
DiJ HQC HUE CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRUYNG D1J HQC Y D1SC Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S& 671a /QD-DHYD Thita Thiên Huè ngày 30 tháng 3 nam 2020 

QUYET D!NH 
V vic ban hành Chun du ra cüa chLro'ng trInh dào to ngành Y khoa 

h chInh quy theo h thng tin chi thuc Trtr&ng Di h9c V Dirçic, Di hçc Hu 

HI1U TRIJNG TRIYONG DAI HQC Y DU'QC 

Can cr Thông tu s6 08/20141TT-BGDDT ngày 20 tháng 3 näm 2014 cüa B 
trueing B Giáo dc và Dâo tao  ban hành Quy chê To chirc và hoat dng cUa dti h9c 
vüng va cac cd sâ aiáo  dic thành viên; 

Can cr Quyêt djnh so 1389/Q- này 10 tháng 7 nàm 2014 cüa Giám doe 
Dai hçc Hue ban hành Quy djnh nhirn v11, quyên hn cüa Daj hçc Hue, các tri.r&ng di 
h9c thành viên và don vj trtxcthuc; 

Can cr Quyet djnh so 473/QD-DHYD ngày 01 tháng 3 nam 2016 cüa Hiu 
trung Tnr&ng Dai h9c Y Drcic ban hành Quy che t chirc và hoat dng cüa Tru?ing 
Dji he Y th.rcic, Dai  h9e Hue; 

Cn eir Quyet dnh so 17/2014/QD-BGDDT ngày 15/5/2014 cüa B tnning Bô 
Giáo diie và Dào to ye vic ban hành "Quy chê dào to di h9c và cao dang h chInh quy 
theo h thông tin chi"; 

Can cfr Biên bàn cuc hçp so 660afBB-DHYDngày 27/03/2020 cüa HOi  dOng Khoa 
hçe Dào tao  Trx&ng  Dai  h9e Y Dixqc, Dai  h9e Hue ye phê duyt chu.n dâu ra cüa chuong 
trInh dao t?o  nganh Y khoa he chmnh quy theo h thông tIn chi thuc Tn.rong Dai  h9c Y 
Duqc, Dai  h9c Hue; 

Xét d nghj cüa ông Tnr&ng PhOng Dào tao Dai hçc 

QUYET DJNH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay ChuAn du ra chuong trInh dào t?o 
ngành Y khoa h chInh quy theo he thông tin chi thuc Tnthng Di hQc Y Drçic, Dai 
hoc Hue. 

Diu 2. Can cü Chun dâu ra d duçc ban hành tai  Quyt djnh nay, các Khoa, 
B mon và cáe don vj lien quan co nhirn vi to chic triên khai xây drng và thrc hin 
chixong trInh dào tao  ngành Y khoa. Quyêt djnh nay có hiu lire kê ttr ngày k. 

Diéu 3. Các Truing phông: TCHC-TT và PC, DTDH, KT-BDCLGD, CT-
CTSV và các don vj Co ten trong DiCu 2 chju trách nhiin thi hành quyêt djnh nay. 
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DAI HOC  HUE CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DAI HQC V DU1C Dc Ip - Tir do - Hnh phüc  

KHUNG CHUAN DAU RA CHUNG TRINH DAO T1O 
(Ban hành kern theo Quyt djnh s6: 671a /QD-DHYD ngày 30 tháng 03 nóm 2020 

cza Hiu trwóng Trzthng Dgi hQc Y dztqc, Dgi hQc hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Ten chucmg tr'mh dào tao  (Ting Vit): Y Khoa 

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

3. TrInh d dào tao: Dai hQe 

4. Ma ngành dào tao:  52720101 

5. Di ti.rçing tuyn sinh: ThI sinh cia dir thi xong k' thi THP1' qu& gia: CO kt 
qua thi và giy chirng nhn t& nghip (hoc t.rcing di.rang). 

