CL Cong lldill ci inmOn Ihiçc cüa rng kllitóau thiç clnuyên ngnh
11. Ngnh Y litho h chnh qviy tk Ihiç'p djra tréBil n1ing 1c (th Idióa TS 2018 tró' i)
STT

2

Ten lfnÔn hoc

Miiic thch nOini hc

Gii thiu ngành
ngh, chuAn du ra,
phucmg pháp h9c
tp trong giáo di,ic Y
hQc

GiOi thiu cho sinh viên biêt rO chirc n.ng, nhim v%1, vi trI vic lam và quy djnh hành
nghê Bác sT da khoa, chuân näng hrc t6i thiu cUa BO Y té, chuAn näng 1rc du ra và
l trinh tIch lüy, cu trUc tng quát chuang trinh dào tao, phixang pháp dy/hc và
djnh huóng phát trin k näng hçc tIch crc.

Lich trInh
gãng lly

P.Pháp
tánh gá SV

1-1K 1

Thi

HK1,2,3

Thi

14

HK1 ,2,3,4

Thi

10

HKI

Thi

Sti fin
chil

Phát triên th cht
Giüp sinh viCn dt chuAn bc 3/6 theo Khung Nang llrc Ngoi ngfr (tixcmg ducing vci
và Näng lirc ngoai
cp dO B 1, Khung Nang 1irc Ngoi ng Chãu Au).
ngca bàn
Khái lirçic v chü nghia Mác-Lênin và tng quan v nhtng nguyen 1' c bàn cüa chü
nghTa Mác-Lênin v th giâi quan và. phuong pháp 14n, các nguyen 1 cüa h9c thuyt
kinh t v chü nghTa Tu bàn, các nguyen i cüa hçc thuyt khoa hQc v Chü nghia xä

3

4

Phát trin nhân van h0i.
ngO Co nn tang ngoi ngü vtng chic v ten gpi các bO phn và các h thng c quan
và Ngoai
trong c th nhu h tun hoàn, h ho hp, h tiêu hóa, h tit niu, và h xuong dèng
chuyên ngãnh
thri có kin thüc ngoai ngü mOt s bài chuyên ngành v mt s bnh ph bin trong
cac chuyën nganh NOi, Ngoi, San, Nhi nhu các bnh tim mach, mOt s6 bnh 1 v
san phi khoa, nhi khoa.
Khoa hçc c bàn

Cung cp cho sinh vién nh0ng kin thüc co bàn v khoa hçc co bàn üng diving trong
lTnh vrc y h9c

12

S tIn
chi

Ljch trInh
giãng dy

P.Pháp
dàiih giã SV

Trang bj cho sinh viën nhttng kin thüc nn tang v sinh hc phân ti, di truyn hQc,
T phân tir dn M
hóa sinh cci so và hoá sinh lam sang v cu trüc và chi'rc näng trong cci th nguOi
bào
trong tinh trang bInh thrOng và lien quan dn bnh tat.

7

111(2

Thi

Trang bj cho sinh viên nhtrng kin thrc nn tang v t bào, v cu true và chiirc nàng
cac môtrong cci the nguOi trong tinh trng bInh tliuOng và lien quan dOn bnh tat.

5

I 11(2

Thi

Trang bj cho sinh viOn kin thirc cci bàn v cu trüc và chirc näng binh thrOng và
DO kháng và clap
bith 1, triu chrng hpc, hôi chüng,cMn doáñ và mOt s6 nguyen i diu trj cci bàn
rng min djch
h min djch và huy& hvc.

6

111(3

Thi

H Ho Mp

Trang b cho sinh viOn kin thrc cci bàn v ctu true và chic näng bmnh thithng và
bnh 1, friu chüng hçc, hi chüng, chn doán và mt s6 nguyen i diu trj cci bàn
h ho Mp.
NOi dung gm các hott dQng chäm soc sue khOe ma ngisOi dièu dixng phâi lam; mô
tá các quy trinh k5' thutt diu dung cci bàn, các tai bin xày ra trong Va sau khi lam
thu thut; cách xü tn các tai bin. Nguyen tc cci bàn và xü trI các tinh huSng scr ciru
thông thixOng.

3

HK3

Thi

9

H Tim mach

Trang bj cho sinh viOn kin thrc cci bàn v cu trOc và chic nAng bmnh thu&ng và
bnh l, triu chrng hpc, hi chung, chAn doán và mOt s nguyen 1 diu trj cci bàn
h tim mach.

4

!1K4

Thi

10

H Cci xixcing khOp

Trang bj cho sinh viOn kin thirc cci bàn v c.0 tthc và chrc ning binh thtthng và
bnh 1, triu chirng hçc, hOi chüng, chin doán và mQt s nguyen 1 diu trj cci bàn
h vn dOng.

3

I1K4

Thi

STT

6

8

Ten mon hoc

Tir t bào dn mô

Muc dich mon hoc

13

Maw dada moo thuuac

So thu
thu

Rich frhullu
gaaauug day

P.PhOp
danh gaa SV

H Tiêu hóa

Trang bj cho sinh vien kin thüc CY bàn v cAu ti-Cue và chüc nAng binh thixtmg và
bnh 1, triëu chüng hQc, hôi chüng, chin doán và mt s6 nguyen diu trj c bàn
h tiOu hóa.

4

HK5

Thi

12

H lhOn, Tit niu

Trang bj cho sinh viên kin thirc cci bàn v cu trüc và chirc näng bInh thuing và
beth 1, triêu chüng hçc, hOi ching, ch.n doán và mt s6 nguyen i diu trj c bàn
h thin tit niêu.

3

HK5

Thi

13

Trang bi cho sinh viên kin thirc cci bàn v cu true và chfrc näng bInh ththng và
He Than krnh, Nm
,
bçnh ly, trieu chung hQc, hçi chung, chan doan va m9t so nguyen ly dieu trl ci ban
.
h tâm-thn kinh.

5

HKS

F ha

14

H Sinh san

Trang bj cho sinh viOn kin thire, k5 nAng •c bàn v cu true và chüc näng binh
thuông và bnh 1, triu chrng h9c, chn doán và mt s nguyen 1 diu trj ca bàn
h san ph%1 khoa - SKSS.

3

HK6

Thi

15

Thrc hành Y khoa

Trang bj cho sinh viOn kin thirc, k5 näng c bàn v thirc hành Y khoa

10

HK3,4

Thi

16

Y h9c gia dinh

Trang bj kin thuc và k näng ca bàn v chuyên ngành Y h9c gia dinh, các nguyen
1' Y hçc gia dInh, ehüc nàng nhim vi cüa bác sT gia dmnh. Trang bj cho sinh viên
kin thurc và k5 näng c bàn v tInh chuyen nghip cUa bác si và các nguyen i trong
thàm khám, thani vAn, chAn doán và diu trj ti tuyn chAm soc ban dAu va y t Co
sa.

2

HK7

Thi

17

Ni lthoa

Trang bj cho sinh viCn các kin thurc Va k nãng co bàn v triu chüng hc cac bnh
ly n91 khoa thuong gp o VN, duqc ly hçc lam sang va các phuong phap dieu trl mot.

18

HK6,7,8,9,10

Thi

STT

ii

Teuui mon hoc

14

, fT

18

l')

'1 en mon hoc

Ngoi khoa

San

Phi khoa

So tin
chi

Lich trinh
:,
giang dy

P.Pháp
danh gia SV

Trang bj cho sinh viên các kin t1irc và k näng c bàn v triu chrng liye eác bnh
1 ngoi khoa thithng gp a VN, dixçic 1' hc lam sang và các phixcmg pháp diu trl
mài.

14

HK6,7,8,9,1O

Thi

Trang bj cho sinh vién các kin thüc va k5' nàng ca bàn v triu chüng hçc các bnh
1 san khoa thung gp & VN, dxqc 1' hc lam sang và các phuGng pháp diu trj
m&i.

9

HK8,9,10

Thi

1K8 9 10

Thi

Muc dich

111011

hoc

Nhi lclioa

Trang bj cho sinh viên các kin thüc và k5 näng ci bàn v triu chirng hc các bnh
l ni khoa thumg gp & VN, ducic 1 hçc lam sang và các phuing pháp diêu trj m&i.

Y hpc cOng ding 1

Trang bj cho sinh viên kin thc, k5 nàng ci bàn v cci s& tam l y h9c và hành vi
süc khóe; tam i bnh nhan, sirc khôe tam i va dir phông. Các kin thüc cci bàn v
GDSK-Dãn s, kin thCrc thng quan v chuyên ngành Dinh dtrthig-VSATTP-SKMTSKNN. Các khái nim và nguyen i cci bàn cüa djch t hçc; các chi s sue khoê chU
yëu cüa cong dong.

9

HK6

Thi

22

Y hoc cong dông 2

Trang bj kin thüc và k5 näng c bàn v các mô hInh t chCrc h th6ng y t trén th
giâi, khu virc và Vit Nam; eáe nguyen i ca bàn v quãn 1 y th và v kinh t y t&
bao hiêm y tê, cac chtwng trinh y tê quôc gia Cac kiên thuc va tiêp can mm ye chàm
Soc va quãn ly y h9c thãm h9a, chiên hxc phOng, chong và glám nhe thiên tai den
näm 2020. Trang bj cho sinh viên các kin thüc và k5 nAng c bàn v phucrng pháp
NCKH.

8

HK7,8,9,1O

Thi

23

Trang bj cho sinh viên kin thirc và k näng ca bàn v bnh hQc, l' lutn chn doán
Huyt h9c va Ung và diu frj bnh 1' h tâm-thn kinh, ni tit, min djch, huy& h9c.
buciu
Trang bl nhung kien thuc c ban ye benh hçc ung thtr, bao gom kien thuc ye di
cucing ung thu, djch t, nguyen nhân và dir ung thix, bnh cánh lain sang, cn lam

3

HK9,10

Fm

()

2I

15

STT

To moo hoc

Moe dich mOo hoe

S thn
chil

Lch rinh
ging dty

PPháp
1àOh giO SV

HK9, 10

Thi

sang, chAn doán, nguyen tc diu trj và dir phàng các 1oi ung thx thu&ng gp và diu
trj mt so triu chirng cüa ung thx.
24

Cp ciru da khoa, Trang bj cho sinh viên nhüng kin thüc và k näng cc bàn v cp cüu da khoa,
GMHS
GMHS.

25

Trang bj cho sinh viOn các kin thrc và k näng c bàn v các c s 1 14n cci bàn
YHCT, bnh h9c, triu chrng, chin doán, diu trj và dr phóng các bnh theo YHCT,
các phuxmg pháp diu trj bnh không dung thuOc.
Y hoc cO truyn,
Trang bj cho sinh vien các kin thirc va k nàng dai cuong v VLTL và PHCN bao
Phic hOi chirc nàng
gôm các phuGng pháp k thut c bàn trong PHCN (VLTL, 4n dng trj 1iu, ding
cii...), phucing pháp thàm kháin lixçing giá chrc näng vn dQng Va PHCN cho các
d.ng bnh 1', khim khuyt thu&ng gap.

5

HK9, 10

Thi

26

Trang bj cho sinh viên kin thrc, k5' nAng cci bàn v cu trüc và chirc näng bInh
Truyn nhim, Lao,
thtr?ing và bnh 1, triu chung hçc, chin doán và mOt sO nguyen 1' diu tij ca bàn
Da 1iu
v: Truyn thim, Da 1iu, Lao.

7

HK9,10

Thi

27

Tam
kinh

Trang bj cho sinh vien kin thIrc, k näng ci bàn v cAu true và chirc näng bInh
thixông và bnh 1, triu chimg hpc, chn doán và mt sO nguyen 1' diu frj ca bàn
v: Tam th.n, than kinh.

4

. iK), I ()

Thi

28

Trang bj cho sinh vien kin thüc, 1c nang c bàn v eu true và chCrc nàng binh
Mit, Rang Ham
thung và bnh 1, triu chung hçc, ch.n doán va mt sO nguyen 1 diu frj c bàn
Mt, Tai Müi Hçng
v: Mat, Rang HOrn Mat, Tai M(ii Hçng.

6

HK9, 10

Thi

29

Thirc hành Bnh 1' Trang bj cho sinh viên các kin thuc và k nàng CG bàn v diu trj hc các bnh 1
và diOu trj Ni khoa ni khoa thixäng gp & VN, dic 1 hc lam sang và các phuong pháp diêu trj mâi.

1-1K 11, 2

Thi

than,

Than

16

Lch trInh
giãng dy

P.Phãp
dánh giá SV

30

TIc hành Bnh 1
Trang bj cho sinh viên các kiên thuxc và k5 nang ca ban diêu trj hc các bnh 1 ngo.i
và diu trj Ngoi
khoa thuing gp & VN và các phong pháp diu trl m&i.
khoa

HK1 1,12

Thi

31

Thirc hành Bnh I
Trang bj cho sinh vién các kin thirc và k näng ca ban v diu trj hc các bnh san
và diu trj San Phii
phi khoa thu&ng gp & VN và các phumg pháp diu trj mâi.
khoa

HK1 1,12

Thi

Thrc hành Bnh 1 Trang bj cho sinh viên các kin thirc và k näng ccy ban v diu trj hc các bnh nhi
và diu frj Nhi khoa khoa throng gp & VN, duçic 1 hçc lam sang và các phtrong pháp diu trj mâi.

HKI 1,12

Thi

10

HKI 2

Thi

S tin
chi

Llch trinh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SV

HK1

Thi

HK1,2,3

Thi

STT

Ten mon hçc

D an hc thut
T& nghip

Mc dich mon hQc

Thrc hin theo QD I 7/VBHN-BGDDT v vic ban hành "Quy ch dào to di hoc
và cao d&ng h chinh quy theo h tMng tin chi"

S tin
chi

II. Ngành Ràng-Hãm-Mt he chInh quy tIch h9p d'a trên nãng lire (tfr khóa TS 2018 trö di)
STT

Ten mon hçc

Myc dich mon hyc

Gi&i thiu ngành ngh&
chun du ra, phuo'ng
pháp hc tp trong giáo
dic Y hçc

Giâi thiu cho sinh viên bi& rô chcrc näng, nhim vi, vi trI vic lam và quy djnh
hành ngh Bác sT da khoa, chun nng 1irc t6i thiu cüa Bô Y t, chun nang 1rc
d.0 ra và l trinh tIch lüy, ctu trüc tang quát chucng trinh dào t?o, phi.wng pháp
day/hoc và djnh hixàng phát trin k näng hc tIch c%rc.

Phát trin th chit và Giüp sinh viên dat chuAn bc 3/6 theo Khung Näng li,rc Ngoi ng (tixng duung
ngoai ng c ban
v&i cp d B 1, Khung Näng b,rc Ngoi ngt Châu Au).

17

25

So tIn
chit

lUch trIixiih
gitang diy

Ppháp dành
go SV

3

Khái lizcxc v chü nghTa Mác-Lênin và thng quan v nhQng nguyen i ccx bàn cüa
chü nghTa Mâc-Lênin v th giôi quan và phixcxng pháp 1un, các nguyen 1' cüa
hçc thuyt kinh t v chü nghTa Tr bàn, các nguyen 1 cüa h9c thuyt khoa h9c
Phát trin nhân vn và v ChC nghTa x hOi.
Ngoi ngU chuyên Co nn tang ngoai ngü vüng chic v ten gçi các hO ph.n và các h thing ccx quan
nganh
trong ccx th nhu h tun hoàn, h ho hAp, h tiêu hóa, h ti& niu, và h xixcxng
dng th&i cO kin thrc ngoi ngft mOt s6 bài chuyên ngành v mOt s bnh ph
bin trong cac chuyên ngành NOi, Ngoi, San, Nhi nhu các bnh tim mach, mOt
s bnh 1' v san phx khoa, nhi khoa.

14

HK1,2,3,4

Thi

4

Khoa hoc ccx ban

Cung cAp cho sixth viên nh[tng kin thxrc ccx bàn v khoa h9c ccx bàn üng dung
trong lrnh vrc y hçc

10

HK1

Iht

5

Tir phan tir den te bao

Co nn tang khoa hoc vung chc v sinh h9c t bào, hóa sith ccx sâ và di tmyn
y hQc de ung d*ng trong thrc hanh y h9c.

8

1-11(2

'1 hi

6

CO duçyc mOt s kin thüc ccx bàn v cAu trüc giài phu, hoat dng chüc nãng sixth
dii trüc và chic nàng ly' cüa ccx th nginii.
ccx the nguôi
Srnh vien hieu va van ding dirçrc cac kien thuc ccx bàn do de h9c tot cac mon h9c
ccx s& ngành, chuyên ngành trong thc hành ngh nghip bác si RHM sau nay.

8

HK2,3

7

Trang bj nn tang khoa hçc vüng chic v mô phôi y hçc, giài phu bnh, rnin
djch hQc, vi sinh y h9c va k sinh trüng y h9c d Crng dmg trong thirc hành y
h9c.

14

HK3

STT

riii moo hoc

Trt bào dn mô

Moe iheh moo hoc

18

h1

Thi

Muc thch mon hçc

S tin
chi

Lich trInh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

8

Phát trin ngành ngh

Sinh viên duçrc trang bj kin thüc và k5 nang cci bn v chäm sec toàn din, tmnh
chuyên nghip và cãc k nAng tu vn tham vn cüa ngthi bác sL Dng thai sinh
viên duc trang bj kin thüc v ljch s phát trin chuyên ngành R.ng Ham Mat.

3

HK3

Thi

9

Sau khi hQc xong module nay, sinh viên Co kin thc v mt s k thut diu
dung ca ban thung gp trên lam sang, bao gm các chi djnh, ch6ng clii djnh,
muc dich, nguyen tc thuc hiên, quy trinh thuc hiên, tai bin và each phông ngira,
•
Noi, Ngoai ca scy, Dieu
xu. tn cac tal bien; co kha nang thrc hiçn dircrc mQt so quy trinh ky thut dieu
di.rangcciban
•
ducxng co ban trong phong tic tp tien lam sang.
Hiu va trInh bay duçic, tü dO 4n d%mg trong thrc hành lam sang các kin thirc
nôiccyscccibàn

6

HK3,4

Thi

10

Ca sâ ming

Sau khi hQc xong module nay sinh viên cC nn tang kin thirc vrng chic v y
hçc ca si và beth hçc RHM d ng ding trong thrc hành R.HM an toàn và hiu
qua.

10

HK4,5

Thi

11

Sinh viên cC ducic mt s kin thirc cci bàn v giãi phiu các cttu trcic ca quan cüa
ca th nguYi.
Sinh viên hiu và v.n dung duçirc các kin thuic sinh l d hQc tt các mon hçc eq
s&
ngành, mon chuyCn ngành... và trong thuc hành ngh nghiêp sau nay.
•
Noi, Ngoai benh ly va •
•,
•
Smh V1Cfl co kha nang hieu va ixng d%ing duçc cac ky thut chan doan hrnh anh
Chan doan hinh anh
• va phan tich hmh anh. Srnh
• vien
• co kha nang
trong chan doan, bao gom chi dnh
hiu và irng ding duc trong thrc tin các vn dà v duçic dung hçc và duc 1c
h9c cüa thu6c trên lam sang.
Chn doán và xü tn ducxc mt bnh l ni khoa và ngoai khoa thi.thng gap.

6

HK5,6

I hi

STT

Ten mon hoc

19

Muc thch iinth hoc

S tin
chii

Lich triinh
gIang diy

Ppháp dánh
ga SV

Sau khi hQc xong module nay, sinh viên có dtrcic kin thirc cci ban trong linh vrc
san ph%1 khoa: khám thai, chin doán thai nghén, nh.n din mt s trueing hqp thai
nghén nguy ci cao; khám và chn doãn nhüng vAn d phii khoa thueing gp

4

I-IK5 ,6

Thi

Sau khi hQc xong module nay sinh viên có kin thirc c bàn v Y hçc c truyn
lam nn tang cho y h9c lam sang, có ki näng CG bàn v các phucmg pháp diêu tn
theo Y hçc c truyn trong mt s bnh 1' v rang ham mt. 1J'ng dmg dtrcic mt
s phrnng pháp chäm soc và nâng cao sue khOe v rang ham mitt bang Y h9c c1
truyên.

4

HK5,6

Thi

14

Kin thtrc: Trinh bay &rqc nhitng khái nim CG bàn v hành vi src khOe vj trI vai
tró cüa truyn thông giáo dic sue khOe và nâng cao sure khôe
- Thai dO: Xác djnh dixçic thm quan tr9ng eüa truyn thông giáo d%ic sure khôe
ChAn doán và can thip trong qua Tninh thay di hành vi süc khOe
- K5 nang:
cong Or.g 1
Thrc hin dtxçie các K5 nang truyn thông giáo dic süc khôe d thay d6i hành vi
surc khOe.
Sur ding di.rcic các jhlxing pháp và phixcing tin truyn thông giáo diic sirc khôe.

