãng Cong san Via Nam vao cuOc 
song và nghe nghip. 
+ Kin thfrc v Quc phOng — An ninh: CO chüng chi Giáo dic Quc phOng-An ninh; vn 
diing drçc cãc kiên thirc quôc phOng-an ninh, (tap Crng yêu câu xây dirng và báo v T quôc. 
+ Kin thtrc v giáo diic th cht: CO chirng chi Giáo diic th chit, Co si'rc khOe (tap irng 
yêu câu cña nghe nghip. 
+ Ngoai ngü: Dit trInh dO ngoui ngü ti thiu bac  3/6 hoc tuang dung theo Khung näng 
1rc ngoai ng& cüa Vit Nam và theo Quyêt djnh so 3331QD-DHH ngày 21 thang 3 näm 
2019 cüa Giárn doe f)ti h9c Hue ye vic ban hành Quy djnh cong nhn diem tuang duang 
giüa các chirng chi ngo1i ng quOc tê và các cap dO  ngoai ngü không chuyên trong các 
ehixo'ng trInh (tao tao dai h9c chInh quy tai  các dn vi (tao tao  thuOc  Dai  hçc Hue. 
+ Kiên thirc ye Cong ngh thông tin: Dat  trmnh  dO  cong ngh thông tin cci ban theo 
chuân ki näng sfr diing cong ngh thông tin quy djnh tai  Thông tu so 03/20141TT- 
BTTTT cña BO tru&ng Bô Thông tin và Truyên thông. 
+ K näng man: BMt van  ding dirge các k5 näng: tir chü, lam vic nhóm, quán 1 và 
lãnh (tao, thuyêt trInh, giao tiêp và dam phán, (tap 1rng yeu câu nghê nghip. 
- Kin thi'rc chung theo linh virc, don vj (tao tao 
+ Kin thirc v thng kê, tin h9c, nhà nuâc và pháp luat. 
+ Kin thüc v 1 sinh, hóa h9c. 
+ Kin thirc v sinh h9c, di truyên. 
+ Kin thirc v ting anh chuyên ngành. 
- Kin thiIrc chung cho nhOm ngành 
+ Kiên thirc v y hoc cci sâ. 
+ Kiên thrc ye y t cong cong. 
- Kin thi'rc ngành/ chuyên ngãnh và b trçi 

+TrInh bay dirge nhftng nOi  dung cci ban v cAu tao  và chirc nang cci th ngi.thi trong 
diêu kin bInh thiring và bnh 1 (giãi phu hoc, rnô h9c, sinh hoá hçc, sinh l h9c, 
ducic 1 hoc, rnin dich h9c, vi trüng h9c và k sinh trüng h9c) và van  diing các kin 
thrc nay trong phân tIch triu chng h9c, dirge l h9c, bnh h9c, chàm sOc, diêu trj 
mOt so bnh thiRing gpvà nghiên cthi khoa h9c. 
+ Giãi thIch dugc các yêu tO gay bnh, cci chê gay bnh và van  dung duqc vào phân 
tIch các triu chfrng, bnh l, chãm sOc, dieu trj mOt  sO bnh thung gap  và nghien 
ciiru khoa hoc. 
+TrInh bay mOt  sO bnh l' thuông gap: phân l°ai, triu ching. 
+ Trinh bay nguyen 1 và 11ng diing các xét nghim can  lam sang phü hgp trong chAn 
doán va diêu trj bnh thuâng gap  cña cOng dOng và djnh huOng mOt  sO bnh chuyên 
khoa. 
+ Kiên thiirc ye các tiêu ehuân chân doán, nguyen täc diêu tn và bin pháp phOng ngi1a 
cac bnh thuing gp cUa cOng (tOng. 
+ Kiên thi'rc cci ban ye y hçc dir phOng dê xac djnh các yeu to cüa mOi trirng tir nhiên, 
x hôi, nghe nghip tãc dng (ten sure khoé cOa cong  (tOng. 
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+ Kin thc v phát hin va xfr trI các vnd sirc khoê ph bin cong dng (Vn d 
sirc khoê lien quan rnôi tru?Yng, bnh nghê nghip, dinh du&ng — v sinh th?c phm, 
dich bênh, si.'rckhoê the lfratuôi...). 
+ Kiên thirc ye xây dxng kê hoch y tê, kê hoch hoat dng chuyên mon trong b& 
cành ci the cüa cci sô yté và cong  dong. 
+ Kiên thire ye phiicmg pháp 1un khoa h9c trong nghiên ci'ru y hçc dcin gián. 
+ TrInh bay duçic chInh sách phãp luat bào v, chäm soc và nâng cao sirc khoê nhân 
dan. 
- Kiên thiirc thirc tp và tot nghip 
+ Kin thirc v thiic tp ngh nghip. 
+ Kin thirc v thic ttp cu& khOa. 
b) K näng 
- K7 näng 1p 1un tu duy và giâi quyt vn d 