6. Thai gian dào tao: 6 näm 

7. Loi hInh dào tao:  ChInh quy tap trung 

8. S tin chi yeu cAu t6i thiu: 192 dan vj tin chi (chua tInh GDTC, GDQP) 

9. Thang dim: Thang dim 4 (tin chi) 

10. Diu kiin t6t nghip: Hoàn thành t6ng s6 tin chi t6i thiu cüa ngãnh. 

11. Van bang t& nghip: Bác si Y khoa 
12. Vj tn lam vic: Các ca sâ y tê, các bnh vin và mt s ban ngành Co nhu cAu 

sr dung Bác si Y khoa. 

13. Khã näng nâng cao trInh d: mac  si, Tin si, BSCKI, BSCKII 

14. Chucing trInh chu.n tham khào: 

Van bàn huàng dn xay dirng và cong b chu.n ciau ra ngành dào tao  cüa B 

Giáo due và dào tao. 

ChuAn nang hrc ca bàn cüa bác si Y khoa Vit Nam. 

Chun nang hrc ca bàn cüa bác si Y khoa — Hip hi Y khoa th giâi. 

B. MVC  TIEU VA CHUAN DAU RA CHU'CNG TR!NH DAO T*O 
I. Muc tiêu dào tao 

1. Myc tiêu chung: 
Dào tao  Bác s Y khoa là dào tao  nhUng ngui có y dic, Co kin thc và k näng 

ngh nghip ca bàn v y h9c d xác djnh, dê xut và tham gia giài quy& các vn d 

sirc khOe Ca nhân và cong dng, Co khá nang nghiên cru khoa hçc và nâng cao trInh 
d, dáp rng nhu cau bào v, chäm sOc và nâng cao sirc khóe nhân dan. 

2. Muc tiêu cy th 
Sau khi hoàn thành khOa h9c, h9c viên tt nghip có kin thirc, k näng và näng 

luc tu chi và trách nhim: 

I 

hi 



• Kinthrc: 

Bác si y khoa phái có khâ näng Crng ding kin thrc cüa ngành khoa hc cci bàn, 
y h9c cci sâ, bnh h9c, y xä hOi  hQc lam ca sâ 1 lun d nhn bitt, giãi thIch, giài 
quy& v.n d vã truyn dt cho cá nhân, nhóm cá nhân, cong  dng v tInh trtng src 
khôe, bnh tt. 

Y.KT.O 1. Giãi thich duçic cAu trUc, chüc nang và sir phát trin bInh thu&ng v 

th chAt và tinh thAn con ngu1i qua các giai don phát trin trong m6i tung tác vâi 
môi tnx&ng tr nhiên và xA hi. 

Y.KT.02. Giài thIch duçrc mi tung tác gitta cAu tric và chüc nng cüa cci th, 

gita các he th6ng cc quan trong diu kin bInh thu?ing và bnh 1, cci ch các triu 

ch(rng và hOi  chrng, cãc yEu t tiên hrcing cüa các bAt thiiing và bênh l i các hra 
tuoi. 

Y.KT.03. Giài thIch ducxc nguyen tAc cci ban, chi djnh, ch6ng chi djnh, cách tin 

hành, hn ch cUa các quy trInh, k5' thut thàm khám, xét nghim phiic vi cho chAn 

doán các bnh thu?ng gAp. 

Y.KT.04. Phân tIch các tiêu chuAn chAn doán xác djnh, chAn doán phân bit cac 

bnh thrnmg gp dra trên các bAng chüng khoa hçc. 

Y.KT.05. Giái thIch duçxc các nguyen tAc và each giài quyt nhthig vAn d sCrc 

khóe thông thtr&ng và mOt  s6 tmnh trng dài hôi phãi dtrçic chIa trj khAn cAp bao gm 

diu tn bAng thu&, phu thut, 4t l, dinh duöng, tam 1, y h9c Co truyên Va các lieu 

pháp b sung - thay th&.. 

Y.KT.06. Dánh giá duçxc hiu qua cüa các can thip y t dira trên bAng chcrng. 

khoa hçc. 