6

HK5,6

Thi

15

Sau khi h9c xong module nay, sinh viên có dt durçic các mic tiêu sau:
1. Ap ding các kin thue khoa hQc c bàn, y sinh h9c và bnh hçe trong nha khoa
d thurc hành RHM an toàn và hiu qua
• .
2. Ap d%ing nhung nguyen tac kiem soat nhiem khuan trong thire hanh chua rang.
3. Nhn din durcic rang và phát hin các bAt thueing v giài phu eüa rang d ing
dmg trong diu trj và dr phông.

9

i-lK,6

Thi

STT

12

13

Ten mn hnc

San, Nhi

Thn kinh va Y hoc c

Benh hoc rang

20

Si T

Ten mon hoc

Muc dich mon h9c

S tin
chi

Lch trjnh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

8

HK5,6

I Li

4. Giái thIch duc nhüng chi djnh, ch6ng chi djnh, nguyen tc và k thuat diu
trjthn thuang mô cüng cüa rang dáp ing duçxc yêu cAu chüc nãng và thim
cho nguxi bnh.

16

Bênh hoc nha chu

Sau khi hçc xong module nay sinh viên có kin thüc ccx bàn v ccx sâ và bênh l
nha chu lam nën tang cho y hoc lam sang nganh rang ham mat, co k5 nang ccx
ban ye chan doan, dieu trl, d%r phong m9t so benh ly nha chu ccx ban. U'ng ding
duçxc mOt so quy trInh diu trj nha chu không pMu thut và phu thuât

17

Ccx sâ ham mit

Sau khi hc xong module nay sinh viên có nn tang kin thrc vItng chttc v y
h9c ccx sx (Giâi phau, tia X nha khoa), các phuong tin và phuong pháp phu
thut HM d üng dmg trong thrc hành REM mOt each an toàn và hieu qua.

5

I-IK7,8

fbi

Bnh hpc ming

Sau khi h9c xong module nay sinh viên có th:
- Ap dung duçxc CáC kin thrc khoa h9c ccx bàn, y sinh h9c ccx sô và bith h9c
trong nha khoa d th%rc hành RHM an toAn va hiu qua.
- Giãi thIch duçxc mi tuorng quan giüa cu trüc và chre nang vüng ham mt trong
diu kin bInh thumg va bnh l, ccx ch các triu chUng, d.0 chng và hOi
chimg, các yu t6 ãnh hrnrng (ti cM/toàn than) len eác bt thu&ng và bnh l'
REM.
- TrInh bay duçxc nguyen tic, chi djnh, k5' thut nhng xét nghim lam sang và
cn lam sang thIch hcxp d áp d%ing vào cMn doán bnh l rang ming, ham mat.
- Mo tã ducxc nhUng quy trinh diu trj ccx bàn (pMu thut va không phu thut)
d xi trI bnh l thông thi.thng vüng ham mat.
- Thuc hin &rçxc vic thàm khám, phát hin và dánh giá các biu hin bmnh
thuâng và Mt thxng REM thucmg gap.

7
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Beth hpc tOy rang

Sau khi h9c xong module nay, sinh viên Co dt dircic các mic tiêu sau:
1. Ap diing các kién thrc khoa h9c c bàn, y sinh h9c và bnh h9c trong nha khoa
d th%rc hành RHM an toàn và hiu qua
2. Giái thich dixqc nhüng chi djnh, chng chi djnh, nguyen tc và k5 th4t d diu
trj phic Mi trong rang ham mt dáp ing ducc yêu cu chirc nAng và thm m
cho ngtthi bnh.
3. Chn doán, 1p k hoch diu tn phU hqp dra vào bang chrng và thu cu ci1a
bnh nhân.
4. Tuân thu nhItng quy djnh v an toàn lao dng và kim soát nhim khun.
5. Ap ding nhttng nguyen tc kim soát nhim khun trong hành ngh RHM.
6. TrInh bay duçc nguyen tic, chi djnh, k thut nhüng xét nghim lam sang vã
cn lam sang thich hçp d ap diing vào chAn doán bnh l rang ming, ham mat.

5

HK7,8

Thi
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Sau khi hçc xong module nay, sinh viën có khã nAng trInh bay di.rçic các loi 4t
1iu và ding ci trong phic hinh c djnh, hiu dixcic ánh huâng cOa hçip kim nha
Bnh hQc và diêu trj
khoa cOa phiic hinh c6 djnh dn môi tnrmg ming, nm duçic quy trInh các buâc
phc hinh tn thtrcing
phic Mi rang mat, n.m dircic các khái nim cn khâp ca bàn trong phic hhih,
mô cülug
mô tá quy trinh thirc hin phi,ic hInh c djnh, thirc hin dtrçic k5 thut phuic hmnh
c6 djnh trên mu.

6

HK7,8

Thi
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Thu mon hoc

Muc dich moo hoc
- Chn doán, 1p k hotch diu trj phü hqp dra vào bang chrng và thu cu cüa
bnh nhOn.
- Giãi thIch thrçic các kt qua cüa nhüng xét nghim lam sOng và cn lam sang sCr
ding trong ch.n doOn và diu trj bnh 1) rang ming, hOrn mt.

22

sri

21

22
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Bênh hoc can khyp

Sau khi hyc xong module nay sinh vién Co duçrc kin thüc tng quát v cci sr và
cac bënh ly can khp, môi hen quan gifta lêch lac rang- mat va cac bênh ly cua
h tMng nhai.

8

HK7,8

Thi

Bnh h9c ham mt

Sau khi hQc xong module nay sinh viên có th mô tã duçc nhttng quy trinh diu
trj co ban gm phu thut và không phu thut dj tt khe hr môi-vôm ming.
Sinh viên CO nhftng kin thirc và k nãng c ban v each tip cn chin doán và
xft tn các büâc cp cUu ban du r bnh nhãn ngftng tu.n hoàn ho hip; v nhctng
tInh chat cc bánvà cách dung cüa các thuc me, thu6c tê thuô'ng diicic sft dimg
trong gay. me phu thut rang ham mat; giài thich duçic uxng d%ing các phixcmg
phap gay me, gay tê Va giám dau trong thic hành lam sang.

6

I IK7,S

Bçnh hQc rang tre em

Sau klii hQc xong module nay, sinh vien có dt dircic các m%ic tiêu sau:
1.Ap ding cac kin thirc khoa hpc ca ban, y sinh hQc và bnh h9c trong nha khoa
d thrc hành RHM an toàn và hiu qua
2. Giái thIch ducic sir phát trin tam sinh I' và h rang & tré em.
3. Thirc hin ducic vic thäm khám, phát hin và. dánh giá các biu hin binh
thtr&ng và bt thix&ng rang ham mitt thir&ng gp và thói quen có ánh hu&ng không
tot den sirc khOe rAng miêng.
.
•
,
,
4. Giai thich ducic moi tirong quan giva cau true va chirc nang vung
ham mtt
trong diu kin binh thixàng va bnh l', ca ch các friu chüng, du chüng và hci
chirng, các yu t6 ânh huâng (ti ch/toàn than) len các bt thu&ng và bnh 1y
rang ham mt.
5. Giái thich duc nhftng chi djnh, ch6ng chi djnh, nguyen t.c và k thut d diu
tr phic h6i trong rang ham mt dáp üng duçrc yeu cu chre nang và tMm m
cho ngu&i bnh

4
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Bênh h9c mAt rang

Sau klii hQc xong module nay, sinh vien có khã nAng trinh bay duçic các loi 4t
lieu và d%ing cm trong phic hinh tháo lap, giái thIch dtrqc sm,r thay di cüa h th6ng
nhai ô bnh nhân mAt rAng, phân tich các yu t ãnh hixông ctn vic thc hin
phmc hinh tháo lAp, mô tá quy trinh th%rc hin phic hinh tháo lAp, thirc hin &rcic
k thut phic hInh tháo lAp trên mu.

7

HK9,1O
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25

. Sau khi h9c xong module nay sinh vién cO dLrcic mt s6 kin thmrc c bàn ye giái
Chuyen oa h ngoal
phu vã sinh l cAc c quan mAt, da 1iu, tai müi hong. ChAn doán và trInh bay
va lien quan gan
.
.
thrcic nguyen tac dieu trl cac bçnh ly thong thuong cua co quan tirong mg.

6
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1.Thit 1p các phucmg pháp dánh giá tmnh trng sirc khOe rAng ming cong dng
2. Xây drng k hoach và chuong trinh chAin soc rAng ming dé câi thin tInh
trng src khOe rAng ming cong dng
3. Trinh bay ducc cac phuong pháp giám djnh trong pháp y và pháp nha.
4. TrInh bay duoc vai trô cüa ngành y pháp và nOi dung cüa cong tác y pháp.
Chan doan va can thiep
.
.
,
5. Trmnh bay duc nhung dau hieu xay ra sau khi chet va phi.rang phap xac mmnh
conguongL
sirch&.
6. TrInh bay khAi nim va các buôc tin hành giám djnh thuong tIch, cuO'ng darn,
ngt, triing dOe.
7. TrInh bay ducic nghTa, tfnh ch&t và nOi dung cüa bàn giám djnh y pháp.
8. Trinh bay dmrcic djnh nghTa, phm vi hot dng và nhim vii cUa pháp nha.

HK9,1O

Thi
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Muc thch mon hoc
6. Giãi thIch duçic nguyen tc diu trj cüa các thuc thuông si diing trong diu
trj bnh rAng ming và ham mt.
7. Mo tã thrcc hoat dung dr phông bnh rAng ming và cách th chüc thrc hin
chAin soc sirc khOe rAng ming cho cong ding.
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HK11,12

TIi

9. Trmnh bay ducc phuong pháp phân tIch vt cn và ni dung cUa h sci nha
khoa.

27

Sau khi hQc xong module nay sinh viên k nang chn doan, 1p k hoch diu trj
phü hçip da trén tinh tr.ng bnh nhãn. Dng thii, qua trmnh thrc hânh s giüp
TIme hành Nha khoa sinh viën thirc hin duçi các k thut diu trj nha khoa phiic hi thng quát ci bàn
ph%lc hi tang quát
cho bnh nhãn bao gm: chüa rAng nOi nha, nha chu, phiic hinh. Ben c.nh dO,
kin thüc ei bàn v bnh hpe lao nha cüng duçic dim vào nh&m d sinh vién bit
each khám và diu trj trên bnh nhân lan tui.

28

Thuc hành Nlia khoa Sau khi h9c xong module nay sinh vien có dixçc kin thüc tng quát v c sâ và
các bnh l cn khap, mi lien quan gifla lch lc rang- mt và các bnh l cüa
bnh l' và phu thuât
h thng nhai.

6

HK 11,12
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Thire hành chinh hinh
rAng mt và nha cong Sau khi hçc xong module nay sinh viCn dtrcic th%rc tp lam sang ye dr phOng V
chäm sOc rang ming và thirc dja cong dng c sa và diu trj chinh hinh rAng mt
dông

3
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i'ë,t nghip (hotc khóa Thrc hin theo QD 1 7/VBHN-BGDE)T v vic ban hành "Quy ch dào to dti
luan tot nghip)
h9c va cao d.ng h chInh quy theo h th6ng tin chi"

10
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111111. Ngãnh V dFu h hinh juy (CT cilli, khói ¶'S 2017 tirO' v niroc)
STT
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Nhttng nguyen
Trang bj cho sinh viên h thông kiên thic ca bàn gôm các nguyen 1 Tri& h9c, Kinh
CB cüa Chi
t-chinh trj hçc va chü nghTa xA hi khoa hc thuc Chü nghia Mác-Lénin, giüp nguii
1
Mac
Nghia
hc hiu bit nn tang tii ttr?Yng cUa Dãng cong san Vit Nam
Lêninl

2

Nhng nguyen
Trang bj cho ngtthi hçc h thông kiên thüc c bàn bao gôm các Nguyen 1 kinh tê 1 CB cüa Chü
chInh frj h9c và Chü nghTa xA hOi khoa hQc thuOc Chü nghia Mac - Lenin, giüp cho
Nghia
Mac
ngithi hçc hiu bit nn tang tr tuông cüa Dâng cong san Vit Nam
Lenin 2

3

- N.m dixqc nOi ham khái nim, ca sâ, qua trinh hInh thành và nhüng ni dung co ban
cüa tu tixâng H ChI Minh.

2

HK3

Thi cui ks':
T%r 1un

Cung cp cho sinh viên nhüng nOi dung ca bàn cña du?mg 16i cách mang cüa Dàng
Dithng 16i cá.ch
Cong san Vit Nam, trong do thu yu tp trung vào dtthng 16i cüa Bang thyi k' di
mng cUa Bang
mói trên môt s6 linh vire cy bàn cUa diii s6ng xa hOi ph%ic vj cho cuc s6ng và cong
CSVN
tác.

3

111(4

Thi cu6i ks':
Tr 14n

HK4

Thi cui kS':
Trc nghim
và tr 1utn

Tu tuâng H
ChI Mirth

4

Mic dch uôu hç

Ngtr am: Sau khóa hçc, sinh viên cO th phát am dung nhüng tü chuyên ngành.
- Tr vIng: Sinh viên nm duqc ten gi các hO ph.n và các h thng ca quan cüa ca
th; cac tir cci bàn v bnh 1 trong dO tp trung chü yu vào 4 chuyên ngành nOi,
ngix
Ngoi
ngoi, san, nhi; các g6c tir co bàn.
chuyên ngành
- Ngt pháp: Sinh viên nm ducic mOt s6 cu true ngtt pháp thirông ducxc dmg trong
y van giüp sinh vien sau khi h9c xong h9c phn nay có th d9c duçic eác bài chuyên
ngành y h9c dan gián.

26
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Sinh hçc

- Sinh lic là mon hc cung cAp các kin thirc ca bàn, sinh hc t bào, qua trinh phát
trin cUa dng 4t va mi quan h gifra con ngiri vâi môi trtthng.
- Sinli hoc là mon hpc nn tang dc bit trong trixyng Dai h9c Y Duqc vi nO giüp giài
thich mt s vAn d v y hçc dithi góc thin sinh h9c, tr dO cung cAp kin thirc co bàn
cho các mon chuyên ngành.
- Các tin b trong nghiên cüu các lTnh vrc sinh h9c (Ia lam nn tang cho sr nghiên
cüu giài phu hay quan sat các t bào, mô, cu quan trong cu th con nguri.

2

HKl

Thi cuôi ks':
TrAc nghim
và tr lu.n

Di triiyen h9c

+. Trinh bay dtrqc nguyen tc, ru dim, nhucic dim và 1mg ding cUa các k thu.t di
truyn t bào sIr ding trong chAn doán bnh di truyn.
+ Trinh bay duçic nguyen the, uu dim, nhuçrc dim và 1mg diving cIra các k thut di
truyn phân tlr sIr ding trong chAn doán beth di truyn.
+ TrInh bay &rqc các d.ng dOt bin gen và mô tá ducic de dim di truyn cUa các
dOt bin dun gen.
+ Trinh bay duçic các dng dOt bMn nhim sAc th và mô tá &rçrc dc dim di truyn
cüa các d,t bin nhim sAc th.
+ Giãi thich ducrc nguyen nhân, cu ch và biu hiën cüa môt s bënh do bAt thuô'ng
.
nhiem sacthe pho bien.
+ Giái thich duçic nguyen than, cu ch và biu hin cüa mOt s6 bnh 1 di truyn dun
gen pM bin.
+ V va giãi thIch ducic phá h.
+ Hiu dizcrc tmnh phIrc tp cIra sr di truyn (Ia yu t và dánh giá d1mg nguy cu ttrcrng
di cüa các beth l di truyn nay.
+ Hiu duçirc trng thai can bAng di truyn trong qun th, 1mg d%mg djth lut Hardy
- Weinberg trong viec tInh tAn s6 cüa các kiu gen trong quAn th.
+ Hiu ducic nn tang di truyn h9c cu bàn cüa cac bnh l' di truyn se duqc dy
trong các hçc phAn sau (bnli chuyn hóa, ung thu).

2
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Thicuoiky:
Trae nghi"
cm
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+ Mo tã ducic iru dim, nhixcic dim và üng ding cüa các phixang pháp sang 1c và
______________ chin doán truâc sinh, sa sinh.
+ HMu dirçic các nguyen t&c cc bàn cüa tir vn di truyn, sr dmg các kin thrc dä
hQc d phic vii cho vic t.r vn di truyn.

L sinh

Nm thrqc các nguyen l' Vt l' c bàn, quy lut Vt 1' thixmg din ra ho.c có üg
dicing trên c th sng, cac dng chuyn dng ci ban cüa veit ch.t trong môi trtthng
sinh hçc, h thing sang.

9

Hóa hoc

Cung cAp cho sinh viên các kin thic co bàn cüa 1 thuyt hóa hQc và Crng d%ing cüa
chüng trong chuyên ngành y. Tü do, giüp cho sinh viên h9c t6t các mon y hQc cci sâ.

10

Phtn Tin h9c di cixcing:
- Nm &rqc cac kin thüc Co bàn v tin hçc và may tinh din tCr. Hiu và nm duqc
các thao tác co bàn trên My Computer, Desktop, Taskbar, Recycle Bin.
- Hiu và ntn &rcic các kin thic tng quan v virus may tInh, mng may tInh, m.ng
internet.
Tin hc di - Sir ding dixqc h son thào van bàn WORD 2010 d xir 1 các van bàn thông ding.
cucrng va irng N&n ducic các kin thic v bang tInh EXCEL 2010 và sü dmg no nhii là mOt cong
ci chInh d th 1 s6 1iu, 1p các bang biu, biu din s6 lieu thng kê b&ng d thj.
dmg
PhAn Tin h9c irng ding:
+ Mo tà ducc các thành ph.n trong cia s hot dng cüa phn mm SPSS.
+ Nêu nguyen tc xay dmg phiu hôi d nb4p dfr lieu.
+ Mo tã cách nhâp dft 1iu, 1c S6 lieu và ye d thj.
+ Nêu nguyen tc sü ding các 1nh co ban và các lnh dung d kim djnh th6ng ké.
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Ti lun

3

HK1

k'
Thi
T rac ng içm

STT

Ten mon hoc

Muc dich mon hoc

11

+ Nm dixçic các phucing pháp suy 1un toán h9c cn thi& d nghiên cüu tim ra quy
1ut cUa các hin tucing ngu nhin, xác djII1I phân phi xác suit cUa các bin ngu
rihiên.
+ Nârn dixac môt s6 rng dung cüa Xác sut trong chin doán y khoa.
Xac
suat
.
+ Nam di.rcic cac phucing phap Thong ke ap ding trong khoa hoc sue khoe tren ci si
Thong keyhoc
xac dnh dixçrc bien so nghien cixu, ch9n mau va xac dnh cci mau can thiet, tien hanh
thu thâp, xr I, phân tIch va t chüc, trInh bay các s6 1iu th6ng kê. !ihig ding cac
Test thóng kê phü hçip vii trng nghiên cfru. Tr do r(it ra các kt 1un khoa h9c Va
thi,rc tin lien quan dn chuyCn ngành.

12
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Thi cuoi ky:
Tuluan

- Kin thic: Trinh bay chrcic nhitng khái nim c ban v tam 1' h9e, tam 1 hoc y hoc
vã dao due y hoc.
Tam 1 y h9c - - Thai d: Nhn thüc ducic t.m quan trçng cüa tam 1 hçc - do due y hçc trong thirc
Dao dirc Y h9c hành chain sOc sue khOe.
- K5 nàng: Ap diing thrcc nhttng kin thüc v tam 1 y hçc, do due y hçc trong hành
ngh.

HK3

Thi cui ks':
Trttc nghim

Phn Truyn thông và GDSK:
+ Truth bay ducic nhüng khái nim co ban v hành vi, hành vi src khöe, vi tn vai trô
cüa truyn thông giáo dic sue khOe vâ nâng cao süc khöe
Truyn thông và Phn Dan s h9c:
Giáo d!ic sirc + Nêu ra dircic các khái nirn cu ban v dan s6 hçc Va hçc thuy& dan s h9c.
khóe - Dan s + Mo ta ctixqc each tInh các chi s dan s6 hc y t
hpc
+ Trinh bay ducic iii dung, mic tiêu và các giái pháp cüa Chin luçrc DS SKSS y
Vit nam giai doan 20! 1-2020.
+ Nêu dircic các mô hinh d!r báo dan s và mô tá duçic m6i lien quan giIa dan so và
phát trin, dan s6 vã y

HK1

Thi cui ks':
Trttc nghim
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S, tIn
chu

Giái phu 1

-. Nêu dtrçxc djnh nghia và phm vi nghiên ciru cüa Giái phu h9c. Nêu dWC vj tn và
tAm quan trçng cüa giái pMu h9c trong sinh h9c và y hoc. Bi& nguyen täc gi ten các
chi tit và sir diing thrçc thut ngtt trong Giãi phu h9c.
- TrInh bay duqc cAu tao tr chi cüa cci th ngi.thi bmnh thithng và mô tã vj tn, hInh th,
m6i lien quan cüa xtrong, khp, cci, mach máu và th.n kinh tir chi.
- TrInh bay thrcxc cu tao các ca quan nm a vüng ngrc, vüng bixng cüa c th ngui
bInh thträng.
- Mo tâ vi trI và m& lien quan cia các c quan vai nhau trong lng ngIrc và bing.
Trinh bay duqc cu tao cüa da và các cc quan ph%i thuOc.
- Vn d%ing thrqc kin thrc giài phu d h9c trong hpc phAn nay vào các mon h9c
khác.