+ Khá näng t1r 1p 1un tu duy giài quyt vn d& thu thp và phân tIch thông tin ye 
sirc khoé cong dông Va y tê cong cong. 
+ Phát hin, giám sat các yêu tO nguy ca Va nguyen nhân cüa các van dê süc khoê 
cong dông và ytê cong cong. 
+ Thirc hin duçic cOng vic hiu qua, phñ hçTp vâi nguOn l?c  dja phuang. 
- K7 nãng nghiên ci'ru và khám phá kin thirc 

- Thirc hin duçxc rnt s6 thäm dO va thu thut diu trj. 
- Chi djnh và dánh giá dtrçic mt so xét nghim và k5 thut thäm dO chrc näng cci bàn 
phiic vi cho chân doán các bnh thông thuing. 
- Xir trI cãc cap ciru ban dâu và diêu trj các bnh thu&ng gap. 
- Si'r diving các thiêt bj y khoa ca bàn trong sa ciru và cap cru mt so van dê sirc khoé 
thu'ng gap. 
- K7 nang tu duy h thông 
+ TIch hçp duçic kin thirc ca sâ ngành và kin th(rc chuyên ngânh d cO th irng dung 
trong thirc hành chuyên mOn. 

+ Thirc hin ki nãng khai thác, thäm khám, phát hin triu chirng và chin doán mt 
s bnh thung gap. 
-I- Thixc hin imt so k thu.t, xét nghim ca bàn cüa y h9c d? phOng. 
+ Dánh giã hiu qua rnt so can thip y h9c d phOng Va y tê cOng cong 

- Các k nang ngh nghip 
+ Chäm sOc, tu vn va truyn thông giáo diic s1rc khoê cho ngui bnh, và cong  dng 
trong qua trinh diu tn, theo dOi ngithi bnh, diêu trj và dr phông bnh tat, phic hôi 
chrc nàng và nâng cao sirc khoé cong dong. 
+ Phát hin nhitng van dê sire khoé cüa cong dong, dê xuât bin pháp xir l thIch hqp, 
lap k hoach và trin khai thirc hin các chärn sOc, bão v, nâng cao sirc khoê ngithi 
bnh, gia dinh, cong dong và bão v rnôi tru?rng. 
c) Nang 1irc tr chit và trách nghirn 
- Tu chit và trách nhim cã nhân 

+ Th?c hin man thit theo chun m1rc ngh nghiêp, quy dinh Pháp 1ut và dao  dire ngh nghip. 

-I-  Coi trQng v sinh phOng bnh va phOng chng djch. 
+ Ton trQng, cam thông và tn tuy. phttc vi nguri bnh; quan tarn den sir nghip chäm 
sóc, bâo v và nâng cao sire khoé nhân dan. 
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JpJ TRIYNG '  
O)C '\ 
- 

+ Näng hrc tr h9c, lam vic dc 1p hoc khâ näng lam vic nhóm trong cong vic 
hang ngày. 
- Tu chü và trách nhim vâi ngh nghip 

+ Ton trQng và chân thành 1ng nghe kin cüa cong dng v các nhu c&u src khoé 
và cac giãi pháp can thip nhàm nâng cao si.rc khoê cong dông. 
+ Ton trçng và chân thành hçip tác vâi dong nghip. 
+ Näng 1irc thirc hin nghiên cüu, cp nht kiên thrc lien tVc  trong nghe nghip thông qua 
các hot dng nghiên cüu, các chung trinh dào tao. 
- Ti chü và trách nhiêrn vâi xã hôi 

+ Ton tr9ng 1ut pháp, thirc hin diing và dÀy dü nghia vit vã nhttng yêu cÀu ngh 
nghip. 
+ Trung thirc, khách quan, Co tinh than nghiên c1ru khoa h9c va hçc tp nâng cao trInh 
do. 

'S'. 

GSF&.Nguyen Vu Quoc Huy 

9c) 
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