Y.KT.07. TrInh bay duçic nguyen the, mô hmnh h thong t chüc, chCrc nang 

nhim vii mang  luâi y t Vit Nam và mi quan h giüa nganh y t vâi các ngành lien
. 

quan. 

Y.KT.08. TrInh bay dixçc các nguyen l cci bàn v quãn 1 y t và ni dung 

chInh cüa các chwing trinh qu& gia trong linh vrc y t& 

Y.KT.09. Phân tIch ducic các khái nim và nguyen 1 cci bàn cüa dch t hçc, 

các chi s src khOe chü yu, yu t nguy cci, mi lien quan giita các yu t6 nguy cci và 

bnh, djch bnh. 

Y.KT.1O. Giãi thIch di.rqc nguyen tAc và üng dung trong dir phông cAp 1, 2, 3; 

chin luçic dr phOng mfrc cá nhân, tiêp cn dic phông dua vào cong dng và tip cn 

da vao yu t nguy cci cao trong phông ng&a vâ nâng cao sue khôe. 

Y.KT. 11. Giài thIch dirçic vai trô và yu t nguy cci gay ô nhim môi tnrYng vâi 

sue khóe; các nguyen the phOng chng ô nhim môi trtr&ng. 
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Y.KT.12. Giãi thIch duçic yu t6 nguy ca và each phông tránh các bnh ngh 

nghip. 

KnAng: 
Bác sT y khoa phãi CO khã näng giãi quyt các nhu cu chäm soc si'rc khOe eu 

bàn mOt  each an toàn, kjp thii, chi phi - hiu qua dra vào bang chirng khoa h9c va phü 

hçip vâi diu kiin  thc t. Bác si y khoa phãi CO khá nAng giao tiEp hiu qua vài nguñ 

bnh, ngithi nhà, dng nghip va cong dng. 

Y.KN. 1. Chin doán và ra quyt dinh xCr trI dua vào bang chCrng Co su tham gia 

cüa ng.r?ii bnh, ngu1i nhà và can bO y t lien quan phU hqp vri diu kin thrc t. 

Y.KN.2. Ap ding các kin thCrc, phuing pháp 1un v hành vi, tam 19, xã hi 

trong thuc hành chäm sOc y khoa. 

Y.KN.3. Diu trj bang thu& an toàn, chi phI - hiu qua. 

Y.KN.4. ChAm sOc scrc khOe thai san. 

Y.KN.5. Sc cüu, hi sire và chAm sOc tIch crc. 

Y.KN.6. Chäm soc kéo dài, chäm soc giàm nhç cho ngithi bnh mn tinh hoc 

nan y. 
Y.KN.7. Kim soát dau. 

Y.KN.8. Kt hcip y hQc c6 truyn và các phtrmg pháp chira bnh không dCing 

thu6c trong diu trj, dr phOng và phiic hi chire nAng mt s bnh thtthng gp. 

Y.KN.9. Tham gia kim soát lay nhim. 

Y.KN. 10. Tuyên truyn, giáo diic, 4n dng cho tang ci.r?mg sire khOe và du 

phOng bnh tat. 

Y.KN. 11. Quan 19 tir vong. 

Y.KN.12. Tao &rng ducic mi quan h than thin, hqp tác, tin tithng vâi nglx&i 

bnh, than nhân nguâi bnh và cong dng. 

Y.KN.13. Giao tip hiu qua. Cong tác cO hiu qua vâi dong nghip và d61 tác. 

Y.KN.14. Dat trInh dO ngoi ngü, giáo dic th cht, giáo dc qu6c phOng và tin 

h9c theo quy dnh cüa Bô giáo dic và dào tao. 

Nang h:rc tr chñ và trách nhim: 

Bác sT y khoa phâi có tác phong hành ngh chuyên nghip theo nhCing chuAn 

miic dao  dire, pháp 19 vâ chju trách nhim tnràc pháp 1ut. 

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

Y.TC-TN.2. Hành ngh theo tiêu chun do dire ngh nghip. 

Y.TC-TN.3. Hành nghê phü hçip vâi bôi cãnh van hOa xä hi và diu kién thirc t. 