3

HKI

Thi cui k'
Trc nghiêm

Giai phau 2

- TnInh bay dixçic cu tao h tit niu, sixth dxc, dAu m.t c, các giác quan và thn kinh
trung nng cüa cx th ngi.thi.
.
•,. phau da
- hçc trong hçc phan nay vao cac mon hQc
- Van dirng &rçxc kien
thuc giai
khác.

3

HK2

Thi cui ks':
Trac nghim

IV!ô

Phn Mo h9c:
- Mo tá ducic cAu tao bInh thithng cüa các l°a t bào cUa tüng loai mO a mrc d vi
th va siêu vi th.
- Mo tá duçic cu tao mô h9c bInh thumg cüa các ci quan và h thong ca quan.
- Giãi thIch duc mi lien quan cht che gifla cu tao và chc nàng cUa các thành
phn cu tao cUa các mô va co quan.
- Nh.n bit ducic các mô và co quan cüng các clii tit cu tao bInh thuông thxói kInh
hin vi quang h9c, hoc qua các ánh chiip vi th hoc slides.
- Sir diing thành thao kInh hin vi quang h9c thông dxng, bit các nguyen tc bão
quãn kInh.

HK2

Thi cui ks':
Tr&c nghim

Tcx nnuini ho

j

30

Si 11
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Muc thch mon hoc
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- Cam nhn dixçic tm quan tr9ng cüa nhüng hiu bi& v mô hc và vi trI cUa mô hc
trong h th6ng kin thüc Y hçc.
Phn Phôi thai h9c:
- Mo tã duçic sr phát trin bInh ththng cüa Ca th ngu1i tr khi phát sinh (tr lüc trüng
thi tinh) dn cui thii k' phôi.
- Mo tã dixçic ngu6n ge, sir phát sinh, phát trin, cu tao và chüc nãng các bO phn
phi phôi thai.
- Mo tã duqc ngun gc, sir phát sinh, phát trin bInh thung cüa các c quan ye mt
tao hInh và tao mô.
- Bitt nguyen tc phân loai dj dng b.m sinh, giái thIch duc sr hinh thành mt s6 dj
dang bm sinh ththng gap.
17

18

Siith 1 1

+ TrInh bay ducc chire näng cüa th bào và cUa máu cting nhu chrc nAng cüa mOt so
cci quan và he thong c quan trong ci th: he ho hp, he tiêu hóa, he sinh due.
•
+ Truth bay dixçic cy che dieu hoa hoat d9ng cua cac ci quan do.

2

+ Trinh bay duçic chirc näng cüa mOt s6 c quan va h th6ng ci quan trong ca th:
tim, dng mach, than, mt s tuyn ni ti& (vüng duâi dôi, tuyên yen, tuyên giáp,
tuyên tiy, tuyên thuqng th.n) va c ché diêu hôa hoat dng cüa cac c quan do.
+ TrInh bay duçic chIrc nàng cüa noron và h tMn kinh t%r dng.

Thi cui ks':
Träc nghim

Thi cu& ks':
Trc nghim

Sinh

19

Hóa

- VQn dtng duçic kin thrc khoa h9c ci bàn, y hc Co s và chuyén ngãnh vào hoat
dung ngh nghip, giài thIch duçic nguyen 1 co eh các xét nghim thông thu&ng.
- Vn d%lng duçc các kin thtrc sinh hoá vào lam sang vã các mon h9c khác nh,i sinh
1, sinh 1 bnh min djch. . . .và ngh nghip sau khi Mt nghip.

20

Vi

+ Trinh bay duqc dc dim vi sinh y hoc; M6i quan h gita vi sinh - co th - môi
trithng.
31

2

HK3

l-IK4

Th cU 1 k'Y•
Trac nghiem

Thi cui ks':
Tr&c nghim

STT

Tin mon hnc

IVhnc dich man hoc

Si thiii
chi

1LAch trhillui 1Ppháp dánlhi
guing dy
gm SV

+ Mo tá &rcic dc dim sinh h9c, khá näng gay bnh và cáo phuang pháp chãn doán
vi sinh hQc tüng 1oi vi sinh 4t gay bnh.

Si

trung

- Mo tá dc dim sinh hoc, hInh th, sinh 1, sinh thai và chu k' phát trin cüa cáo
loài k' sinh tri1ng i Vit Nam.
- Trinh bay duc dc dim djch t cáo bnh k' sinh trüng ô Vit Nam
- L' giãi dixcc dc dim bnh lice và tao hi do k sinh trñng
Trinh bay cáo phuGng pháp chAn doan bnh k sinh trüng
- Trinh bay cáo nguyen thc diu trj cá th, diu tn cOng dng và k ten mOt s thuc
thng ding trong dMu trj bnh k sinh tring
- TrInh bay các nguyen tc và bin pháp phOng cMng.
- TrInh bay &rçic nhQng kin thic ccy ban v nhüng bin di hinh thai hc cüa té bào
và mô trong qua trInh bnh 1'.
- Nhn thrc thrçic tm quan trng và giá trj cüa chn doán giái phu bnh trong thlrc
hãnh lam sang.
- Vn ding duçic kin thüc v 1' thuyt va thc hành d phân tfch, nhn djnh và chn
doán Giái phu bnh mOt s6 bnh thuing gp a ng1i.

HK3

Thi cui ks':
Trc nghim

HK4

Thi cui kr:
Trc nghim

22

Giái'D hâu bh

23

- Trmnh bay dtrcc cáo khái nim cu ban v bnh, v các qua trinh bnh 1', v b@ih
Sinh 1 bnh - nguyên-bth sinh, v các quy 14t ci bàn cüa sinh 1 ngithi trong trng thai bj bnh.
min djch 1
- Giái thIch duçrc các nguyen tc cv bàn trong dr phOng bnh, chäm soc diu trj cáo
bnh thithng gp

HK5

Thi cui ks':
Trc nghim

2.4

- Kin thác: Trinh bay duçxc cáo each phân loi thu6c, nhOm thu,c và các v.n d duc
l' lien quan cüa thuc.
- Ky nang: Phan tich dirqc va vn di.ng duçc cac yeu to di.rqc dung hoc, dircic lic hc
cUa thuc d rng ding trong lam sang.

HK5

Thi cui k:
Trac nghiçm

Duoc iy 1

32

-

STT

Tu mon hoc

Muc dIch mOn hoc

S tin
chi
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- Thai do: Co nhn thüc dung dn v thuc khi si dung và huàng dn sir ding trong
cong dng báo dam si:r ding thu6c hqp l' an toàn & hiu qua.

25

Phn Dinh duong - VSAT['P:
- TrInh bay ducc vai trO và thu cu cUa dinh dtrng và thrc phm di vâi src khOe.
- Nêu duçc các yu t6 nguy ca do dinh during, thrc ph.m d6i vài sirc khOe con ngui.
- Xác djnh ducic mOt s vn d dinh dixng ph bin ti cong &ng.
- Xác djnh ducic vic giám sat dáth giá tinh trtng dinh durrng và kim tra v sinh an
toàn thrc phm ti cong dng.
Dinh
dungPhn SIrc khOe môi tni'emg và SKNN:
VSATTP- Mo tã nhung yu t nguy c tir môi trumg tác dng dn sue khOe con nguii
SKMT
- Trinh bay nhttng tác hi t mOi trithng lao dng ânh htrông len süc khöe ngithi lao
SKNN
dng
- Trmnh bay nhi:tng bin pháp nhim giãrn t1iiu các tác hii tr môi trithng dn sue khOe
cong dông.
- Phát hiii ducic các vEin dà s0c khoé môi truOrng và sirc khôe xigh nghip trong e(ng
dng vã d xuEit thQng giãi pháp phông chng ô nhim vá nâng cao src khoé cong
dng.

3

HK3

Thi cu6i kS':
Trc nghim

26

Djeh t he

- Kin thüc: Trmnh bay duçic phuing pháp mô tâ tInh hinh sOc khoC và bnh tt cOa
cngdong.
- K nàng: Thu thp ducic thông tin v 11th hinh sue khôe cong dng
+ X 1 và phãn tIch thông tin lam bang chung cho vic 1p k hoch CD.
- Thai d: Nhn thuc di.rc thin quan trçng cüa phung pháp djch t hçc trong YTCC.

2

HK5

Thi cuôi kST:
Trc nghim

27

Diu dung cy - Trinh bay dupe các kin thOc v sa c0u nn nhãn din git, cht dui, say näng, say
bàn
nóng; vô khuAn tit khuEin;... và các quy trinh k thut diéu dung c ban.

2

HK4

Thi cui ks':
Trac nghim

33

STT

Tê[u mon hQc

Mue 1J1th nthllmm hoc

- Kin thrc
Nêu dtrçrc các lçxi Ich và han ch cüa nhftng phixcmg pháp hInh ãnh
Mo tã duçic cac hinh ánh bInh thung và. bAt ththng trên hInh ánh X quang và siêu
am
ChAn doán hmnh
-K5'nAng
ãnh
DQc thxcic két qua x quang, siêu am mt s6 bnh 1' thông thithng
- Thai d, chuyên cAn
Tuu vAn cho bnh nhân, hoc tr%rc tip chi djnh thrqc các k5' thut hInh ânh hin có
Tham dir dçc hInh ãnh 100%

So thu
cu

2

Liich trhth P.pháp dlánh
giãng day
giá SV

HK6

TM cuoi ks':
TrAc nghim

29

* K5nàng:
- Tip cn dixqc các cong dng dan cix
- Mo tà dixçic các diu kin sng tai h gia dInh
- Thu thp &rçlc mt s chi s môi trithng, dinh du0ng và sirc khOe
Thirc tp cong
- Dánh giá dtrcc các yu t6 nguy c trong môi trithng s6ng, lao dng ngh nghip
dong 1
- Truyn thông thiçxc mOt s6 vAn d src khOe lien quan dn môi tnr0ng, dinh dg.
- Vi& dirqc bàn báo cáo cüa dcit thixc tap
*Tháj dO: Nhn thirc duqc tAm quan tr9ng cüa mOi trung và dinh diiOng dôi vói sixc
khOe.

2

HK6

Sinh viên
lam báo cáo
cá rihãn, báo
cáo nhóm

30

NOi cci s& 1

K nAng khám phát hin các triu chirng và hOi chüng co bàn cüa nOi khoa (toàn than
và các h co quan).

3

1-11(5

Thi cui k5r:
TrAc nghim

31

NOicosâ 2

K5 näng khám phát hin các triu chirng và hOi chüng c bàn cüa nOi khoa (toàn than
và các h cc quan).

3

i-iK5

Thi lam sang
bAng vAn dap

32

Ngoi cci si 1

- Kin thüc
+ Mo ta &rcic các triu chirng chInh cüa mOt so bnh 1 ngoai khoa thu&ng gp

3

i-1K6

Thi cui ks':
TrAc nghim

34

STT

Ten mon hoc

Muc dch mon hoc

s6 tin
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+ Lit ké duçic mt s bnh ngoti khoa thung gtp
-K5'näng.
+ Thuc hin ducic cáe dng tác thäm khám mt s6 các co quan d6i vài mt so bnh
1ngoükhoa
+ Phát hin ducie các triu chirng thträng gp cUa mt s bnh 1' ngoi khoa
-TháidO
+ Ton trong các quy djnh v d.o dire và img xir trong thm khám bnh nhân

33

Ngoai cc si 2

-Kinthirc
+ Mo tá dixçrc các triu ehixng chinh cira mt s bnh l ngoai khoa thuing gp
+ Mo tã các buic thäm khám cy ban.
-K5ñàng
• eci quan doi vn mot so bcnh
+ Thirc hien ducic cac dong tac tham kham mot so cac
•
ly ngoi khoa
+ Phát hiën duçrc các triu ching thixng gp cüa mOt s bnh l ngoi khoa
- Thai d
+ Ton trong các quy djnh v do dIre và 1mg xir trong thäm khám bnh nhân

34

Nôi bênh 1' 1

Chin doán và xir tn dinc các bênh 1 noi khoa

2

HK6

Thi cui kS':
Trac nghiem

35

Ni bénh 1i 2

Chn doán và xir trI các bnh l nôi khoa thông thixmg

2

HK6

Thi lam sang
bang van dap

36

NOi bnh l) 3

Chin doãn và xir trI dixe eác bênh 1 ni khoa.

2

l-IK7

Thi cui k5':
Trac nghiçm

37

NOi bênh 1' 4

Chn doán và xir trI dixcrc các bênh l nOi khoa.

3

HK7

Tin lam sang
bang van dap

35

2

HK6

Thi lam sang
bang van dap

STT

Têiit
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Mc Ich
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]Lich trhih Ppháp dáih
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Nôi benh 1' 5

Ch.n doán và xü trI dwc the benh 1' ni khoa

2

HK7

Thi cui ks':
Trc nghim

39

Ngoi benh I' 1

- Kin thUc
+ TrInh bay duc tn sut, nguyen nhân benh sinh eüa mOt s benh 1' ngoi khoa v
h tiêu hóa, tit nieu và 1ng ngirc mach máu
+ Mo Là diiqc các trieu chüng lam sang va c.n lam sang cüa mOt s benh l ngoi
khoa v hC tiêu hOa, tit nieu và lang ngIrc mach máu
+ Tom tt dxcyc thai dO xi trI các benh trên
- K näng
+ Chi djnh duçcc các xét nghim cn lam sang en thi& di vói mOt s benh ngoi
khoa h tiêu hóa, tit nieu và lng ngrc mach máu
+ Chn doán xác djnh mOt s benh l ngoi khoa v h tiêu hóa, ti& nieu và lng
ngixc mach máu
- Thai dO
+ Nhn thIrc dixcic tm quan trong cUa viec chAn doán benh cüng nhix thai do xü tn
+ Ton trçng cac quy djnh v dao drc va üng xr trong chn doán va diu trj

3

I-IK7

Thi cui kS':
Tr.e nghim

40

- Kin thüc
+ Mo tã &rçYc các trieu chrng lam sang vâ c.n lam sang cüa mOt so benh l ngoi
khoa thuè'ng gp
+ Tom t&t duqc thai dO xü trI mOt s6 beth l' ngoi khoa thumg gp
- K5 nàng
Ngoi beth 1 2
+ D xut ducc các xét nghim cn lam sang c.n thi& di vâi mOt s beth 1 ngoi
khoa thuing gtp
+ Chn doán xác djnh mOt s6 beth 1 ngoi khoa mOt s6 beth 1 ngoi khoa thixing
g.p
- Thai dO

3

HK7

Thi lam sang
b&ng v.n dáp

38

36

Si I

[en mon hoc
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S (in
clii
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+ Nhân thrc duçyc tAm quan trcng cila vic chn doán cting nlux thai d xir tn mt s
bnh thông thithng.
+ Ton tr9ng các quy djnh v do dirc và ng xir trong chAn doán va diu tn

41

- Kin thüc
+ Trinh bay duçxc tAn su.t, nguyen nhân bnh sinh cüa mOt s6 bnh 1 ngoi khoa v
h v.n dng và thAn kinh s nào
+ Mo tã ducic các triu chüng lam sang và cn lam sang cüa mQt s bnh 1' ngoi
khoa v h 4n dng và thAn kinh s não
+ Tom t&t ducic thai do xir trI các bxih trên
- K näng
Ngoi bnh 1' 3
+ Chi djnh duc các xét nghim cn lam sang cAn thit d& vi mOt s6 bnh ngoi
khoa h h 4n dung và thAn kinh s nAo
+ ChAn doán xác djnh mOt s6 bnh l ngoi khoa v h h 4n dng ye. thAn kinh sç
näo
- Thai d
+ Nhn thrc duçic tAm quan trQng càa vic chAn doán bnh cfing nhi.r thai dO xü trI
+ Ton tr9ng các quy dnh v do düc và 1rng xr trong chAn doán và diu trj

42

Iliu

43

HK7

Miic tiêu bao gm nhüng vn d chInh San phii khoa co s và mOt s bnh l thung
gp trong san khoa.

2

Kin thCrc: Mo tã dtrcic các buóc khám thai, khám phii khoa, khám vu
K näng: Thrc hành thäm khámthai, d dé, chm soc be. mc và tré so sinh; Thrc hin
dixcic các bixâc chAm soc thiêt yeu cho bà mc và tré so sinh trong và sau dé.
Thai dO: Bit ton trong khách hang

37

Thi cu6i k5':
Trc nghim

Thi cui k5':
Träc nghim

HK8

i lam sang
bang van dáp

SIT

44

45

46

Mac thch mon hoc

Si tuini
chii

Phu san 3

Kin thixc:
- Mo tà các du hiu, triêu chüng cia mOt sé, tr1xing hçip san khó và các cAp cru san
khoa
- Trinh bay duçic các nguyen nhân cUa chãy máu trong san khoa và chãy máu sau dé
K nàng:
- Khám va phát hin dtxçic cc ngôi thai bAt thuOng
- Chuyn tuyn thIch hp, 1-Iuy dung cong dng chuyn tuyn cho bà mc có yu t
nguy Co.
Thai dc,:
- Dng viên, chia Se, và ton trQng tInh cá bit trong tüng tnthng hçip thai nghen cAp
cüu.
- KhAn trtrong cAp cu ban du và chuyn tuyn thIch hçip.

2

HK8

Thi cui kr:
Trc nghiin

Nhi khoa 1

+ TrInh bay ducc dc dim djch t hçc, nguyen nhân, triu chüng lam sang, cn lam
sang cüa các bnh thng gp a trê em.
+ TrInh bay diroc tiêu chuAn chân doán xác dinh, các chAn doán phân biêt và cách
dnh hixong tim nguyen nhan cua cac bçnh thuong gp a tre em.
+ TrInh bay duqc chin hrçic diu trj các bnh tInrmg gp ô tré em.

3

l-IK8

k'
Trac nghiem

HK8

Thi cu6i ks':
Trlun(tu
duy phãn tIch
tinh hung
giä djnh, tim
each giãi
quyêt van dé
và dua ra
dXcIC chiên

lftjni

rnoni ho

Nhi khoa 2

+ Trmnh bay duoc dAc dim djch t hoc, nguyen nhãn, triu chüng lam sang, cn lam
sang cüa các bnh thithng gp tré em.
+ Trinh bay duc tiêu chuAn chAn doán xác djnh, các chAn doán phân bit và cách
djnh huông tim nguyen nhân cüa các bnh thu&ng gp a tré em.
+ TrInh bay duçc chin luçc diu trj các bnh thithng gp tré em.

38

3
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Nhi khoa 3

+ Trinh bay dixçic dtc dim djch t hçc, nguyen nhãn, triu chirng lam sang, cn lam
sang cira các bnh thu&ng gp ô tré em
+ Trinh bay. &rçrc tiêu chun chn doan xac djnh, cac ch.n doán phan bit va each
djnh hithng tim nguyen nhãn cira các beth thuông gp tré em
+ Trinh bay thxyc chin lucre va cac buâc ciii th trong quy trinh diu trj các bnh
thumg gp a tré em.

48

Truyn nhim

- Kin thirc: sinh viên nm dixçrc kin thirc v bnh hc Truyn nhim bao gm: dc
dim dich t, tác nhân gay bnh, bnh cánh lam sang, cn lam sang, chn doán, diu
trj va dr phông cac bnh truyn nhim thurng gap.
- KS' näng: sinh viën thrc hành ducrc các k5 näng tix v.n, chn doán vã diu tn các
bnh truyn nhim thixàng gap.
- Thai dO: sinh viên hiu thrçrc mire dO ph6 bin và tm quan tr9ng ãnh hithng dn sire
khOe cOng dng cüa bnh truyn nhim tai Vit Nam.

49

- Nm dixçrc các h9c thuy& cüa YHCT
Y hc ci truyn - Nm ducrc các phixmg pháp cMn doan vã di&u trj theo YHCT
- 11mg ding dir re mOt s phi.nmg pháp chäm soc và nâng cao sire khOe bang YHCT

47

50

Lao

- Tninh bay dixcic dc dim bnh lao hin nay
- TrIIIh bay dirçrc các triu chirng nghi lao
Nm ducrc nguyen tc và phác d diu trj lao cira chucing tninh chtng lao qu6c gia
- Nhn thirc dirçrc thm quan trong cüa bnh lao trong cong dng va tir vn duçrc các
bin pháp phOng ngra bnh lao.
39

Thi cui k5':
Trc nghim

3

I IK9

Thi cuOi ks':
Tr&c nghim

3

HK1 0

ThicuOik5r:
Trttc nghim

2

I-1K9

Thi cuôi k5r:
Trc nghim
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51

- TrInh bay dtxçic Co ban v bnh 1', nguyen ttc diu trj và phuong pháp d%r phOng
Rang - HOrn - các bnh rang ming thông thithng.
- Trinh bay duqc nguyen täc so cru giám dau và hixOng diu tn thirc thi các cp cüu
Mt
Rang HOrn - M.t thtring gap.