Y.TC-TN.4. HQC tp suôt däi cho phát trin cá nhân và ngh nghip. 

II. Chuân dâu ra chtrong trinh dào to và trInh d nãng bye yêu cu 

1. Chuãn du ra: 

3 



K 

hiçu 
Chu de chuan dau ra 

TrInhd 

náng hrc 
1 Kin thirc 

1.1 Kin thirc chung trong toàn Di hçc Hu 

1.1.1 

Kin thirc v giao dic chinh trj: Hiu và vn ding &rqc kin thCic 

v th giài quan, phimng pháp 1un cüa chU nghia Mac-Lenin, Kinh 

th chInh trj Mác-Leenin, chü nghTa xA hOi  khoa h9c, ttr tu&ng H 

ChI Minh và lich sCr Dãng Cong san Vit Nam vào cuc s6ng và 

ngh nghip 

III 

1.1.2 

Kin thcrc v Qu6c phông — An ninh: CO chcrng chi Giáo dic Qu& 

phOng-An ninh; 4n dung dime eác kin thfrc quc phOng-an ninh, 

dáp üng yeu cAu xay dirng và bão v T quc. 

III 

11 3 
Kin thc v giáo dc th chat: CO chrng chi Giáo dc th chat, co 

src khOe dáp Crng yêu cAu cüa ngh nghip. 

1.1.4 

Ngoi ngt: Dt trInh dO ngoi ng t6i thiu bc 3/6 hoAc tucmg 

dimng theo Khung nAng 1rc ngoai ngU cüa Vit Nam và theo 

Quy& djnh S6 333/QD-DHH ngày 21 tháng 3 nam 2019 cüa Giám 

d6c D?i  h9c Hu v vic ban hành Quy djnh cong nhn diem tlrung 

dwing gifia các chirng chi ngoai ngfl quOc tê và các cap dO ngoai 

ngfi không chuyên trong các chimng trInh dào tao dai  hQc chInh 

quy tai  cac dcrn vj dào t?o  thuOc Di hQc Hu 

III 

11 5 

Kin thi'rc v Cong ngh thông tin: Dat trInh dO cong nghê thông tin 

c ban theo chuAn ki nang scr diing cong ngh thông tin quy dlnh t?i 

Thông tu S6 03/2014/T'F-B FIT! cüa BO tnrâng BO Thông tin và 

Truyn thông. 

1.2 Kin thirc chung theo linh virc, don vj dào tao 

1.2.1 Kin thi.'rc ye th6ng kê, tin hçc III 

1.2.2 Kin thirc v vt 1-1 sinh, hóa hçc III 

1.2.3 Kin thi'rc v sinh h9c, di truyên III 

1.2.4 Kin thüc v ting anh chuyên ngãnh III 

12.5 Kin thüc v Truyn thông và Gião diic st'rc khoê - Dan s6 h9c III 

12.6 Kin thrc v tInh chuyên nghip trong ngành ngh III 

12.7 

Nrn vttng kin thirc co bàn 1mb vrc khoa hQc tir nhiên, khoa h9c 

xä hOi  tir dO vn diing cho các giai doan tip theo cña chucmg trinh 

h9c. 

III 

1.3 Kin thirc chung cho nhOm nganh 
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Ky 

hiu 
Chu dê chuân dau ra 

TrInhd 

näng lire 

• 
13 1 

Nm v1ng kin thrc cc bàn v cu tao  và chüc näng c th ngithi 

trong diu kiên bInh thuing vã bnh 1 tr mirc phân tr dn mirc cc 

th (giãi phu hQc, mô hQc, sinh hoá h9c, sinh 1 h9c, duçic 1 hçc, 

min djch h9c, vi trüng hQc và k sinh thing hQc) 

13.2 Hiu rö các yu t gay beth  và giái thIch dtrçrc các Ca ch gay bnh III 

13 3 
Vn dung duçvc các kin thCrc trên vào triu chirng h9c, duvc 1 hçc, 

bênh hQc, chAm sóc, diu tn bnh nhân và nghiên ci'ru khoa hQc. 