2

HK9

Thi cui ks':
Trc nghim

52

Tai miii hpng

Kin thirc: TrInh bay duçic các triu chrng lam sang d chn doán các bnh thông
thung trong TMH
K5 nãng: V.n ding chrcic kin thüc d xu tn các bnh thông thithng trong TMI1
Thai dO: HuOng dn vic phông các bnh thông thithng TMH trong cong ding

2

HK9

Thi cui kS':
Trc nghim

1Vit

1.TrInh bay dirçic các triu chüng chInh cüa mOt s bnh mt thumg gp
2. Chn doán duqc mOt s bênh mt thông thung
3. So cru và diu trj duqc mOt s6 bnh mat thông thithng
4. Hixàng dn chãm soc mt ban du ti cong dng

2

HK9

Thi cui ks':
Trc nghim

Da 1iu

- Kin thrc: Sinh viên hiu ducic kin thüc v các bnh da 1iu thung g.p bao gm:
djch d& nguyen nhOri, co ch bnh sinh, triu chrng, ch.n doán và diu trj co hOn.
- Thai dO: Tham gia d.y dii các buëii hçc 1 thuyt, lAm sang. Lam bài tp theo thom
và thüyt trInh
- K5 näng: Thrc hành khám và diu tn các bnh thông thithng

2

HK10

Thi CUÔi ks':
Trc nghirn

Chuong trinh nhâm giüp cho cac bOc sT da khoa cO kin thác co bAn v chuyen ngành
Phiic hi ChIC
VLTL-PHCN d gop phn vào thäm khárn phát hin, diu tn, phông ng1ra khuyt tat,
ning
nhàrn giip dáp 1ng nhu cAu charn sOc strc khOe toàn din ciia nhAn dan.

2

HK1O

Thi cui kr:
Trc nghim

2

HKI 0

Thi cui ks':
TrC nghim

53

54

56

Th.n kinh

PhOt hin và cMn doán ducic mOt so triu chüng, hOi chrng thn kinh thir&ng gtp

40

STT

7

Ten mon hoc

Tam than

ng t

59

U

Muc dicli mon hoc

S tin
chi

Lich trInh P.pháp dánh
glang dy
gia SV

+Trinh bay ducic các. triu chüng và hOi chüng cüa các rii lo?n tam th.n thithng gp
+ K ra duçic mOt s6 yéu t kh&i phát, the th beth, din tin lam sang và tiên luçmg
cüa mOt s r6i 1o.n tam than thumg g.p
+ Mo tá duc các each phàng ngira và các du hieu tái phát cüa mOt s r6i 1on tam
than thu&ng gp
+ Mo tà và minh ha duqc cc tiêu chun cMn doán mOt s6 r6i 1on tam thAn thu&ng
gap
+ Trrnh bay, mmh ha va giai thich duçic ci che tac ding, phan 1oi, chi dnh Va cac
tác ding ph thuing gp cüa mt s 1oi thu6c huâng thAn thu thu6c eh6ng 1on
thAn, thu6e ch6ng trm cam, thuc chith khI s.c, thu6c chng lo au.
+ Phãn tich ducic các chi djnh cüa mOt s phuxng pháp diu trj ducrc sir ding trong
th%re hà.nh lam sang tam than hoc.
+ Phân tich duc mOt tri.thng hqp lam sang: trieu chrng, chAn doán, diu trj và tiên
luqng

HK1O

Thi cui k:
Trac nghiem

sinh vien nm duc kin thirc c bàn v ung thu bao gm: di cung v ung thu dc
dim djch t và nguyen than sinh ung thu, d phông ung thu, benh cánh lam sang,
cn lam sang, chn doán và phân giai doan beth, diu trj và theo dOi các l°aj ung thu
thuing gap.

10

Thi cu6i ks':
Trc nghim

HK5

Thi cui ks':
Trac nghiem

Tin lam sang ni:
K näng khám phát hien các trieu ching và hOi ehng c bàn cUa ni khoa (toàn than
và the h ci quan).
Tin lam sang ngoai:
Tien lam sang 1
- Kien thuc
+ TrInh bay duçrc each khám mOt s C1 quan trong cci th
- K näng
+ ChuAn bi dircyc berth than chy khám berth
41

2

STT

Ten onouu hne

Muc thch unon ioc

SG thu
cihu

Luth trhiuh P.plhiáp dárnih
guanug diy
gun SV

+ Thrc hin &rçic vic thäm khám các c quan chü yu nhum mic dIch phát hin
duçic các triu chffiig
- Thai dO
+ Ton trQng các quy djnh v do düc và rng xr trong chn doán bnh

Tien lam sang 2

Tin lam sang nhi: TrInh bay duxcc nguyen tc và các buâc thäm khám các h théng
c quan trong lTnh vuc nhi khoa.
Tiên lam sang san: Mic tiêu bao gôm nhüng van dê chmnh ye k näng th.m khám san
phti khoa và phông chng thim khun trong djch vu chäm soc süc khOe sinh san.

61

Y hçc gia dInh

+ Trinh bay duvc các khái nim va các nguyen 1 cUa Y hc gia dinh; chcrc ning
nhim vi cUa bác sT gia dInh.
+ Mo tá duçic cac cong ciu dánh giá gia dinh sir diing trong Y hçc gia dinh.
+ Trinh bay thrcic các k nàng giao tip cn thi& cüa bác si gia dInh.
+ Mo ta các bixâc xây drng k hoch chäm soc sc khoê và nOi dung chäm sOc sc
khOe hO gia dinh.
+ TrInh bay các nOi dung quân 1 süc khôe trong Y hQc gia dmnh.

-ii 7

Thi cué,i k:
TrAc nghim

2

HK9

Thi cui k'
Trc n ghiêm

62

+ Trinh bay duqc các khái nim, nOi dung co bàn cüa chin hrcc CSBVSK nhan dan,
Chuang trInh y cüa cong tác th chic và quán 1' y t, mic tiêu va giái pháp chung cüa cac chixcmg
tê quôc gia - T6 trinh y tê quôc gia
chüc và quàn 1 + Thc hành ducic các k näng cc bàn ye tO chüc, quail yté
+ Nhn thüc duc tm quan tr9ng cUa cong tãc t chirc và quân l y th, thirc hin các
y
chucmg trmnh y t d nãng cao ch&t hxcing và hiu qua CSSK nhân dan

2

HK4

Thi cu6i k:
TrAc nghim

63

Thrc ttp cong 1. Mo tá dixcc niô hinh t6 chirc cUa 1 Trung tam y th (TTYT) huyn và 1 Tr.m y tê
xã cilng vOi mng hrâi cong tác viên y th thôn.
dng 2

2

HK1 0

Srnh viên
lam báo cáo

60

42

STT

Ten mon hçc

Muc dich mon hoc

s6 tin
chi

Lich trInh P.pháp dánh
giang dy
gia SV

2. Mo tá duc hott dng khám chtra bnh và dir phOng cüa 1 TTYT huyn và 1 trirn
y tê xã.
3. Mo tã duçic tInh hmnh süc khOe bnh tt và tinh hInh sü dung djch vii y t cUa TTYT
huyn và tram y th xã trong näm qua và xác dnh dixqc vn d sirc khôe uu tiên; tü do
xay drng duçic mOt bàn k hotch y t can thip cho näm tài.
4. Mo tá dixçc các yu t6 môi trithng anh huâng dn sirc khôe và d xuAt các bin
pháp phOng ch6ng các bnh thuing gp cOng dng.
5. Mo tã va dánh giá dixcic các chuing trInh chàm soc sue khOe sinh san (CSSKSS)
dixçc thrc hin tti Tram y t xà.
6. Xác djnh vn d uu tiên lien quan dn linh vrc CSSKSS ti dja phumig và thc
hin truyn thông GDSK lien quan dn v.n dè ru tiên trong CSSKSS t?i cong dng.
7. Dua ra nhthig giãi pháp khuyn nghj nhAm nâng cao hiu qua thc hin các chung
trInh CSSKSS tai dja bàn thrc t.p.

64

65

Phucmg
NCKH

cá nhn, báo
cáo nhóm

+ Trmnh bay dixgc các nOi dung chü yu cn thit d thrc hin mOt d tài nghiên ciru
pháp khoa hçc (NCKH).
+ Trinh bay duçic each xü 1, tng hcrp, phân tIch và so sánh các thông tin thu thp
dixçcc th&m cung cp các bang chirng hitu Ich cho Ip k hoach.

Y hoc thám hoa

- Trinh bay nhttng khái nim hin nay v thám ha và quán l y h9c thám h9a.
- Nhn ra thrc trang cüa src khOe trong và sau thám ha, dc bit trên di tuçlng d
bj të,n thuing và giãi pháp cho các vn d nay.
- Trinh bay ducic vn d lien quan dn quãn ly môt s6 nôi dung chäm soc sirc khOe
trong va sau tham hça uu tien nhu: quan ly các biçn phap vç srnh mm trucing, phong
ch6ng djch bnh, hu qua tam i sau thám hça và diu frj sci cp cüu trixóc bnh
v1n...

43

2

HK1O

Thi cui ks':
Trc nghim

HK9

Thi CUO1).
k"
Trac nghiem

Tn mon Irn

Muc dIcth mOn hnc

Gay me hi sue

+ Trinh bay dixc các k thut gOy me và gay tê.
+ Nêu ducic mic dIch và cách thäm khám, dánh giá tinh trng bnh nhân trixàc khi
gay me, gay tê.
+ K và neu &wc các triu chirng cüa các bin chrng gay me và gay tê có th xày ra
trong và sau phâu thut.
+ Mo tà duqc các biu hin lam sang d ch.n doán và cách xir trI các trtthng hçip cap
cfru: Ngmg tun hoàn - ho hp, sc phãn v và dng phãn v, các r6i 1on nuâc - din
giái, r& loan thang bang kim - toan.

67

Pháp y

+ Mo tã duqc vai trà cüangành y pháp trong lTnh vrc y hçc và pháp 1ut.
+ TrInh bay thrqc nh[thg kin thirc c bàn cUa ngành y pháp trong cong tác giam djnh
pháp y.
ra duc each 1rng xr, trách nhim và each xr l cOa ngixôi bác sT khi Co yêu c&u
+
cüa các c quan pháp 1ut.

68

Ni bnh 1 6

69

NOi bênh 1 7

70

+ Dc dim sinh 1 bnh hQc, tn thumg giãi phu bnh.
Ni bnh 1 8 + Triu chfrng lOm sang, cn lam sang
(Cap ciru da + Chin doán xác djnh, chAn doán phan bit
+ Nguyen the xir tn cp ciru, xr tn ban du: gm chn doán và diu tn các bnh Cp
khoa)
cini da khoa.

STT

66
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gIIag ill:Y

11K9

Thi cui ks':
Trc nghim

2

HK6

Thi cuôi ks':
Trtc nghim

Chtn doán và xu tn các bênh 1 ni khoa

2

HKI 1

Thi cuôi k5r:
Trc nghim

ChAn doOn và xir tn các bnh 1' ni khoa

2

HK1 1

Thi lam sang
bang vn dáp

2

HK6

Thi cuôi ks':
Tthc nghim
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71

Ni bnh 1 9
Co kiên thirc, k5 näng ccr ban ye Huyët hc tê bào, dông máu, chi djnh và theo dOi,
(Huyt
hc
xir frI khi truyên máu.
truyen máu)

2

HK8

Thi cuôi k5':
Trc nghim

72

Ngoi bnh 1 4

+ Trinh bay duçic nguyen tc diu frj ctXa mOt s6 bnh 1 ngoai khoa v h tiêu hóa,
tit niu và 1ng ngrc mach máu
+ Liét kê drnic các phixong pháp diu trj và chi djnli cüa mOt s6 bnh 1 ngoai khoa
ye h tiêu hóa, tiêt niu và lông ngrc mach máu.
+ Nêu dtrc các tai bin, bin chng cüa cac phiwng pháp diu frj mt s6 bnh 1
ngoi khoa v h tiêu hóa, tit niu và 1ng ngljc mach máu

2

I K1 1

Thi cui ks':
Trc nghim

73

Ngoibnh1y'5

+ Mo tá däc dim bnh 1' cUa mOt s bnh 1' ngoi khoa thumg gp
+ Nêu ducc cac phtrcmg pháp diêu trj mOt so bnh ly ngoai khoa thix&ng gp

IrKil

Thi lOm sang
bang vn dáp

74

Ngoibnh16
Näm vctng các nguyen täc chting và k thut ca ban cia các chuyên ngành ngoai khoa
(Phu th4t thic
tiêu hóa, ti& niu, chin thucrng, thn kinh va 1ng ngc mach máu.
hành)

2

HK5

Thi cuôi k':
Trc nghim

Phi san 4

- K dircrc các nguyen nhân gay các bnh 1 thtrâng gp trong phi khoa
- Nm vitng cách phát hin, phuGng pháp thm soát và huàng diu trj
- Nêu len ducrc các phurng thirc dr phOng cho tirng bn1i

2

HK12

Thi cuôi kS':
Trc nghim

76

Phy.sàn5

- K duqc các vn d v sirc khöe sinh san, các bin pháp truyn thong, tu v.n
- Lit kê các phuxng pháp k* hoach hóa gia dInh
- Nêu len duçic cac cách d có th tu vn cho khách hang v phung pháp k hoch
hóa gia dinh

2

HK12

Thi lOm sang
bang vAn dap

77

Nhi khoa 4

+ Trinh bay dtrçic dc dim djch t hoc, nguyen nhOn, triu chirng lam sang, cn lam
sang cüa các bnh thi.thng gp & tré em

2

HK12

Thi cui kS':
Trc nghim

75
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+ Trinh bay dixcic tiêu chun chn doán xác djnh, các chn doán phân bit và each
djnli htróng tIm nguyen nhãn cüa các bnh thi.thng gp ô tré em
+ Trinh bay ducc chin hrçic và các btrâc ci th trong quy trInh diu frj các bnh
thithng gp trê em.

78

+ TrInh bay dixce dc dim dch t hç,c, nguyen than, triu chimg lam sang, en lam
sang cüa các bnh thu?mg gp i trê em
+ Trinh bay duc tiêu chun chn doán xác djnh, the chn doán phân bit và each
djnh huâng tim nguyen nhân cüa các bnh thmg gp ô tré em
+ Trinh bay duqc chin li.rçic và the buàc cii th trong quy trinh diu tn các bnh
thuing gp ô tré em.

2

HKI2

Thi lam sang
bang van dáp

Sti ta

ch

Lich trlah
giOng dy

P.plliip dácThi
giá SV

NhtIng nguyen
Trang bj cho sinh viOn h thông kiên thic c ban gôm các nguyen 1 Triêt hQc, Kinh
1' CB eña Chü
t-chIth trj h9c và chü nghia xà hOi khoa hQc thuc ChU nghTa Mác-Lênin, giüp ngri
Nghia
Mac
h9c hiu bit nn tang tix tu&ng cUa Dãng cong san Vit nam
Lenin 1

2

HKI

Thi cui ks':
Tier 1un

Nhüng nguyen
Trang bj cho nguli h9c h thông kiCn thirc ci ban bao gôm các Nguyen l kinh tC l CB cüa ChU
chinh trj hc và Chü nghTa xa hOi khoa h9c thuc Chü nghia Mac - Lenin, giüp cho
Nghia
Mac
nguñ hc hiu bit nn tOng ttr tu&ng cüa DOng cong sOn Vit Nam
Lenin 2

3

HK2

Thi cui k5':
Ttr lun

Nhi khoa 5

11V. Nghli 1i11iing - Ham Mit h chIuih qay (CT ciUi, khóa TS 20117 trö v trn*c)
STT

2

Ten mon hc

Mc ich mon hoc
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Ljch trInh
giãng dy

P.phäp dánh
giã SV

- Nm ducic ni ham khái nim, Ca s, qua trmnh hinh thành và nhng ni dung ca bàn
cüa tu trnmg H ChIMinh.

2

HK3

Thi cuM k:
Tier 1un

Cung cp cho sinh viênnhttng nOi dung ca bàn cüa dithng 16i cách mng cüa Dáng
Di.rng 16i cách
Cong san Vit Nam, trong do chü yu tp trung vào duing 16i cUa Dãng thôi kr di
mng cüa Dáng
mài trên mt s lTnh vrc ca bàn eüa dcii s6ng xä hOi phic vi cho cuc sng và cong
CSVN
tác.

3

HK4

Thi cu6i k5':
Tr lun

Ten mon hçc
Tu tuông
ChI Minh

4

6

7

ng
Ngoi
chuyên ngãnh

- Ngt am: Sau khóa hoc, sinh viên có th phát am dung nhU'ng tü' chuyên ngành.
- Tü vlrng: Sinh viên nm thrcirc ten gpi các b phn và các h tling ca quan cüa Co
th; các th ca bàn v bnh l trong do tp trmig chU yu vào 4 chuyên ngành nOi,
ngoi, san, nhi; các gc tr ca bàn.
- Ngü pháp: Sinh viên nm dixqc mt s6 cu true ngtr pháp thming duc dung trong y
van giüp sinh viên sau khi lice xong hçc phn nay có th dc dirçic eác bài chuyên
ngành y h9c don giãn.

3

HK4

liii cui ks':
Trc nghim
và ti,r lun

Sinh hçc

- Sinh he là mon hçc cung dip các kin thixc ca bàn, sinh hçc t bào, qua trInh phát
trin cüa dung 4t và mi quan h gitta con ngixYi vâi môi truYng.
- Sinh hc là mon hçc nn tang dc bit trong trnYng Di hc Y Ducc vi nO giUp giãi
thIch mOt s vn d v y hc dui góc nhin sinh hçc, tr dO cung dip kin thtrc co bàn
cho các mOn chuyên ngãnh.
- Cáe tin b trong nghiên cu the lTnh virc sinh hc cia lam nn tang cho si,r nghien
ciru giái phu hay quan sat các t bào, mô, co quan trong ca th con ngui.

2

HK1

Thi cui ks':
Tthc nghim
va ti,r lun

Ditruynhc

+ TrInh bay ducic nguyen the, iru dim, nhirçc dim va ng ding cOa các k thuat di
truyn t bào aCt diing trong chlin doán bnh di truyn.
+ Trith bay ducrc nguyen the, iru dim, nhuçic dim va irng ding cüa các k thut di
truyn. phân tCt sCt dirng trong chn doán bnh di truyn.

2

FIK2

Thi cui ks':
Tthc nghim
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2

1-1K 1

1h cui k'•
'u 1uâri

HK2

Thi cui ks':
Tr 1un

+ Trinh bay &rcc các dng dOt bin gen và mô tâ dxcic dc dirn di truyn cüa các dOt
bMn darn gen.
+ Trinh bay dixçic các dng dOt bin nhim sc th và mô tã &rqc c1c dim di truyn
cüa các dOt bin nhim sc th.
+ Giái thich dixçic nguyen nhân, car ch và biu hin cüa mOt s6 bnh do Mt thithng
nhim sc th ph bin.
+ Giãi thIch drn7c nguyen nhân, car ch va biu hin cüa mOt s bnh 1 di truyën darn
gen ph bin.
+ Ye và giai thIch ducic phá h.
+ Hiu duarc tInh phirc tap eüa sr di truyn da yu t6 và dánh giá dung nguy car twYng
d6i cUa các bnh 1 di truyn nay.
+ Hiu dime trng thai can bang di truyn trong qun th& rng ding djnh 1u.t Hardy Weinberg trong vic tInh thn sé, cüa các kiu gen trong qun th.
+ Hiu dc nn tang di truyn hQc car bàn cüa các beth 1 di truyn sê dixcxc dy trong
các h9c phn sau (bnh chuyn hóa, ung thix).
+ Mo ta duc iru dim, nhi.rçrc dim va rng ding cüa các phuong pháp sang IQc và
chn doán trtrâc sinh, sar sinh.
+ Hiu ducyc các nguyen tc car bàn cUa tu vn di truyn, sCr dmg các kin thirc dã h9c
d phic vii cho vic txx vn di truyn.
g

L sinh

oaoc
h

Nm duc các nguyen 1 Vt 1 car bàn, quy 1u.t Vt I' thithng din ra hoc có frng
ding trén car th s6ng, các dng chuyn dung car bàn cüa 4t cMt trong môi truxng
sinh hQc, h th6ng song.
Cung cp cho sinh viên các kin thuc car bàn cüa 1' thuyt hóa hQc và üng diing eüa
chung trong chuyen nganh y. Ttr do, giup cho sixth vien hQc tot cac mon y hçc car so..