1.4 Ki&i thfrc ngành/ chuyên ngành và b trq 

14 1 
Hiu bi& phtrcing pháp hôi bnh d ghi nhn duçic các triu chtrng 

ccinang. 

14.2 
Hiu bi& các tiêu chun chin doán, nguyen tAc diu tn và biên 

. 
pháp phông nguia. 

IV 

14.3 Hiu bi& 4n dung phuang pháp luân trong chAn doán. Iv 

14 4 
Hiu bit sCr ding các xét nghim cn lam sang và hInh ãnh hçc phU 

hçp. 

14 5 
Hiu biêt ca bàn v các nguyen i và cãc khái nim v y h9c cong 

dng, y t cong cong, y h9c gia dlnh và y hQc x hOi. 

14 6 

Hiu bit cách phát hiên và x1r trI các v.n d sue khoé ph6 bin a 

cong dng (vAn d sue khoê lien quan mOi truâng, bnh ngh 

nghip, dinh di.ring — v sinh thtrc phAm, dich bnh, sue khoé cac 

ICratui...). 

14 7 
• 

Hiu bi& xay dvng k hoach y t, k hoch hot dng chuyên mon 

Y hçc dir phông (chtrang trInh y t& quãn 1 bnh vin, djch vi ' 
t, giao due sirc khoê, kim soát nguyen nhân và nguy ca lien 

quan bnh tt cong dng). 

14.8 

Bit t6 chirc thrc hin, tham gia quãn 1, giám sat các hoat dng 

chãm soc bnh nhân t?i cong dng (bnh thông thu&ng, bnh man 

tmnh. bénh ngh nghip, bnh xã hi, phiic hi chfrc nang) vâ ph6i 

hçip lien ngành, xã hi hoá trong chàm soc và bào v suc khoê nhân 

dan. 

III 

14 
Thtrc hin thun thiic các k5 nang giao tip, thäm khám, thu thut, 

xét nghim y khoa ca bàn. 

14 10 
Khai thác diroc triu chfrng co näng, phát hin duqc các triu chung 

thrc th qua thirc hành thäm khám lam sang, thire hin và phát hin 

5 



K 
hiu 

Chu de chuan dau ra 
TrInhd 

näng Iirc 
các du hiu bnh 1 trong giai don sôm. 

14.11 

T6ng hçip và phãn tIch duçic các triu chiing c nng, thirc th va 

kt qua cn lam sang d dua ra chán doán xác djnh sam, chInh xác 

cüng nhu các chAn doãn phán bit thIch hçip. 

IV 

14.12 

SCr ding các thit bj y khoa co bàn và cp c(ru: may do din tim, 

may do di.rmg huyt, may theo döi monitor, may sinh hoá. may 

huyt hQc... 

iv 

14.13 

Chäm sóc, ttr vn, dc bit cho bnh nhân bnh mn tInh, bin pháp 

phông ngira trong các bnh thuing gp, h.râng dn beth  nhãn ch 

do sinh hot, dinh drring và lam vic phü hcip. 

IV 

14.14 

Bit each giao tip vâi bnh nhân, than nhân bnh nhân và các dng 

nghip. Bitt tAng nghe, dt câu hói, din dat truàc cong chüng và 

bit each thuyt ph!1c. Bit each giái quy& xung dOt. 

III 

14 15 

K nAng ra quyt dlnh  dira trén y hQc chfrng cü, tuân thu ni quy 

cña khoa và bnh vin trong vic ra quyt djnh trong chin doán, 

diu trj, liru bnh, chuyn khoa, chuyn vin, hOi  ch.n hoc xuAt 

vin. 

14 16 
Thuc hin ducic các k5 näng trong qua trmnh lam vic thorn, hçip tác 

trong hQc tip, ton trQng k' lut nhOm, có tinh thAn dng dOi. 

14 17 
ChAn doán và diu trj các bnh thu?ing gp (theo danh mvc  cac 

bnh thu&ng gp). 