48

S6 tin
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Lich trInh
giang tIy

P.pháp dánh
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10

Phn Tin hc dai cixclng:
- Nm dirge các kin thurc ci bàn v tin h9c va may tinh diên tir. Hiu và nm dtric
càc thao tác cx bàn trên My Computer, Desktop, Taskbar, Recycle Bin.
- Hiu và nm dixqc các kin thCrc tng quan v virus may tinh, mng may tinh, mang
internet.
Tin h9c di - Sü ding duçrc h son tháo van bàn WORD 2010 d xir 1 các vAn bàn thông ding.
euxing va üng - Nm thrcrc các kin thixc v bang tInh EXCEL 2010 và si dung no nhirlà mt cong
•
•
.
ding
ci chmh de xii ly so liçu, ltp cac bang bieu, bieu dien so lieu thong ke bang do th4.
PhAn Tin h9c ixng d%ing:
+ Mo tA thrcrc các thãnh phn trong cira s hot dng cüa pMn mm SPSS.
+ Nêu nguyen tc xây drng phiu höi d nhp dü 1iu.
+ MO tA each nhâp dfr 1iu, 1cc s lieu va v d thj.
+ Nêu nguyen tic sü ding các lnh cci bàn và các 1nh ding d kim djnh thóng kê.

3

HKI

Thi CUO1Y.
k'
Trac nghiem

11

+ Nim dirge các phiRlng pháp suy lu.n toAn hc cn thit d nghiên ciru tim ra quy
1u.t cüa các hin tirçrng ngu nhiën, xác djnh phân phi xác suit cUa các bin ngu
nhiên.
+ Nm dixoc môt s ãng dung cüa Xáe sut trong chin doàn y khoa.
Xac
suat
,.
+ Nam duac cac phucng phap Thong ke ap dung trong khoa hoc suc khoe tren cci 5G
Thong ke y hoc
.
.
.
•
•
xac dnh duçic bien so nghien ci.ru, chn mau va xac djnh cci mau can thiet, tien hanh
thu thip, xü l, phân tIch và th chi'xc, trInh bay các s6 1iu th6ng ké. 1!ng ding the
Test th6ng ke phü hgp vâi tirng nghiên cüu. Tr do rut ra các k& lun khoa hc và
th%rc tin lien quan dn chuyên ngành.

2

I-1k3

Thi cuoi ky:
Tu luan

12

- Kin thüc: Trinh bay ducic nhung khái nim c.i ban v tam hpc, tam l hc y hc
Tam 1' y hc - và do dirc y hoc.
Dao 4rc Y hc - Thai d: Nhn thirc dirqc thm quan trçng cUa tam i hçc - dao dirc y hc trong thirc
hành chAm soc sue khôe.

2
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Thi cui kr:
Tric nghim

S tin
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13

Phn Truyn thông và GDSK:
+ TrInh bay thrçrc nhtng khái nim ca ban v hành vi, hành vi sirc khôe, vj frI vai trô
cüa truyn thông giáo dic sCrc khöe và nâng cao sirc khóe
Truyn thông và PMn Dan s6 hoc:
Giáo dic sue + Nêu ra thrcic các khái nim Ca ban v dan s hQc va h9c thuyt dan s6 h9c.
khôe - Dan s6 + Mo ta dtrçic each tInh các chi s6 dan s6 h9c y t
h9c
+ Trinh bay &rçYc nii dung, miic tiêu và các giái pháp cüa Chin hrçic DS SKSS a
Vit nam giai doan 2011-2020.
+ Nêu duçic các mô hmnii dir báo dan s và mô tá ducic m6i lien quan gia dan s6 và
phát trin, dan s và y t.

2

HK1

Thi cui ks':
Träc nghim

14

Giãi phu 1

- Nêu dixcc djnh nghia và phm vi nghien elm cUa Giái phu h9c. Nêu &rcrc vj trI Va
tam quan tr9ng cüa giãi phu hçc trong sinh h9c và y hoc. Bi& nguyen täc g9i ten các
chi tit và sIr ding dixcc thut ngft trong Giâi phu hQc.
- TrInh bay duoc du tao tlr chi cüa ca th ngixai bInh thix?rng và mô tá vi tn, hinh th,
mi lien quan cIra xlxclng, khIrp, ca, mach máu và thn kinh tIr chi.
- TrInh bay dixqc c.0 tao các ca quan nm ving ngirc, vüng bing cIra ca th ngui
binh thuông.
- Mo tá vi trI và m& lien quan cüa cac ca quan vâi nhau trong 1ng ngrc và bmg.
Trinh bay ducc cu tao elm da và các Ca quan phi thuOc.
- Vn dung duqc kin thlrc giái phu dä h9c trong hc phAn nay vâo các mon h9c.
khác.

3

HK1

Thi cui k'
Trc nghim

15

Giái phu 2

- Trinh bay dixcxc cAutao h tit niu, sinh di,ic, du mt c, các giác quan và thin kinh
trung uong cua ca the ngurn.

SIT

Ten

oci

IMC

Muc dich mon h9c

- K nang: Ap d%mg dixqc nhIrng kin thirc v tam 1' y h9c, dao dtrc y hc trong hành
ngh.

50

Thi cui ks':
Trac nghiçm

ST F

S tin
chi

Llch trmnh
giang dy

P.phap dánh
gia SV

Mo phOi

Phtn Mo hoc:
- Mo tã duçrc ctu to bmnh thuing cüa các loai t bào cüa tmg lo?i mô ô mirc d vi
th va sieu vi th.
- Mo tã ducic cAu to mo h9c binh thuOrng cüa các cci quan và he thng ca quail.
- Giài thIch &rqc mi lien quan chat che giüa ctu to và chiic nng cüa các thành phn
câu to cüa các mô Va ctl quan.
- Nh@l bit duçic cac mô và cci quan cing các chi tit cu tto binh thuing duài klnh
hin vi quang h9c, ho.c qua các ánh chip vi th hoc slides.
- Sü ding thành thto klnh hin vi quang hc thông ding, bit các nguyen t&c bão quán
kInh.
- Cam than thwc thm quan trong cUa nhng hiu bit v mô hoc và vi tel ciia rnô hoc
trong hç thong hen thi.rc Y hçc.
Phn Phôi thai h9c:
- Mo tá dircic sir phát frin bInh thtthng cüa cá th nglri tr khi phát sinh (tlr lüc trrng
thii tinh) dn cui th&i k5' phôi.
- Mo tá dtrçrc ngun gc, sr phát sinh, phát trin, cu to và chüc nAng các bO phn
phi phôi thai.
- Mo tã &rçlc ngu?n gc, sr phát sinh, phát trin binh thurng cüa các cci quan v mitt
tao hinh và to mO.
- Bit nguyen tc phân loti dj dng bm sinh, giäi thIch duçrc si,r hinh thành mt s dj
dng bm sinh thithng gap.

3

HK2

Th1 cuoi .k'
Trac nghiem

Sinh h'

- TrInh bay disçic chrc nàng cüa t bào và cüa máu cüng nhu chrc nãng cüa mt so c
quan và he thng cci quan trong c th& he tuAn hoàn, he ho hip, he tiêu hóa, than, he
ncn tiet, hç srnh d%lc va hç than kinh trung uong.

3

l[K3

Thi, cu01•
k'
Trac nghiem

Ten mon hoe

Muc dich mon hoc

- Vn ding &rcic kin thüc giãi phu di hpc trong hc phn nay vào các mon h9c
khác.

16

17

51

STT

Tëini mon hoc

Myc dich mon h9c

S tii
chi

Licn tlrhTlh
giãng diy

Rpháp dánh
giO SV

- TrInh bay ducc ccx ch diu hoà hot dng cüa các ccx quan do.

Hóasinh

-Vn ding dtrçxc kin thrc khoa hoc ccx ban, y hc ccx so và chuyOn ngành vào hot
dng ngh nghip, giái thIch dirçxc nguyen 1' ccx ch các xét nghim thông thuOng.
-Van ding dixçxc các kin thirc sinh hoá vao lam sang vào các mon hc khác thu sinh
1', sinh 1 beth min djch. . . .và vào ngh nghip sau khi t& nghip.

Vi sinh

+ TrInh bay dixqc dc dim vi sinh y hoc; M6i quan h gifla vi sinh-ca th-môi trithng.
+ Mo tá thrcxc dc dim sith hoc, kha näng gay bnh và các phuung pháp chAn doán
vi sinh hc tüng 1oi vi sinh 4t gay bnh.

K sinh tring

- Mo tã dc dim sinh hçc, hInh th& sinh l, sinh thai và chu k' phát trin cüa các loài
k' sinh trüng 0 Vit Nam.
- TrInh bay dixçxc dc dim djch t các bnh k sinh thing ô Vit Nam
- L giái dixçxc dc dim bnh hc và tác hai do k' sinh tthng
- Trinli bay các phixcxng pháp cMn doán bnh k sinh trüng
- TrIth bay các nguyen t.c diu trj cá th, diu trj cong dng và k ten mOt s thuc
thumg ding trong diu trj bnh k sinh trüng
- TrInh bay các nguyen tc và bin pháp phông chng

21

Giãi phu bnh

- Trinh bay ducxc nhtng kin thüc ccx ban v nhing bMn di hInh thai hc cüa th bào
và mô trong qua trinh beth 1
- Nhn thirc duxic thm quan trng và giá trj cüa chn doán giái phu bnh trong thixc
hành lam sang
- Vn ding duçxc kin thrc v l thuyt và thirc hành d phân tich, nhtn djnh vã chn
doán Giái phu bnh mOt s6 bnh ththxng gp 0 ngu0i

22

Sinh 1 bnh - - Trinh bay duçxc các ccx ch dáp ng min djch ti,r nhiên và thu duc cUa co the khi
có kháng nguyen xâm nhp.
Min djch

18

19

20

52

Thi cui ks':
Trc nghim

3

,

HK3

Thi cuôi kS':
Tr&c nghim

HK4

Thi cu& k:
Trc nghim

HK5

Thi cui kr:
Trc nghim

HK4

Thi cu6i kS':
Trc nghim

ST F

Fell inoii hoe

Muc dich moil hoc

So tin
..
chi

Licli trInh
giang dy

P.phãp dánh
gia SV

11K6

Thi cuOi ky
Trac nghiem

- Hiu duic qua trinh dáp mg min djch dch th, min djch t bào và sr diu hoà các
dáp üng min djch trên. Vn ding duc sr hiu bit nay vào thijc M qua cong tác
phOng bnh, chAn doán và diu trj bnh.

Luo. N.

- Kin thüc: Trinh bay ducic các each phân 1oi thuc, nhóm thu6c và các v&n d duçic
1' lien quan cUa thuc.
- K näng Phân tich duc va van dung duc cac yéu to duqc dông h9c, duc lizc hoc
cua thuôc de ung dmg trong lam sang.
- Thai d: Co nhn thüc dung dn v thuc khi sü ding và hi.thng dn sr ding trong
cong dng báo dam sir ding thuc hçip l' an toàn & hiu qua.

2.1. Trinh bay duc vai trO và nhu cAu ccta dinh dung và thrc phm d6i von süc khOe.
2.2. Nêu ducic các yu t nguy ca do dinh duong, th%rc phm d6i voni src khOe con
Dinh
diing- ngtthi.
VSATTP
2.3. Xác djnh duçnc mt s vn d dinh dung ph bin t?i cong dông.
2.4.Xác djnh ducic vic giárn sat dánh giá tinh trang dinh dx&ng và kim tra v sinh
an toàn thic phm tai cong dng.

2

HK3

Thi cu6i kr:
Trc nghim

25

Diu duöng c
bàn

- Trinh bay dixcic các kin thirc v sci cüu ntn than din gist, chat dui, say näng, say
nóng; vô khun tit khun;... và các quy trInh k thut diu dung c bàn.

2

HK4

Thi cu6i kr:
Trc nghim

26

Noi Ca sa

Nam duac mQt so ky nang kharn noi khoa ca ban

2

HK4

Thicu6ik':
Trac ngluçm

27

Ngoai
.

+ Mo tà dirqc cac triu chrng chInh cUa mi)t s bnh l ngo1i khoa thu?rng gp
+ Lit kê dizçic mt s bnh ngoai khoa thithng g.p

2

HK4

Thi cui ks':
Tr.c nghim

28

Beth hoc nôi
,
,
.
Chan doan va xu tn duçTc mQt benh ly ni khoa thuong gap.
khoa

2

FIKS

Thi cu6i ks':
Trac nghim

53

STT

Tê mon h9c

Myc dIch mOn hqc

th

Lkii
gi

hhllh

iy

Phãp i1!ánh
g SV

29

+ Trinh bay thrçic t.n sut, nguyen nhan bnh sinh cüa mOt s bnh 1 ngoai khoa
thtrông gp
Bnh h9c ngoi
+ Mo tá duqc các triu chimg lam sang và cn lam sang cña mt s bnh l ngoi
lclioa
khoa thu?mg gtp
+ Tom tt ducic thai dO xü trI các bnh trén

2

30

Nhi khoa

+ TrInh bay dixcc dc dim djch t hçc, nguyen nhân, triu chüng lOm sang, cn lam
sang cüa các bnh thuàng gp ô trê em.
+ TrInh bay duqc tiêu chu.n chin doán xác djnh, các chn doán phân bit và. each
djnh huâng tim nguyen nhãn ctia các bnh thir&ng gp a tré em.
+ TrInh bay dixcic chin krçrc diu trj các bnh thumg gp a tré em.

2

HK6

Thi cuôi ks':
Tr&c nghim

31

Phusãn

-Mo tá duçc quy trInh khám thai và quân l' thai ghén
ra duçic các nguyen than chãy máu trong san khoa
- Trinh bay dtxqc chu k' kinh nguyt và sx thay dôi nOi tit trong phi khoa.
- TrInh bay duçic mOt s6 bnh l' hay gtp trong phi khoa (viêm và các khi u sinh dic)

2

HK6

Thi cui kr:
TrAc nghim

32

- Nm dircc các hçc thuyt cüa YFICT
Y h9c c truyn - Nm &rcic các phucmg pháp chAn doán và diu trj theo YHCT
- liTng ding ducc mOt s phucing pháp chäm soc và nâng cao thc khOe bang YHCT

33

34

Thi cui kS':
Trc nghim

Thi cuôi kr:
Trc nghim

2

Taimüih9ng

Kin thirc: Trinh bay duçic các triu chüng lam sang d chn doán các bnh thông
thrning trong TMH
K näng: Vn ding duçrc kin thrc d xr trI các bnh thông thuäng trong TMH
Thai dO: 1-Juâng dn vic phàng các bnh thông th'r?mg TMH trong cong dng

2

HK7

Thi cu6i ks':
Trc nghim

MAt

1.Trinh bay &rçic các triu chüng chInh cUa mOt s6 bnh mat thuóng gp
2. Ch.n doán duqc mOt s6 bnh mAt thông thuang
3. S cu và diu tn thrc mOt s bnh mAt thông thuang

2

HK7

Thi cuôi kr:
TrAc nghim

54

SfF

Tcn mon hoc

Muc dich mon hçc

s6 tin
chi

Lich trInh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

4. Phi hqp vi chuyên khoa Mat xü trI mt s6 cap cüu vüng mat
- Kin thirc: Sinh viên hiü ducic kin thirc v các bnh da Iiu thithng gp bao gm:
djch d, nguyen nhân, co ch& bnh sinh, triu èhrng, chan doán và diu trl ci ban.
- Thai do: Tham g1a dy dü các bui hc ly thuyt, lam sang. Lam bài tap theo nhóm
va thuyet trrnh
- K näng: Thirc hành kháni và diu trj các bnh thông thithng

2

Than kinh

Phát hiên vã ch.n doán thrc mt s triêu chirng, hôi chrng th.n kinh thithng gap

2

HK8

Thi cuoi ky.
,
Trac nghiem

'7

Giai phau rang

- TrInh bay duçic di cxmg giãi phu rang ming và hàni mitt.
- Phân tich ducic dc dim hinh thai, tui moe rang và chrc näng cUa các bO rang.
- Mo tã ducic hInh thai hc timg rang thin tr cac mat, bang các thut ngt giãi phu
rang thông th&t.
- Nêu duvc các hinh thai bAt thi.r?mg v giái pMu rang.
.
.
- Phan tich dixqc dc diem nhom va dc diem cung cua tirng thorn rang Va dc diem
riêng cüa trng rang.
- Phân bit rang sila và rang vinh vin.
- Phân 1oi giài phu ni tha theo F.S.Weinevà De Deus.
- Phân tfch dirc dc dim cüa giãi phu ni tha theo nhóm rang.

3

HK5

Thi cu6i ks':
Trac nghim

3S

Kinthic:
- Trmnh bay di.rqc các giai do.n hinh thành rang, cAu tthc mô hc cUa các mô rAng, nha
Mo phôi rang chu, them mc ming.
iniçng
Ky nang:
- Nhn ra &rc hInh Anh cüa cAc thàth phn cAu true cüa rang vA mO nha chu qua cAe
tiêu ban.

2

35

36

Da 1iu

55

CUO1Y.
k'

Trac nghiem

Thi cu6i kS':
Trac nghiem

TT

Tn nthn hçc

Mc dIch mon hçc

S tIn
chi

Lc tlllnh
giãn iliy

P.php dánh
giá SV

2

HK5

Thi cuôi k5':
Tr&c nghim

2

HK5

Thi cuôi ks':
Trc nghim

HK6

Thi cui k5':
Trc nghim

1 1K8

Thi cuOi ks':
Trc nghim

Thàid:
- ling d%ing duqc các kin thrc v mô phôi rang ming trong vic giái thich các vtn
d v bnh hoc, dr phàng và diu trj.
I-

- Thãnii phn, c.0 tao hóa h9c, chc näng và vai trô cüa n.thc b9t, djch niióu dôi vci
mô rang, mô nha chu.
-Ca ch hóa h9c cüa sr khoáng hóa và vai trô các thành phn cüa khuôn trong sx
khoáng hóa.
-Diu hôa, chuyn hóa Canxi, Phospho trong ca th.
-S thành lip, phát trin cüa máng barn rang; din tin cüa beth sâu rang và Cu ch
phán uxng viêm ti mô nuOu

39

Sinh hc ming

40

- TrInh bay duçrc nguyen tc sü ding gh may nha khoa.
Vt 1iu - Thi& - Trinh bay dtrcc tInh chat, cong drng cüa các 4t 1iu và trang thit b nha khoa.
bj tha khoa
- Trinh bay ducic chi djnh va phuong pháp sir dicing chung cUa timg l°ai vt 1iu.

41

+ TrInh bay dtrc mOt s6 k thut ca bàn trong nha khoa (dt dê cao su, gay tê, chüa
rAng, co cao no tüi, nh6 rang).
Mo phOng lam + Trmnh bay thrqc tu th bnh nhân và bác sT trong thrc hành nha khoa
+ Mo tã ducic nguyen tc và quy trInh chüa rAng.
sang
+ Mo tá duqc nguyen tc va quy trInh diu trj nha chu.
+ Mo tá thryc nguyen tc và quy trinh nh rang.

42

- Djnh nghTa dixqc mon h9c cn khóp, phân bit dtrçic cn khâp và khOp can.
- TrInh bay dixqc các vn d co sâ hInh thai h9c, giái phu chüc nAng cUa h thing
nhai, dc dim khâp cn cüa b rang süa và hO rAng vnh vin.
- TrInh bay duvc các quan nim v khàp can, 4n dung và vj trI ca bàn cüa ham duâi.
- TrInh bay duçic câc hoat dng chüc nAng và cn chüc nAng cUa h thtng nhai.

Cn khp h9c 1

56

2

S tin
chi

Llch trjnh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SV

43

Ctin kMp hoc 2

- TrInh bay &rçic quy trinh khám và chn doán bnh nhân c.n khâp
- N&n dixcjc nguyen tic, quy trhth và các ding ciii cn dung trong diu trj ctn khóp
- TrInh bay duc nguyen täc diêu trj ban dâu, nhng van dê chung ye diu chinh khóp
can, mài diu chinh sa khii va diu chinh khâp cn a cac ttr th vtn dQng

2

HK1O

Thi cu6i kS':
Trc nghim

44

GPirngdiing&
PITH ming - Nãm vtng các nguyen täc chung va k thut CI ban cüa các chuyen ngành ngoi khoa
tiéu hóa, tMt niu, chn thing, thAn kinh vã 1ng ngirc mach máu.
ham mt

2

HK6

Thi cuoi kr:
Trc nghim

STT

Ten niôn hoc

Muc ich mon hoc

- TrInh bay ducic các quan nim v kliàp cn trung tam, tuYng quan trung tam, kIch
thuóc dc và tix th nghi

46

PhAu
ming 1

- Trinh bay dixc ca ch dau và each giãm dau trong RHM.
thut - Trinh bay duqc các k5 thu.t gay té ti ch và gay tê vUng.
- Trinh bay ducic các clii djnh nhô rang.
- TrInh bay diiçic các buóc chäm soc bnh nhân trixâc, trong và sau nhô rang.

2

HK8

Thi cu6i ks':
Trc nghim

PMu
miçng 2

- TrInh bay dixçic k5 thut nM rAng bAng kIm, nay.
- Trinh bay dircic các tai bin sau nh rAng.
thut
- Trinh bay dixcc các k5 thu.t m ci bAn.
- Trinh bay duçc phucmg phAp nh rAng bAng phAu thut, mt s tiu pMu vtmg ming
và k5 thut phAu thutt truóc phic hInh.

2

HKIO

Thi cu6i k5':
TrAc nghim

3

HK6

Thi cu6i k:
Trc nghim

Kin thirc
Mo tA dirçic giAi pMu vüng ming
Beth hçc ming Mo tA duçic các tn thixong Co bAn vüng ming
v HM 1
K nAng
KhAm va chAn doán dixqc cac 1' vüng ming don giAn
Thai dO
57

STT

So Sci

ILäch ithh
gmog dIiy

P.gháp (iiOoh
gm SV

Kin thCrc
Mo tá duqc sinh bnh hQc nang xuong ham, thu thn kinh V
TrInh bay thrcc các yu t bnh sinh ung thu ham mt
Bnh hQc ming K näng
vâ HM 2
Khám và chn doán dtrçirc các bnh 1' xuang ham
Thai dO
Thông cam vâi tinh hInh bnh ttt cUa bnh nhân
Giãi thIch duc cho bnh nhan hiu bi& v bnh ttt dang mc phái

HK7

Thi cui ks':
Trc nghim

Kin thüc
Trinh bay duçc quy trInh xir 1' cAp cru các chAn thuxang vüng ham mt
Mo tã duqc quy trInh diu trj gay xuang ham mt
Mo tã duçic quy trInh phu thuit U vâ. nang lath tmnh vüng ham mt
Phu thut ham TrInh bay duc nguyen tc diu trj ung thu vüng ham mt
mt 1
K5' nang
Khám, chAn doãn, xr tn duc các chAn thuang dan giän vüng ham mt
Phuu m mOt s6 truthng hqp dan gián
Thai dO
Thông cam vâi tInh hInh bnh tt cia bnh nhân

HK8

Thi cu& k:
Trc nghirn

Ten moo h9c

Moc dRch moo hoc

Thông cam vâi tlnh hInh bnh tt cüa bnh nhân

48

50

Kin thc
Trinh bay duçic các k5' th4t tao hInh ca ban và các yêu cAu ca ban trong phu th4t
Phu thuât ham hãni mt
mt 2
Trinh bay duçic nguyen nhân ci1a các dj tt bArn sinh vilng ham mitt
Mo tâ duçc nguyen tc diu trj các dj tt bArn sinh
Mo tá. duqc các phurang pháp phAu thuitt khe ho môi, khe hO vôm ming
58

Thi cui ks':
Trc nghim

STT

Ten mon hyc

Muc didi nioii hoc

S tin
chi

Llch trmnh
giang dy

P.phäp dãnh
gia SV

K5nAng
Khám, chn doan, dtrqc các dj tt vüng ham mt
Pht m mOt s trueing hçrp to hmnh vUng mt
TháidO
Thông cam vâi tInh hinh bnh tt cüa bnh nhân

51

Kin thüc
- TrInh bay duçrc cu to may chip tia X, si..r htp thi và to ánh trên phim trong nha
khOa.
- Mo tã dixqc các 1oi phim trong ming và k5r thut chip phim góc rng.
- Trinh bay &rçxc hInh ãth X quang rang và các cu trüc giãi phu nhIn tMy trên phim
gôc rAng.
ChAn doán hinh K5 nAng
ãnh nha khoa
- SCr drng diiçc may chip tia X vâ các thit bj, ding ci trong qua trInh chip phirn gc
rAng.
- Thrc hin &rcrc k5 thut chip vá d9c tht cà các phim gc rAng trong ming.
Thai dO
- T chtrc tht vic báo quãn cAc trang thMt b và d%mg ci chip phim trong ming.
Can nhc trong vic 1ra ch9n d%ing ci thIch hçxp cho tüng tnthng hqp.
- Giao tip t& vâi bnh nhAn cn chip phim.

52

o Trinh bay dch t, nguyen nhân, cci ch hInh thành sâu rAng
o Mo tA ducic cAc triêu chmg cüa t6n thucing t chirc crng không do sAu
Chua rang - N91
o TrInh bay ducic nguyen nhAn, phân 1oi và triu chirng bnh 1' tüy và bnh 1 vllng
quanh chop.
o Trinh bay ducrc cac nguyen nhân, dc dim lam sang và cAc bt thu&ng cUa h rAng

59

HK6

3

HK7

Thi cu6i ks':
Trc nghim

STT

Ten mon hoc

Mc dich mon hçc

o Mo tã duc các phixcing pháp thàm khám và thii nghim tüy
Chita rang - Ni o TrInh bay dixqc các phtrcing pháp diu trj nOi nha
o Phân tIch nguyen nhân, c ch di màu rang, chi djnh và k thut thy trng rang
nha 2
o TrInh bay duqc các chi djnh và k5' thi4t cüa phu thut ni nha

54

55

56

57

Rang trC em I

• TrInh bay sir phát trin Rang - Ham - M.t và tam 1 tré em.
• TrInh bay &rqc các hInh th sâu rang & tré em.
• TrInh bay &rc quy trinh nh rang & tré em.
• TrInh bay dc dim mô niia chu, các dang bnh nha chu & tré em.

Rang tré em 2

TrInh bay duc nguyen the s diing thuc dôi vOi tré em.
Trmnhbày duçc các dng cMn thuGng rang & tré em:triu chüng lam sang, chn doán
và diu frj.

Nhachul

+ Trinh bay duqe các dc dim giái phu cu true h9c mô nha chu.
+Trinh bay dtrc phân loi bnh nha chu và các chi s dung trong nha chu.
+ TrInh bay djnh nghTa, phân loai, qua trInh hInh thành mOng barn rang và cao rang;
mô tà các k th4t kim soát mãng barn rang.
+ Trthh bay các thành phn cüa nuâc b9t, djch nuâu, vai trô cüa nu&c b9t trong bnh
nha chu.
+ Trinh bay dixçrc các yéu t6 nguy cty cüa bnh nha chu và mi lien quan gifta bnh
nha chu vOi beth I toàn than.
+ Tririh bay duçic vai trô cüa vi khun và các hInh thmrc dáp irng min djch trong bnh
nha chu

Nhachull

+ Trinh bay duçic nguyen nhân, triu chrng lam sang cUa các hinh th bnh viêm
vã viêm nha chu

60

S fin
ch

Lich tirinh
giãng dy

P.phip dánh
giá SV

2

HK9

Thi cui ki:
Trc nghim

HK9

Thi cui ks':
Trc nghim

2.

2

HK1O

ml cui k:
Tr&c nghirn

HK7

Thi cui ks':
TrAc nghim

HK1

Thi cui kS':
Trc nghim

STT

Ten 111611 hyc

S6 tin
chi

Ljch trmnh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SV

- Nm dixc kin thirc v sr tang trixông binh thu&ng cüa h thng s mat.
- Nêu dixie các nguyen nhân dc thu cüa các sai hinh, sai khàp can, ánh hung cüa
các
yu t6 di truyn, môi tnrrng và. chüc näng len sr phát trin cüa rang m.t.
Chinh hinh rang
- Giài thIch dixcc các vn d v sinh c hoc üng ding trong diu trj ehinh hinh rang
- mt 1
mat.
- Nêu duyrc nghTa và xac ducirc các dim méc cüa xixmigvà phn mm trén phim sy
nghiéng.

2

HK9

Thi cui ki:
Trc nghim

- Trinh bay dtrçic quy trinh khám và cMn doán bnh nhân chinh hinh rAng mt
- Nm &rcxc nguyen tic, quy trinh và cac khI c%1 trong diu tr chinh hinh can thip các
Chinh hinh rang sai hinh vã sai khop cn hang I.
- Trmnh bay duc mOt các khi ci chinh hInh tháo 1p ca bàn 1mg ding trong diu tn
-mt2
chinh hinh.
- Trinh bay dixcxc nguyen tc co bàn chinh hInh can thip nhüng bt thuing v sir phát
trién rang

2

HK1 1

Thi cui ks':
Trc nghim

3

HK8

Thi cuôi kS':
Trc nghim

MIle

lcIi inöij hoc

+Trinh bay &rcyc djnh nghia, triéu chUng và sr thay di rnô hyc cüa sang chtn khâp
can.
+ Truth bay nguyen nhân, ci ch va nhn bit dixçc hinh ánh X. Quang cüa tiëu xuong
trông bnh nha chu.
+ Phân tIch dixçic m6i lien h qua 1i giüa nOi nha và nha chu; phiic hInh và nha chu.
+ Trinh bay dixcic giãi phu hçc vüng ché, cách phân 1oti và phircing pháp diu tr sang
thng vüng the.

58

60

l'huc hInh I

- Nhn bitt và phãn loai dixcic các 1oii phic hinh c dnh.
- Trinh bay &rçlc chi djnh, chng chi djnh chung cüa mAo rang
- Trinh bay ducirc chi djnh và chng chi djnh cUa rAng ch6t.

61

STT I

Ten mon hoc

Muac such non

S tIn
chi

1LcI trhilB
mg y

Pphãp ãnlli
V

2

HK1

Thi cui kS':
Trttc nghim

- Trmnh bay duçc quy trinh k thut süa soan cüi rang, sra soan mt chân räng-6ng
mang ch&; 1y du cüi rang; ghi du khâp can, lam mao tam; thir, diu chinh, gn
mAo rAng, rang ch6t.

Pliuc hinh

- TrInh bay duçic quy trInh khám lAm sang, cn lam sang, chi djnh và ltp k hoach
diu trj phi,ic hInh c djnh phü hçp vâi thng trithng hcip lam sAng cui th.
-Trinh bay duqc quy trinh sia soan cüi rAng cho các loai mAo rang (mao kim loai sü; mAo timg phn)
- TrInh bay ducic quy trInh k thut sa so.n các xoang inlay, onlay.
- Trinh bay duqc quy trinh tái tao cüi rang trong ph%lc hInh c djnh.
- Mo tA và phân '°a duc cAc kiu cAu rAng, kiu nhjp cu.
- Trinh bay dtrcic nguyen t&c tao sir song song cüa các tri cu trong cu rang.
- Trinh bay duqc quy trInh thrc hin labo và lam sang cu tam; cách thü, diu chinh
khàp cn và gán cAu rang trên bnh nhAn.

62

Phuc
• hinh III

Kin thrc
-Mo tA dy dü các bin di lam sang do mttrAng.
- TrInh bAy duçic quy trInl phiic hInh rAng
1(5' näng
- Phân loai mt rAng và lap ducc k hoach diu tn cho mi tnr&ng hop ci th.
.
.
•
- Thrc hien duqc cac buac phic hrnh tien lam sang.
Thai dO
- Nhn thüc dung vai trô cüa phiic hinh tháo lap nn nhira trong diu trj phiic hôi chrc
nAng và thm m5' cho nguôi mt rAng.
- Xác djnh duqc tInh lien hoAn, tucYng quan nhau cüa các giai don ph%ic hinh

liKil

Thi cui ks':
Trac nghiçm

63

Phuc hlith
•

- TrInh bay duçc PhAn ba1 mAt rAng bAn phAn cima Applegate.
TrInh bAy duçc quy trinh khAm bnh nhAn mat rAng ban phân

HK12

Thi cu6i k5':
TrAc nghim

61

62

So tIn
chi

Lich trInh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SV

64

- PhOri tIch dtrcrc các d.c dim djch t hcc các bnh rang ming.
- Trinh bay dxxc phuang pháp dxr phOng bnh rang ming và cong tác chäm soc rang
Nha khoa cong
ming ban du cho eng dng.
cçng
- Trinh bay &rVc phixcxng pháp diu tra và each thiM !p các chi s dánh giá ccx ban
sue khOe rang ming c0ng d6ng.

2

1 fJ(9

Thi cui ks":
Tr&c nghim

65

- Kin thirc
Nêu ducre các lçxi Ich va hn ch cüa nhting phuxxng pháp hinh ãnh
Mo tã di.rcxc các hinh ãnh blith thuxng và bt ththng trên hinh ánh X quang và siêu
am
Ghi hmnh trong
- K näng
RHM1
D9c dixçic kt qua x quang, siêu am mOt s6 bnh 1 thông thuâng
- Thai dO, chuyên c.n
Tix vn cho bnh nhãn, hoc trrc tip chi djnh dircvc các k5 thut hinh ánh hin CO
Tham dir doe hmnh ânh 100%

2

HK5

Thi cuôi ks':
Trc nghim

66

- TrInh bay ducxc mic dIch cüa các phim ngoài ming thuông dirçxc sü ding trong
Rang - Ham - Mat.
Ghi hinh trong - Trinh bay thrçirc tu th chip cüa các phim ngoài ming thuäng dxxçxc sur ding trong
RHM2
Rang - Ham - Mit.
- TrInh bay ducic huóng cüa tia trung tam khi chxp các phim ngoài ming thtr&ng duçxc
sCi ding trong Rang - Ham - Mat.

2

ILK 1!

Thi cui kS':
TrEe nghim

STT

Ten môii hyc

Mc dIch mon hoc

- Mo tà và giái thIch du'cyc ' nghia cüa các thành phn cu to cüa phixc hInh khung
b
- Mo tã và trmnh bay dircxc tác dixng cüa các h th6ng moe trong phiic hInh khung bô.
- Trinh bay thrçxc quy trInh thrc hin phic hinh khung bO a lam sang và labo
- Giái thIch dirçxc ccx ch táe dQng cUa ham giã trên cac cu true sixth hçc.

•

63

STT

Ten

mon hçc

Mc

dll m6Bl

bye

Ldlli hinh

S

chil

gthg

y

P.phip dánh
gá SY

67

Kin thi'xc
-Mo tá dey dU các bin d61 lam sang do mt rang toàn phn.
- TrInh bay duqc các bithc phic hmnh rang toàn ham.
I(5 nang
- Clii djnh va l.p dtrçrc k hoach diu trj cho mi truông hyrp ci th&
Nha khoa phic
- Thrc hin thrçc trên tin lam sang các bixâc phiic hInh toàn ham.
hi tng quát 1
Thai d
- Nhn thrc dung vai trô cüa phiic hinh tháo 1p toàn ham nn nhra trong diu frj phvc
hi chIrc nãng và thAm m5' cho ngthi mt rang.
- Xác dnh duqc tInh lien hoàn, tixang quan nhau cüa cãc giai don phiic hlnh toàn
ham.

2

68

+ TrInh bay nguyen tic, chi djnh và diu trj quy trmnh tram rang theo phucmg pháp c
Nha khoa phic din và hin dii.
hôi tong quát 2 + TrInh bay nguyen tic, chi djnh và diu trj quy trInh diu frj bnh 1 tüy và vüng
quanh chop.

2

HK9

Thi cui kr:
Trc nghim

69

Nba khoa phic
- Trinh bay các cong doan cUa các loai phic hlnh c djnh thông ding trên bnh nhan.
hôi tong quát 3

2

HK1

Thi cui ks':
Trc nghim

70

Kin thüc
-Mo ta dy dü các bin di lam sang do mt rang.
- Trinh bay &rcic các buàc phic hInh rang tháo 1p nn nhra a phOng rang.
Nha khoa phiic
K nang
hi Mng quát 4
- Khám, chn doán và chi djnh dung phic hInh tháo lap nn nhira.
- Thrc hin duçc các buac phic hInh trên lam sang, ph6i hçip tót vói labô.
Thai d

2

HK1 1

Thi cuôi kS:
Trc nghim

64

Thi cuôi ks':
Trc nghim

S6 tin
ch

Llch trmnh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SV

71

+ Trinh bay nguyen tic, chi djnh và diu trj bnh 1 sâu rAng theo phmrng pháp hin
dai.
Nha khoa phc
hoi tong quát 5 +Phân tich nguyen tc v diu trj nhthig trixng hçrp ni nba dc bit.
+ Mo tá nguyen tAc, chi djnh và diêu trj dung quy trinh tây tràng rang.
+ Phân tIch nguyôn tc, chi djnh và diu trj nhüng trtring hçip phu thut nOi nba.

2

HKI 2

Thi cuii ks':
Tr&c nghim

72

Kin thirc
Mo tA duçic giái phu khóp TD-H, giãi phu vüng mang tai
TrInh bay dixcrc cac bnh l lien quan dn khtp TD-H, cAc tuyn nuâc b9t
Nha khoa bnh K nng
1 và phu thut Khám và chin doán ducic các bnb 1 khrp TD-H, tuyn nithc b9t
1
Diu trj duc,c mt s6 bnb 1 &in giãn cUa khtp TD-H, tuyn nixâc b9t
Thai d
Thông cAm vài tinh hinh bnh tt cüa bnh nhân
GiAi thIch duçc cho bnb nhAn hiu bit v bnb ttt dang mc phAi

2

73

+ PhAn tIch duçic vai trô cüa diu trj không phu thut trong dMu trj bnb nha chu
+ Nêu duç'c mic tiêu cüa các loi phu thut nha chu
Nha khoa bnb + Nêu dxçic tm quan trong cUa diu trj duy tn trong beth nba chu
l' và phk thu.t + Trinh bay dxçrc các ch&t khang khun dung tai ch và toAn thAn trong diu trj bnh
2
nba chu.
+ Trirth bay danh mic các 4t 1iu và ding sü dtng trong diu trj nha chu
+ GiAi thIch duqc ccy ch lAnh thirng trong diu trj beth nba chu

2

STT

Ten mon hoc

Muc dich mon hQc

- Nhn thüc dung vai trô cüa phiic hmnh tháo 1p nn nhra trong diu trj phic hi chirc
näng và thAm
cho ng1x1i mt rang.
- Xác djnh dixçic tmnh lien hoan, ttxcTng quan, thia k 1n nhau cüa các giai don phic
hInh tháo 1tp nn nhra.

65

Thi cuôi ks':
Tx luãn

HK1 1

Thi cuoi ks':
Trc nghim

STT

Têim môii llçc

MIc dich nôui hc

thi

rith
gãg thjiy

Ppllthp nh
á SV

Ldllii

+Trmnh bay ducyc nguyen thc sr ding thuc trong diu trj bnh nha chu.

74

Kin thrc
- Trinh bay di.rçirc cãc k thut m ca ban.
- TrinlI bay ducic phucing pháp nh rAng bng phu thi4t, mt st tiu phu vng ming
và k5' thut phu thut trixâc phic hInh.
K5 nng
Nha khoa bnh
- Thrc hành dung quy trInh nh6 rang bang phu thut.
1' và phu thut
- Trci thCi &rcic các phu thut trong ming mOt cách thành tho.
3
- Thi.rc hin ducic phu th4t nOi nha (cAt ch6p, nao nang).
Thai dO
- T chüc t& vic bAo quân các trang thit bj và ding ci nh rang, tiu phu.
- Can nhc trong vic 1ira chn dmg ci thIch hçp cho trng truông hqp lam sang.
- Giao tip t& vâi bnh nhân cAn can thip nh rAng, tiu phAu.

2

HK12

Thi cu6i ks':
Tr&c nghim

75

- Trinh bay duçic bin pháp chng nhim khun trong thrc hành nha khoa.
- Nêu ducic cac dung djch khir khuAn trong qua trInh khr-tit khuAn
- TrInh bay duçirc các biu hin ving ming cüa mOt s tác nhân gay bnh thiring gp
Nba khoa dr
và bin pháp phOng chng.
phOng vA phát
K nang
triên I
- Thc hin dixçic các bin pháp kim soát lAy nhim trong nha khoa
ThAi dO
- Co ' thirc phOng chóng lAy nhim trong thrc hành nha khoa

2

IIKil

Thi cuEi ks':
Trttc nghim

76

Nha khoa dir + Nm vü'ng nguyen tic, chi djnh và diu trj quy trinh trAm rAng tren rAng sfla.
phông và phát +Phân tIch nguyen tc, chi djnh và diu tn quy trinh diu frj bnh l' tüy và vüng quanh
chop trên rang sfta.
trin 2

2

HKI 2

Thi cuôi kr:
Tr&c nghim

66

STT

78

S tin
ch

Lich trInh
giãng dy

P.pháp dánli
giá SV

- Trinh bay thcic ljch sü phát trin implant trong nha khoa
- Trinh bay duçc các dánh giá sc khôe toàn than truâc cy ghep
Nha khoa cy - Trinh bay duçic dc dMm giãi phu xrnng ham và các phung pháp dánh giá cht
ghep
lixng xtrng
- Trinh bay duqc chi djnh, chóng chi djnh c.y implant
-Trinh bay duc,c tich hçip trong cy implant nha khoa

2

ElK I 0

Thi cuti ks':
Trc nghim

TrInh bay ljch sr phát trin cüa implant nha khoa
Nha khoa hin Mo tã &rqc c.0 tao dai th& vi th cüa implant nha khoa
dai
BMt di.rqc các qua trinh sinh hc cüa tIch hp xung trong implant
Bit dixqc cac loi sCr üng ding trong nha khoa

2

Ten mon hçc

Mc dIch mon hçc

Thi cui ks':
Tir Ii4n

'

Lich
iiioa

Kinthc
- Mo tá duçic ljch sü ngành Rang - Ham - Mt Vit Nam qua các thii kS'.
-Trinh bay dixçic lich sü phát trin ngOnh ô ntric ta và trên tli giri.
- Nêu duc net chU yu cUa lch sir các chuyên ngânh.
nha
Thai d
- Xác djnh vai trô ca ngãnh Rang - Ham - Mt nic ta trong sir nghip bão v sOt
khOe nhân dan.
- Dánh giá cao sr clOng gop cOa ngành Rang - Ham - Mtt Vit Nam và th giói trong
ljch s1r phát trin ngành y t.