14.18 
ChAn doán và diu tn mOt  s6 bênh chuyên khoa (theo danh muc các 

bnh chuyên khoa). 
IV 

14 19 
Kê dcin thuc dung theo quy eh kê dcin diu trj các bnh thu&ng 

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

1.5 Kin thirc thirc tp và tot nghip 

1.5.1 Kiên thirc v thrc tp ngh nghip III 

1.5.2 Kin thi'rc v thuc tp cui khOa III 

2 K5' nàng 
____ 

2.1 K nàng Ip Iuân tLr duy Va giãi quyêtvân i 

2.1.1 

Co khá näng tr 1p luan tu duy giãi quy& vAn dé trong cong vic 

hang ngày và trong nhng tInh hu6ng nguy c khi thrc hin chäm 

sOc sirc khOe ngl.r&i bnh theo các chuAn näng 1rc BO y t quy djnh 

IV 

2.1.2 Khã näng giái quyt vAn d phü hcip vai nhu cAn cá nhân, các yu iv 
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K 

hiu 
Chu de chuan dau ra 

TrInhd 

nänglirc 

t6 van hóa, tin ngtrng cüa cong dng 

2.1.3. 

Khá nang 1p  1un, giãi quy& van dé tuân thu theo quy djnh cüa 

1ut pháp, và các huàng d.n qu& gia v dlch  vi chäm soc sirc khOe 

ti cci s& y té và cong dông. 

IV 

2 1 4 • 
Thirc hin dirçic cong vic hiu qua, phü hqp vâi ngun lirc cüa ccr 

sâyt&. 

2.2 K5 nAng nghiên ciru và khám phá kin thuc 

2 2 1 
Co khã näng phát trin bàn than lien tic thông qua tçr hQc, tu nghiên 

ctru 

2 2 2 
CO khà näng tir duy mt cách khoa h9c, hiu và thrc hin các 

nghiên cthi khoa h9c co bàn trong linh vrc giáo diic src khOe 

2.2.3 

Co khà näng din giãi các thông tin tir bang duI 1iu khoa h9c Va 

bit cách phân tIch, thit k các nghiên cru khoa hQc lien quan dn 

chuyên ngành 

III 

2 3 4 
CO khã näng vit mt biên bàn chuyên mon mOt  cách chuyên 

nghip 
III 

2 3 5 
CO khà nAng tir nghiên cru và trin khai các d tài nghiên ciru cho 

don v: dang cong tác 

2.3 K5 näng tir duy h thong 

2 3 
TIch hqp &rqc kin thrc cc sâ ngành và kin thrc chuyên ngành d 

cO th Ung dvng trong thirc hành chuyên mon 

2.3.2 

Xác djnh diiçrc mi lien h chuyên ngành vâi h thng các ngãnh y 

h9c khác d cO th ph& hcip các chuyên khoa trong xir trI và hi 

chAn các bênh 1 lien quan 

IV 

2.3.3. 

Thuc hin thrçrc chn doán, can thip sam hoäc chuyn tuyn dung 

lác. phñ hcrp phãn tuyt k thuat trong h thing y t và phü hçrp 

huàng dn quc gia 

III 

2.4 Các k5 náng ngh nghip 

2.4.1 

Thrc hin dixçic chn doán và ra quyt dnh xir trI dira vào bang 

chirng CO sr tham gia cüa ngi.räi bnh, ngui nhà và can b y t lien 

quan phU hcp vâi diu kin thrc t. 

IV 

2 4 2 
Ap diing các kin thtrc, phi.rnng pháp 1un v hành vi, tam 1, x hi 

trong th%rc hành chãm soc y khoa. 

2.4.3 Thuc hin diêu trj b&ng thuc an toân, chi phi - hiu qua. IV 
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A A Chu de chuan dau ra 

TrInhd 

nãngIc 
2.4.4 Co k nang chäm sOc sirc khOe thai san. IV 

2.4.5 Thuc hin duçic s cIru, hi sCrc và chàm sOc tIch circ. IV 

24 6 
Thrc hin dirçic chäm sOc kéo dài, chAm sOc giãni nhç cho ngir?ii 

bnhmn tInh hoc nan y. 