2

HK7

Thi cui ks':
Trc nghim

80

Kinthüc
TrInh bay ducic các loai hInh nghiën cru khoa hçc Rang - Ham - Mt chO yu.
Nghiên
ciru
Tham gia thit k dixçic nghiên cru site khOe cQng dng và nghiên eiru thit nghim
khoa h9c trong
him sang.
nha khoa
K5nãng
Thrc hin ducic d cucing nghiên citu.

2

}-IKll

Thi cui ks':
Trc nghim

sU
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STT

81

82

Ten men hoe

Thrc tp cQng
dong I

Thc tp c9ng
dong 2

Muc dich mon hoc

S tin
chi

Lich trinh
ung diy

- Trinh bay dixqc ni dung và di ttxcing chäm soc cüa chi.rang trinh Nha hc duóng.
- Trhth bay dixçc ni dung và phuGng pháp giáo dic nha khoa trong chro'ng trmnh Nha
h9c dixäng.
- TrInh bay ducic chi dinh, phucmg pháp tram bit M rãnh, nh rang sfta dn tui thay.
2
Phuo'ng pháp Dánh giá sinh viên:
+ K9 náng thu'c hành, phwongphap Ia c1nc, khá náng hogt dng nhóm.
+ Dim hQcphcn = Diam çia bài thu hogch cui dçit thc tp + Diam v kEt qua thrc
hin các chz d ti cong dáng + Dkm hOi v Ic9 nàng thtc hin tgi c5ng dang
- TrInh bay duqc phiwng pháp diu tra va each thit 1p các chi s dáth giá cci ban
sue khOe rang ming cong ding.
- Trmnh bay duçc nOi dung và phucmg pháp giáo dic nha khoa ti cong dng.
- Khám, cham soc và quãn 1' bênh rAng miêng cong ding
2
PhuTing pháp Dánh giá sinh viên:
+ K9 náng thu'c hành, phu'angpháp t chzc, khá náng hogt d5ng
+ Dkm h9cph4n = Diam cüa bài thu hoqch cui dqt thtc tçp + Dim ye kit qua thrc
hin cac chi d tgi c5ng dng + Diirn ho! v Ic9 náng thrc hin tii c5ng d3ng.

68

HKU

Ppháp áwih
ii

V. Ngãnh Y Iiçc cô truyên he climnh quy
SI F

Ten iuoii hoc

i%luc dich mon hoc

S tin

Lich trinh

P.pháp

chi

giang dy

danh gia S'v

IK1

Thi cuôi kS':
Tr 1un

- Kin thüc: Trang bj cho sinh viën h th&ig kin thüc cc bàn gm các nguyen 1' Trit
hQc Mac - Lenin, giüp ngithi hç,c hMu bit nn tang tu tuông cüa Dãng cong san Vit
nam.
- K nang: Gip cho sinh viên xác 1p ca si 1 1un d tip cn nOi dung mon hQc Tri&
Tri& hçc Mac - hçc Mac - Lenin, tirng buóc hinh thành th giâi quan và phumig pháp 1u.n chung nht
Lenin
d tip c.n các mon khoa hçc khác; gop phn rèn 1uyn nàng 1irc tix duy va nàng 1rc
thixc tin cho sinh vién.
- Näng 1rc tr chü va trách nhim: Gop phn hInh thành & ngu&i h9c thai dO nghiêm ti:ic
trong h9c $p các mon 1' 1un chInh tn và các mon khoa h9c chuyên ngành duqc dào
tio; giüp cho sinh vien xây dmg nirn tin, 1 tu&ng each mang cho bàn than.

2

- Kin thirc: Trang bj cho ngu&i hc h th6ng kin thirc cci bàn bao gm các Nguyen 1
kinh t - chinh trj Mac - Lenin, giüp cho ngu&i h9c hiu bitt nên tang tu tix&ng cüa
Dãng cong san Vit Nam.
- K5' nng: Giüp cho ngixi h9c xác 1p c s& 1 1un d tip cn nOi dung mOn Tu
Kinh th chInh trj tir&ng H Chi Mirth và mOn Ljch sü Dàng cong san Vit Nam, tirng bix&c hinh thành
Mac - Lenin
th giói quan và phining pháp 1un chung nht d tip cn các mon khoa h9c khác, gop
ph.n rèn 1uyn nang 1rc tiz duy va thrc tin cho ngithi h9c.
• Näng 1irc t,r chü và trách nhim: Gop phn hInh thành & ngix&i bce thai dO nghiêm tue
trong hoc tap các mOn 1' hin chInh trj và các mon khoa hçc chuyên ngành dtrcc dáo
tao, giüp nguâi hc xây drng nim tin, 1 tirâng each mng cho bàn than.

2

1(2

Thi cu6i ks':
Tr 1un

3

- Kin thüc: Trang bi cho ngithi hoc he thng kin thrc cci bàn bao gm Chü nghia xa
Chu nghia xa hoi -.
. ..
..
hoi khoa hoc thuoc Chu nghia Mac - Lenin, giup cho ngl.roi hoc hieu biet nen tang ttx
khoahoc
tixccng cua Dang c9ng san Viet Nam.

2

1IK2

Thi cuor ky:
Tir1uan
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STT

Ten mon oc

Muc dich mon h9c

s6 tin
chii

Lih tthil
:. tlly
gng

2

HK3

1häp
g SV

- K nãng: Giip cho ngu1i h9c xác 1p ca so l 1un d tip cn ni dung mon Th
tuO'ng H ChI Minh và mon Ljch sü Dãng cong san Vit Nam, tüng bithc hInh thành
th giOi quan va phng pháp 1un chung nht d tip cn các mon khoa hçc khác, gop
phn rèn 1uyn näng lrc ttr duy và thrc tin cho ngixOi h9c.
Näng 1c tr chü va trách nhirn: Gop phn hinh thành 0 ngithi hQc thai d nghiëm tue
trong h9c tQp các mon l lun chInh frj và các mon khoa hQc chuyên ngành dixçic dào
tao, giUp ngu0i hc xay drng nim tin, I trning each mang cho ban than.
- Kin thi.rc:
+ Nm thrçic nOi ham khái nim, co sO, qua trInh hInh thành va nhung nOi dung ca ban
cUa tu tithng FI Chi Minh.
+ Nm diicyc phxcvng pháp va phuong pháp 1un cüa Chü tjch Hi ChI Minh trong vic
nhân thrc, giái quyt các vn d ii lun va thrc tin cüa dan tOc và nhân 1oi.
+ Hiu duçic nhttng giá trj khoa h9c, each mng, nhân vAn trong cuc d0i, sr nghip,
tu ttr0ng H ChI Minh.
+ Hiu duçrc mOt each có h tMng nn tang tu tuOng, kim chi nam hành dng cüa Dâng
và cAch mang nuOc ta.
Tir tirung Ho Chi
- Ky nang:
Minh
+ Ren luyn nAng lrc tu duy ii 1un.
+ CO k nAng lam vic CA niiân và lam vic nhóm trong vic nghien cUu, phân tIch các
tAc pMm ii lun cüa H Chi Minh và k nAng trInh bay, thuyt trinh mt s vAn d 1
luân.
+ CO k5 nAng 4n diing 11 lu.n, phuing phAp và phixong pháp lun cüa H ChI Minh
d nghiên ciru, phAn tIch cac vAn d chinh trj, xA hOi cUa Vit Nani và th giOi.
- Nang 1rc ti chU và trách thim:
+ Cüng c6 cho sinh viên nirn tin vithg chAc vào chü nghia xA hOi và con dithng di ion
chü nghia xA hôi 0 Vit Nam. Nãng cao lông tir hâo dan tOc, tInh cam di vOi Dãng,
70

Thi cuoi ky:
Tu luãn

STT

Têii mon hoc

Muc dicli mOn hoc

s6 tin
chi

Ljch trInh
giãng dy

P.pháp
dánh giá SV

2

HK4
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HK4
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HK1

Thi cu6i ks':
Trc
nghim và
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vâi Bác H. Hiu rO. vai tr cUa thanh niên trong cong cuOc xây dmg và báo v T6
quc xa hOi chü nghia.
+ Dào tto sinh vien trâ thânh nhiing con ngu1i có pMm chAt do ctirc mi, có 1 tithng
và phong cách, 16i s6ng lành mnh.
- Xác l.p ca si 1' lutn ca ban nhAt d tr do hiu bit nn tang tu tumg cüa Dãng;
Ljch sr Dáng
- Xây d%rng nim tin, 1 tu&ng cách mng cho sinh viên;
5
Cong san Vit
- .Tmg buOc xác 1p th giâi quan, nhân sinh quan và phucirng pháp lu.n chung niit
• Nam
tip cn các khoa hQc chuyên ngành ducic dào tao.
6

Can dr Quy& djnh s6 1478/QD-DHH ngày 07/10/2020 cUa Giám d& D.i h9c Hu v
Ngoti ngft không
vic ban hành Quy djnh dy và hçc ngoi ngit không chuyên trong các chuang trInh
chuyen
dào tto trInh d di h9c tai Dai hoc Hu.
- NgO Om: Sau khóa hçc, sihh vién cO th phát am dung nhftng tü chuyên ngành.
- Tirvung: Sinh viOn nm ducic ten gçi các b phn và các h th6ng cd quan cüa ca
th; cac tir ca bàn v bnh I trong do tp trung chü yu vào 4 chuyên ngãnh nOi, ngoti,
Ngoi ngtt chuyên
san, nhi; các gc tr ca bàn.
nganh
- NgU pháp: Sinh viên nm duçrc inQt s6 cAu trüc ngtt pháp thuOrng ducc dxng trong y
van giip sinh viên sau khi h9c xong h9c phAn nay có th dc &rcic các bài chuyên
ngành y h9c dan gián.

8

Sinh h9c

- Sinh hc là mon hc cung cAp các kin thrc ca bàn, sinh hc t bào, qua trinh phát
trin cüa dng 4t và mi quan h giüa con ngu1i vOi môi trtxông.
- Sixth h9c là mon h9c nn tang dc bit trong trIxing Dai h9c Y Duçic vi no giüp giài
thIch môt s6 vAn d v y h9c dixài góc nhmn sinh hoc, tü do cung cAp kin thüc ca bàn
cho các mon chuyên ngành.
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- Các tin b trong nghiên ciru các lTnh vrc sinh hçc dA lam nn tang cho sr nghiên
cru giãi phu hay quan sat các th bào, mô, cot quan trong cot th con nguci.

9

Di tnyn hc

+ Trmnh bay duçurc nguyen tic, urn dim, nhuqc dim và üng dung cüa các k th4t di
truyn t bào sur ding trong chn doán bnh di truyn.
+ TrInh bay duqc nguyen tic, urn dim, nhu.rçic dim và üng diung cüa các k thut di
truyn phân tur sCr ding trong chn doán bnh di truyn.
dim di truyn cüa các dOt
+ TrInh bay durcc các dng dOt bin gen và mô tá ducic
bin dun gen.
+ Trinh bay &rqc các d.ng dOt bin nhim sc th và mô tá ducrc dc dim di truyn
cüa các dOt bin nhim sc th.
+ Giài thIch &rçrc nguyen nhan, cot ch và biu hin cüa mOt s bnh do bt thing
nhim sc th ph bin.
+ Giài thIch duqc nguyen nhan, cot ch và biu hin cüa mOt s bnh 1 di truyn dun
gen ph bin.
+ Vë và giái thich duçic phá h.
+ Hiu duçc tinh phurc tap cia sr di truyn da yu t6 và dánh giã dung nguy cot tixong
d6i cüa các bnh 1' di truyn nay.
+ Hiu ducic trang thai can bang di truyn trong quan th& rng dimg djnh lut Hardy Weinberg trong vic tinh t.n si cUa cac kiu gen trong quan th.
+ Hiu dixcc nn tang di truyn h9c cot bàn cUa các bnh l' di truyn sê &rcc dy trong
các hpc phn sau (bnh chuyn hóa, ung thu).
+ Mo tá &rçYc uxu dim, nhucyc dim và üng ding cüa các phuxong pháp sang 19c và chin
doán truâc sinh, sot sinh.
+ Hiu duçic các nguyen tc cot bàn cua tur vn di truyn, sü ding các kin thirc d hQc
d phuc viu cho vic tu vn di truyn.
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L' sinh

Nm ducie các nguyen vt l ci bàn, quy lut Vt 1 thuing din ra hoc có rng
ding trén c th sang, các ding chuyn dng ca bàn cüa 4t cMt trong môi truông sinh
h9c, h th6ng sng.

2

HK1

Thi cuôi ks':
Tu1un

11

1-Ióa hoc

- Cung cp eho sinh viên các kin thIxc c bàn v cu to chat, v các qui 1ut cüa sr
vn dng và bin di cüa the cMt. Dr doán khá náng và chiu hisâng cUa các qua trinh
hóa h9c. tJ'ng dmg cüa chüng trong chuyên ngành Y-Duçirc.
- Huâng dn sinh viên thi,Tc hin I s6 thI nghim minh hQa cho các kin thirc 1' thuy&
d hQc. Lam quen vi 1 s6 thao tác c ban trong phông thI nghi*m nói chung và phông
xét nghim nói riêng.

2

HK2

Thi cui kr:
Tr 1un

12

Ph.n Tin hQc di cuong:
- N.m dxçic các kin thirc èa bàn v tin hc và may tinh din ti:r. Hiu và nârn &rçic các
thao táe c bàn trên My Computer, Desktop, Taskbar, Recycle Bin.
- Hiu và nm ducc các kin thTc tong quan ye virus may tInh, mang may tfnh, mng
internet.
- Sir ding duqc h soan thão van bàn WORD 2010 dé xr l các van bàn thông ding.
Tin hc di ci.rcmg
- Nm ducxc các kin thirc v bang tInh EXCEL 2010 và sü ding no ninr là mQt cong
và rng ding
cu chIrth d x1r l st lieu, lap các bang biu, biu din s lieu thong kê bang d thj.
Phn Tin h9c I.rng ding:
+ MO tá duçic các thành phn trong cüa s hot dng cüa phn mm SPSS.
+ Nêu nguyen tc xây drng phiu hOi dè nhp dU lieu.
+ Mo tà each nhâp d lieu, be s6 Iiu và v dO thi.
+ Nëu nguyen tc sir dung các 1nh c bàn và các lth dung d kirn djnh thong kê.

3

HK1
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13

+ N.m duGc các phucing pháp suy lun toán hc cn thit d nghiên cüu tim ra quy lut
Xac suAt - Thong
cüa các hin tuçmg ngu nhién, xác djnh phân pMi xác sut cüa các bin ngu nhiên.
kêyhpc
+ Nm du'qc mOt so ing ding cüa Xác suât trong chin doán y khoa.

2

HK3
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14

- Kin thtrc: Trinh bay ducic nhtng khái nim co ban v tam i hQc, tam 1 hçc y hQc
và ctao due y h9c.
Tam i y hQc - - Thai do: Nhn thtrc thrçic thm quan trçng cüa tam 1 hçc - dao due y h9c trong thixc
Dao dfrc Y hc
hành chäm sOc süc khOe.
- K5 nang: Ap ding dixçrc ilh&ng kin thirc v tam l y hQc, do due y h9c trong hành
ngh.

2

HK3

15

Phn Tmyn thông và GDSK:
+ Trinh bay duçic nhing khái nim co ban v hành vi, hành vi suxc khOe, vj trI vai trô
cüa truyn thông giáo dc sue khOe vâ nãng cao scrc khOe
Phn Dan s hoc:
Truyn thông và
+ Nêu ra di.rcc các khái nim co ban ye dan so hQc và hc thuyêt dan so hoc.
Giáod,icsüclthOe
+ Mo tä ducc cách tInh các chi so dan so h9c ytO
- Dan s hçc
+ Trinh bay ducc nOi dung, miic tiêu và các giái pháp cUa Chin luçic DS SKSS a Vit
nam giai don 20 11-2020.
+ Nêu duçc cac mô hinh dr báo dan s6 va mô tá &rcic mi lien quan gitta dan s và
phát trin, dan s và y

2

16

Giái phu 1

- Nêu duçic djnh nghTa và phm vi nghiên cuu cüa Giai phu hQc. Nêu di.rcic vj tn và
tAm quan tr9ng cüa giái phAu hQc trong sinh h9c và y hQc. Bi& nguyen the gçi ten các
chi tit và sü ding &rçrc thi4t ngft trong Giái phu hQc.

3

STT

Tn mô hoc

Mic dIch mon hçc

ir

]Pjpip
iui gá V

+ N&n duçxc cac phuang pháp Th6ng kë ap dmg trong khoa hQc sue khOe trên co s
xác djnh &rlc bin s6 nghien cüu, ch9n mLi và xác djnh c mu cn thit, ti&i hành
thu thp, xu 1, phãn tIch và t chuc, trInh bay các s6 1iu thng kê. 15ng ding các Test
thng kê phü hçip vâi trng nghiên cru. Tr do rut ra các k& 1un khoa h9c và thirc tin
lien quaii dn chuyén ngành.
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- !'rinh bay duac cu tao tir chi cüa ca th ng1x1i bInh thiing và mô tá vj trI, hinh th,
mi lien quan cüa xuccng, khâp, ca, mach máu và th.n kinh tft chi.
- TrInh bay duc .cu to các ca quan n.m i vüng ngrc, ving bing cüa Ca th nguii
bInh thrning.
- Mo tã vj tn vã mi lien quan cUa các Ca quan viii nhau trong long ngrc và. biting.
Trinh bay &rcic cu tao cüa da và các ca quan phi thuOc.
- Vn ding ducic kin thrc giãi phu dã h9c trong h9c phAn nay vào các mon h9c khác.
17

18

Giãi phAu 2

- TrlEih bay duqc cu tao h tiêt niu, sinh diic, du mt c, các giác quan và thAn kinh
trung trang cüa ca th ngthi.
- Vn ding dixçic kin thrc giái phAu dä h9c trong h9c phAn nay vào các mon h9c khác.

Mo phôi

PhAn Mo h9c:
Mo tá dtxcc cu tao binh thuing cña các loai th bào cüa tüng i°ai mô i mire dO vi th
và sieu vi th.
- Mo tã duqc c&u tao mô hc binh thixông cira các ca quan và h thong ca quan.
- Giái thIch thrcic m6i lien quan cht chë gita cu tao và chirc nAng cUa các thành phAn
câu tao cüa các mô Va ca quan.
- Nhn bitt duçrc các mô và ca quan cüng các chi tit dtu tao bInh thuing dixâi kInh
hin vi quang hçc, hoc qua các ãnh chip vi th hoc slides.
- Sir d%lng thành thao kInh hin vi quang h9c thông ding, bitt các nguyen tc bão quãn
kInh.
- Cam nhn dirçic tAm quan trQng cüa nhttng hiu bit v mô h9c vá vj tn cüa mô hc
trong h th6ng kin thirc Y h9c.
PhAn Phôi thai hpc:
- Mo tá thrcirc sr phát trin bInh ththng cüa cá th ngithi tin khi phát sinh (tin lirc trirng
thi tinh) dn cui thyi ki phôi.
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- Mo tâ duçic ngun g6c, sr phát sinh, phát trin, cAu to và chüc nàng các bO phn phi
phôi thai.
- Mo tã duqc ngun gc, sr phát sinh, phát trin bmnh thuing cüa các co quan v mt
to hinh và to mô.
- Bi& nguyen tc phân 1oi dj dng bm sinh, giái thich ducic sr hinh thành mOt s6 dj
dng bArn sinh thurng gtp.

19

20

21

22

Sith 1

- Trinh bay duçic chirc nang cüa t bào va cUa máu cüng nhtr chCrc näng cüa mOt s ca
quan và h th6ng co quan trong co th& h tuAn hoàn, h ho hAp, h tiêu hóa, th.n, h
ni tit, h sinh dic và h thAn kinh trung uong.
- TrInh bay duqc co ch diu hoà hot dng cüa các co quan do.

HOasinh

-Van drng &rçic kin thirc khoa h9c co ban, y hQc co sà và chuyên ngành vâo hot
dng ngh nghip, giái thIch duçic nguyen 1' co ch các xét nghim thông thu?mg.
-Vn diing du'cic các kin thirc sinh hoá vào lam sang vào các mon hc lcliác tilur sinh
1, sinh 1 bnh min djch. .và vào ngh nghip sau khi t& nghip.

Vi sinh

+ TrInh bay duçic dc dim vi sinh y h9c; Mi quan h giUa vi sinh-co th-môi tru&ng.
+ Mo tã dircic dc dirn sinh hQc, khä näng gay bnh và các phtrcing pháp chAn doán vi
sinh h9c trng 1oi vi sinh 4t gay bnh.