2.4.7 Thuc hin duçxc diu trj, kim soát dau. IV 

2.4.8 

Kt hçip y h9c c truyn và các phuang pháp chüa bnh không 

dung thu6c trong diu trj, dr phOng và phiic hi chüc nàng mt s6 

bnh thu?ing gp. 

IV 

2.4.10 Tham gia kim soát lay nhim. IV 

2 4 11 
Tuyên truyn, giáo dic, vn dng cho tang c.r&ng sirc khOe và dr 

phôngbnhtt. 

2.4.12 Quãn 1 tr vong. IV 

2 4 13 
To drng thrçic m6i quan he than thin, hcrp tác, tin tithng vài ngixi 

bnh, than nhân ngu&i bnh và cong dng. 

2 4 14 
Giao tip hiu qua. Cong  tác cO hiu qua vOi dng nghip Va d61 

tác. 

2.4.15 

Ung ding dixçic các nguyen tc giao tip vâi bnh nhân, gia dInh 

bnh nhân và dng nghip trong chäm soc bnh hang ngày, khi xáy 

ra xung dt và trong các tInh hung cAp cüu 

IV 

3 Näng lirc tir chü và trách nghiêm 

3.1 Ttr chü và trách nhim cá nhân 

311 
Thirc hin tuân thu theo chuAn mirc ngh nghip, quy djnh Pháp 

Iut và do dirc ngh nghip 

3 1 2 
Ton trQng giá trj quyn con ngu&i cüa bnh nhân và dng nghiêp 

trong khi thc hânh ngh nghip 

3 1 3 
Näng l?c  tu h9c, lam vic dc 1p hoäc khà nang lam vic nhOm 

trong cong vic hang ngày hoac khi Co tInh hu6ng cAp cfru 
III 

3.2 Ti.r chü và trách nhim vói ngh nghip 

3 2 1 
Nãng 1rc tr chü thirc hin và chju trách nhim các quy& djnh thrc 

hânh lam sang 

3 2 2 
Chju trách nhiêm vâi nhüng kt qua lien quan dn qua trInh cung 

cAp cac djch v11 chäm sOc trong phm vi thirc hành ngh nghip 

Nàng hrc thrc hin nghiên c(ru, cp nht kin thCrc lien tue trong ngh 

nghip thông qua các hot dng nghiên ethi, các chtrng trinh dão teo 
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3 2 3 
Co näng 1irc quãn 1, vn hành các nguèn 1c y th, bão dam các ngun 

1rc sCr ding dUng mIc dfch, an toàn. 

3.3 Tir chü và trách uhim vol xã hi 

3.3.1 
Co nãng lire hiu bitIcô kin thiic v cong dng và các vn d lien 

quan den scrc khôe cong dOng 
III 

3 3 2 
Co näng hrc trong nhn thrc scr ding các chin lucre nâng cao src 

khôe, chin doán cong ding khi thirc hành ngh nghip 

3.3.3 
Näng lire tir chü và chiu trách nhiêm trong qua trinh thuc hành 

. . . . 
chäm sOc sue khOe cho ngtrri bnh và cong dông. 

III 

2. TrInh do nãng 1Irc 

NhOm TrInh do náng hjc Mo tã 

1. Nhâ 0.0 — 2.0 (I) Co khã näng tim kim và ghi nhO 

2. Hiu 2.0 — 3.0 (II) Co hi&i bitJ cO th tham gia 

3. Vn diing 3.0 — 3.5 (III) Co khã näng vn d11ng 

4. Phân tIch 3.5 — 4.0 (IV) Co khã näng phân tIch 

5. Dánh giá 4.0 — 4.5 (V) Co khá n.ng dánh giá 

6. Sang tao 4.5 — 5.0 (VI) CO khâ nang sir diing thông tin & sang tao cái mài 

HIEU TRU'UNG 

.-',/ \ 
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