3

HK3

Thi cui 1c':
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K sinh trimg

Mo tã dtc dim sinh h9c, hInh th, sinh 1, sinh thai và chu k5' phát trin cUa các loài
k sinh trüng i Vit Nam.
- Trinh bay duçxc dc dim djch t các bnh ky sinh trüng 0 Vit Nam
- L' giãi &rcrc dc dim bnh h9c và tác hai do k sinh trüng
- Trinh bay các plurong pháp chAn doán bnh k' sinh trüng
- Trinh bay các nguyen tc diu tn cá th, diu trj cong d6ng và k ten mt s thu&
thumg dung trong diu trj bnh k sinh trüng

3
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- Trinh bay các nguyen tAc và bin pháp phông chng
- TrInh bay thrçc nhüng kin thüc ci ban v nhttng bin di hinh thai h9c cUa t bão
và mô trong qua trInh bnh 1
- Nhãn thrc diçic t.m quan trçng và giá trj cüa ch.n doán giái phiu bnh trong thrc
hành lam sang
- Vn ding thn7c kin thirc v 1 thuy& và thc hành d phân tIch, nhn djnh và chAn
doán Giâi phu bnh mOt s bnh t1iuàng gp i ngii

23

Giái phu bnh

24

- Trinh bay dixcxc các khãi nim ci ban v bnh, v các qua trinh bnh lb', v bnh
nguyên-bnh sixth, v các quy 1ut Ca ban c'a sixth 1 ngithi trong trrig thai bj bnh.
- Giãi thIch dixçic các nguyen tc ca ban trong dir phOng bnh, cMm soc diu tn các
bnh thuông gp
Sinh l' bnh
- Trinh bay duqc các ca ch dáp rng min djch tir nhiên và thu ducic cüa ca th khi Co
Min djch
kháng nguyen xâm nl4p.
- Hiu duçic qua trInh dáp img min djch djch th, min djch t bào và sx diu hoà các
dáp rng min djch trén. V.n dxng thrçrc sr hiu bi& nay vào thrc th qua cong tác phOng
bnh, chAn doán và diu tr bnh.

25

- Kin thrc: TrInh bay ducirc các each phân 1oti thuc, nhOm thu6c va các v.n d duçic
l lien quan cüa thuc.
- K nAng: Phân tIch dtrçirc và 4n ding thrqc các yu t dxcrc dng h9c, duqc 1rc h9c
cüa thu6c d irng ding trong lam sang.
- Thai d: Co nhn thüc dung dn v thu6c khi sr d%ing và huóng dn sü ding trong
cong dng báo dam sir diing thu6c hcip 1 an toàn & hiu qua.

Diüc lv
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- Nm duçc cách phân 10ai và danh pháp thrc 4t
- Nm duçic ten khoa h9c, dc dim cay thu6c, phân b6, thu hái, ch bin các vj thu6c
thirc 4t.

2

HK4

Thi cui ks':
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L' luãn c
cüa YHCT

- Nâm duçic có h thng 1 lun ca bàn cüa nn Y h9c c truyn v các v.n d triM hQc
Dông phung frng diing trong y h9c.
bàn
- Vn ding thrçic các 1 1un ci bàn cüa TriM h9c Dông phuong d mg dimg vào trong
y hQc.
- Vn ding duqc các 1' 14n YHCT d chin doán bnh trén lam sang.

4

HK6

Thi cui kS':
Träc
nghim

Djch t hçc

- Kin thirc: Trinh bay dtrcc phxng pháp mô tá tInh hinh sirc khoé và bnh tt cüa
cong dng.
- K5 nAng: Thu thp ducic thông tin v tInh hmnh sue khOe cong dng
+ Xü 1' và phân tIch thông tin lam bang chüng cho vic 1p ké hoach a CD
- Thai dO: Nhn thirc dcic tm quan trong eüa phumg pháp djch t hc trong YTCC

HK5

Thi cu& ks':
Trc
nghim

Diu duông
bàn

Kin thie: Trinh bay dixçxc các kin thüc v sa cru nn nhân din git, chM dui, say
nng, say nóng; vô khun tit khun;... va các quy trInh k' thut diu dtrang cc bàn.
K näng: Thrc hành thun thijc các các k5 näng diu drông ci bàn: nhr các quy trInh
k5 thut diu dung cu bàn v do détu hiu s6ng, cp cüu bnh nhân ngüng ho Mp tuAn
hoà.n, dt sonde tiu, sonde d dày, tiêm truyn, chQc do màng b%Ing, màng phM, màng
tim...
Thai dQ: Nhn thuc duqe tim quan trng cüa vic thic hin dUng, chinh xác và thun
thic các k thut diu during c bàn. Th hin duqc các yêu cu v quy te irng xu,
giao tip trong khi thirc hin các quy trInh diu duông.
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Thrc 4t duçic
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30

-KinthUc
Nëu .&1c các li Ich và han ch cüa nhttng phucrng phap hInh ánh
Mo tã duçirc the hmnh ãnh bmnh thuing và b.t thi.x?rng trén hinh ânh X quang Va siêu am
Ch.n doán hInh - K5 nAng
D9c ducick& qua X quang, siêu am mt s bnh 1 thông thuing
ãnh
- Thai d, ehüyên cn
.Tix vn cho bnh nhân, hoc trrc tip chi djnh &rqc các k thutt Mth anh hin có
Tham du dQc hInh ánh 100%

31

K5 nãng khám nOi khoa toàn than va cac h co quan; cac nguyen nhân gay bnh; các
hOi chrng, triu chrng lam sang, cn lam sang các bnh ni khoa. NOi dung l thuy&
va thre hành gm triu chimg h9e v các chuyên khoa: Ho hip, tim mach, tiêu hóa, hi
sirc cap cru, than kinh, c xixong khàp, tit niu, ni tit.

HK6

Thi cuôi kSt:
Trc
nghirn

- Mo tã cách thãrn khám các ci quan trong mt s6 bnh ly" ngoai khoa thixing g.p,
each chu.n b v phOng khám, trang thiét bj, chu.n bj v bnh nhOn cüng nhx cá thy
thuc truàc khi tin hành thàm khám bnh nhân. Dng thyi qua do nëu thrqc nhxng
bnh l ngoai khoa thuông gp trong lam sang, các nguyen nhân cO th& the triu
chüng dc trung cho nhtng bnh l thu6ng gap.
- Mo tá bnh 1 hçc cüa mOt s6 bnh ngoi khoa bao gm tn su.t, sinh I bnh, triu
chüng, chn doán, thai di xü trI .cüa mt s6 bnh ngoi khoa trong lTnh virc h 4n
dng va thin kinh sç nao. NOi dung h9c phn cilng nêu duçic chAn doán xác djnh và
phân bit cac bnh 1' trên cüng nhu nêu nên mt các khái quát thai d xü trI.

HK6

Thi cuM ks':
Tr.c
nghim

HK7

Thi cui ks':
Tr&c
nghim

32

Nicasâ

Ngoai cci si

bnh
NOi
(YHHD

l'

Kin thüc chung v cci cb gay bnh, tn thuong cci ban cUa bnh; Chn doán xác djnh
và chân doán phân bit, nguyen täc diu trj, phác d xir trI và eác thue diu tn chInh
mOt s6 bnh l ni khoa. NOi dung gm cMn doán và diu trj mt s bnh chuyên khoa:
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s6 tn
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Lich trinh
gOog ay

IPpi
IIInn

Ho hap, tim mach, tiêu hOa, hi sirc cp ciu. Than kinh, c - xumig khóp, ti& niu, ni
tit.

Ni bnh I
(YHCT)

- N.m duçrc có h thng 1 1utn ci bàn cüa nn Y hQc c tmyn v các vn dà trit hQc
Dông phucmg rng ding trong y hQc.
2
Vtn ding duqc các ly" 1un ci bàn cüa Tri& hQc Dông phuGng d img ding vào trong
y h9c.
- \Tn d%lng duc các 1 1un YHCT d chn doán bnh trên lOm sang.

4

+ Lit kO dixçc mt s bnh ngoi khoa thithng gp
+ Trinh bay duçic tn su&t, nguyen nhân bnh sinh cüa mOt s6 bnh 1 ngo.i khoa v
Ngoi bnh 1 1 h 4n dng và than kinh SQ flAO
+ Mo tá duqc các triu chtrng lam sOng và cn lam sang cüa môt s6 bnh i ngoi ioa
(YHHD)
v h 4n dng và tMn kinh SQ nao
+ Tom tt ducic thai dO xir trI các bnh trên

36

37

38

- Nm dtrçc dc dMm bnh ngoi khoa YHCT
- Nâm thxçic nguyen nhân, c ch sinh bnh các bnh ngo.i khoa y hçc c truyn.
Ngoi bnh l - 2
- Phân loai duc các th lam sang, chn doán, phirong pháp cha theo y hQc c truyn.
(YHCT)
- Diu tn &rçrc cOc bnh ngoai khoa bang châm cüu, thu6c dông y và các phuong pháp
không dUng thu6c khác.
Phu

san

san
Phu
(YHCT)

1

- MO tã thrcic quy tninh khám thai và quãn l' thai ghén
- K ra dircic các nguyen nhân chãy máu trong san phi khoa
- TrInh bay dtrcrc mOt s bnh 1 hay gp trong phi khoa ( viêm và các khéi u sinh dic)

2 - Nm dixçic nguyen nhân, Ca ch sith bnh các bnh san phi khoa y hc cô truyên.
- Phân 1oi dircic các th lam sOng, cMn doán, phuong pháp chfta theo y h9c c6 truyên.
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HK7

Thi cuoi k5':
Tr&c
nghiin

HK1O

Thi cui k
Tr.c
nghiem

Diu trj dugc các bnh san phi khoa b&ng châm cru, thuc dông y và các phrnng
pháp không ding thuêic kh4c.

39

40

Nhi

oa

Nhi
khoa
(YHCT)

± Trinh bay &rqc dc dim djch t hçc, nguyen than, triu chCmg lam sang, c.n lam
sang cüa các bnh thithng gtp & tré em.
+ Trinh bay ducic tiêu chun chn doán xác djnh, các cMn doán phãri bit và cách djnh
htrâng tim nguyen nhan cüa các bnh thithng gp a tré em.
+ Trinh bay duçc chin luc diu trj cac bnh thu&ng gp & trê em.

3

- Nm dixcic dc di&n chung v bnh nhi khoa y h9c Co truyên.
- Nm ducic nguyen nhân, ci ch sinh bnh các bnh nhi khoa y h9c Co truyên.
2 - Phãn loi ducyc các th lam sang, ch.n doán, phtrcing pháp cha theo y hc cô
truyn.
- Dieu tr duçic cac bçnh nhi khoa bang cham cuu, thuoc dong y va cac phumg phap
không dung thuc khác.
- Trinh bay dixcic dc dim bnh lao hin nay
- TrInh bay &rcc các triu ch&ng nghi lao
- Nm duqc nguyen tttc và phác d diu tr lao cüa chrnmg trinh ch6ng lao qu6c gia
- Nhn thrc duçic thm quan trQng cüa bnh lao trong cOng d6ng vã tu vn diiçic các
bin pháp phOng ngüa bnh lao.

41

Lao

42

- Kin thüc: Sinh viên hiu duqc kin thirc v các bnh da liu thuing gtp bao gôm:
djch d, nguyen nhân, co ch bnh sith, triu chüng, ch.n doán và diu trj co ban.
Da liu 1 (YHHD) - Thai dO: Tham gia dy dii các bui hQc l thuyt, lam sang. Lam bài tp theo nhóm
và thuyt trinh
- K5 nãng: Thirc hành kham và diu trj các bnh thông thithng.
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- Nm dixqc nguyen nhan, CY ch sinh bnh các bnh da 1iu theo y hQc Co truyên.
- Phân ba1 duçic các th lam sang, ch.n doán, phuo'ng pháp cha theo y hQc CO
Da Iiu 2 (YHCT)
- Diêu trj &rçrc các bnh da 1iu bang chOm cüu, thu6c dông y và các phirong pháp
không dung thuc khác.

2

HK11

Thi cui ks':
Tric
nghim

Chuo'ng trinh nh&m giñp cho cac bác sT YHCT có kin thirc co ban v chuyên ngành
Phic hi chcrc
VLTL-PHCN d gop phan vào thãm khám phát hin, diu trj, phOng ngra khuyt $t,
nãng
nhm giüp dáp üng nhu câu chAm soc süc khOe toàn din cüa nhân dan

2

HK9

Thi cui kS':
Trc
nghim

Thin kinh

Phát hin và chin doán &rcrc mt s triu chüng, hOi chirng than kinh thurng g.p.

2

HK9

Thi cu6i ks':
Tier luân

Ungthu

Sinh vien nm ducic kin thüc co ban v ung thu bao gm: dai cuong v ung thu dc
dim djch t và nguyen nhân sinh ung thu, dr phOng ung thir, bnh cãnh lam sang, cn
lam sang, chân doán và phân giai doan bnh, diu frj và theo dOi CáC boai ung thu thuäng
gp

2

HK9

Thi cuOi k:
Trac
nghim

Tiên lam sang i

Tin lam sang nôi: KT näng khám phát hin các triu ching và hQi chIrng Ca ban cüa
nOi khoa (toàn than và các h CO quan).
Tin lam sang ngoi: Trinh bay dUcIC Cách khám mOt s6 ca quan trong CO th
Tin lam sang nhi: TrInh bay duc nguyen tc và CãC buâc thäm khá.m các h thong ca
quan trong lTnh virc nhi khoa.
Tin lain sang san: Mic tiêu bao gm nMng vn d chInh v k5 nang thäm khám san
phii khoa va phOng ch6ng nhim khun trong djch vi chäm sOc sIrc khOe sinh san.

HK5

Thi cui k:
Trac
nghiêm

Tin lam sang 2

- Thijc hành k näng giao tip vâi bnh nhan, k näng khám bnh cüa YHCT.
- Thrc hành các k näng chám cü'u, xoa bOp và các phumg pháp diu trj khOng dUng
thuc khác tai phOng thirc tp tin lam sang.

I-IK6

Thi cué,i ks':
TrAc
nghim
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HKI 1

Thi cuôi ks':
Tr&c
nghim

- Nm ducic di cung v ch bin thu6c y hc cë, truyn
- N&n drçic cách bào ch các dng thu6c c truyn.
- Näm dizcic each bào ché các vi thuôc CO truyOn.

2-

HK9

Thi cui kS':
Trc
nghim

Thu6c YHICT

- Nm di.rçc tinh näng và tác diving chung cUa các vj thu& Y h9c Co truyên.
- Nhô duçic ten, tác diving, rng d%ing lam sang các vj thu&.
- Nm duçc sr phi hcip các vj thu6c, c.m ky khi dung thuc.
- Nm ducic quy ch sir ding thuc Y hc c truyn.
- Näm duçxc tInh näng và tác diing chung cüa cac vj thuc Y hc c truyn.
- Nhi diiçic ten, tác diing, üng dimg lam sang các vj thue.
- N&n duçic sir phM hçrp the vj thu6c, cm ky khi dung thuc.
- Nm ducic quy ch sr dvng thu6c Y h9c cô truyn.

4

HK 10

Thi cuoi kS':
Trc
nghim

Phucmg t 1

- Nm drçrc cu to và bin hóa cüa các bài thuc Y h9c c truyn.
- NAm dixqc các dng thu6c hay gp, tác diing chung và each cu to trng l°ai thuc.
- Nim duçic mt s bài thu6c c6 phixng hay sü ding.

HK8

Thi cui ks':
Trc
nghim

Mc dIch mon h9c

49

+ Trmnh bay ditrcrc các khái nim, nOi dung eq ban cüa ehin hrqc CS BV SK nhân dan,
cüa cong tác t ehirc va quãn 1 y mic tiu va giái pháp chung cüa các chuong trinh
Chucing trinh y t
y tê quôc gia
quôc
gia
+ Thixc hànliduqc các k näng c ban v t chIrc, quãn 1 y
TC&QLYT
+ Nhn thüc ducic tam quan trçng cüa cong tác t6 chüc va quãn 1 y tê, thrc hin cac
chuong trinh yt d nâng cao cht hrçing vâ hiu qua CSSK nhân dan

50

- N.m dixçrc khái quát ni dung cUa tác phm Y Tong Tam lTnh cUa Hãi Thiicing Lan
Tác ph.m kinh
Ong và Nam duc thn hiu cüa Tu '1uii1i
din v YHCT
- Vn ding duçic nhttng kin thre bnh 1 và kinh nghim dung thu6c cüa Hái Thuçmg
Vit Nam
Lan Ong và Tu rmh vào vic diu trj trén lam sang.

51
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Mc dich mon hoc

- N&m thrqc nguyen tc và each tin hành các phixang pháp cha bnh không dung
PP diu tn không thu6c: khI công, xoa bóp, dtrng sinh.
dung thuic
- Thirc hành ducic các phucing pháp khI công, xoa bóp, duong sinh d phông va chta
bnh.
- Nm duçic vj tn va tác ding các huyt trên cac vüng ca th
- Nm duçic phuorng pháp châm cüu dc bit là các thu pháp quan tr9ng nhu d&c khI,
b tã.
- Vn ding duc các huyt vi d diu trj các chirng bnh trên lam sang.
Ntim dwc cu tao chung, tác diing cüa h kinh lac, 14 dithng kinh mach th.râng dñng
- Nm &rçic vj trI va tác diing cac l°ai huyt trên duing kinh
- Vn diing &rcc các huyt vj d diu trj các chüng bnh trên lam sang.

55

Chãm cfru hçc

56

Nm ducc nguyen nhan, c ch sinh bnh các bnh ngü quan y h9c Co truyên.
Bnh h9c ngü - Phân loai dixçirc các th lam sang, ch.n doán, phuang pháp chta theo y hçc cô tru'
quan I
- DMu trj dixçc các bnh ngü quan bang châm cüu, thu6c dông y và các phucmg pháp
không dung thuic khác.
- Nm duçrc nguyen nhãn, c ch sinh bnh các bnh lao khoa y hçc c truyn.
Bênh hpc lao khoa - Phân 1°a di.rcic các th lam sang, chtn doán, phmlng pháp chüa theo y h9c cO truyCn.
YHCT
- Diu trj duqc các bnh lao khoa bang châm cüu, thu6c dong y và các phrnmg pháp
khong dung thuc khác.

58

On b3iih

- Nim dixcxc khái quát nOi dung các bnh ngoai cam có s6t và nhttng bnh truyn nhim
eüa y hQc c truyn trong tác pMm on b@ih
- Vn d1ng &rqc nhttng kin thrc bnh l và kinh nghim dung thu6c trong on bnh

Thirc tp cong - Co khá näng giao tip lam quen vOi cong dng
- Nhn bit và tim hiu các cay thuc có trong cong d6ng.
dông (YHCT) 1
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HM süc cp cCru
YHI-ID kt hqp N.m dtrçic va xü tn duçic mt s6 bnh cp ciru nOi khoa ththng gap.
YHCT
- TrInh bay dxçic ca ban v bnh 1, nguyen tic diu trj và phucmg pháp dir phông các
bnh rang ming thông thu&ng.
Rang - Hth - Mat
- Tnnh bay dixçrc nguyen tac cmi giam dau va hlxcfng dieu tr thirc thii cac cap cmi
Rang Ham - Mt thu&ng g.p.

62

Mat

- TrInh bay ducic cac friu chirng chinh cüa mOt s bnh mt thr?ing gp
- CMn doán dtrcic môt s bênh mt thông thuing
- Scir cuu va dieu tr! &rqc mçt so bçnh mat thong thucmg
- Ap d%ing xir tn dong y trqng mit s bnh mtit thông thtthng

63

Tai mtli h9ng

- Nm thrçrc vai trô quan tr9ng cüa chuyên khoa TMH vâi khoa Y hc c truyn.
- Chin doán dt çirc các bnh I TMH thông thu&ng.
- Hiu duçic cac phucrng pháp diu trj dông, tây y và có bin pháp phông bnh.

64

- Kin thirc: sinh viên nm duçirc kin thirc co ban v bnh h9c Truyn nhim bao gm:
däc dim djch t, tác than gay bnh, bënh cãnh lam sang, c.n lam sang, chn doán,
diu tn và dtr phông các bênh truyn nhim thtthng gap.
Truyen nhiem 1
:
- Ky nang: smh vien thirc hanh &rçic cac ky nang tix van, chan doan va dieu tr cac benh
truyEn nhim thuing gap.
- Thai d: sinh viên hiu di.rcc mirc dO ph bin và thm quan trpng ãnh hixông dn sirc
khóe cong dng cüa bnh tniyn nhim ti Vit Nam.
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65

- Nm duçc nguyen nhân, c ch sinh bnh cac bnh truyn nhim khoa y h9c co
truyn.
Tmyn thim 2
- Phân loai dixcc các th lam sang, chin doán, phixcmg pháp chfta theo y h9c c truyn.
(YHCT)
- Diu tn duçirc cac bnh truyn nhim b.ng châm ciru, thuc dong y và các phucmg
pháp khong dung thuc kh4c.

66

Tam thAn

+Trith bay dixçxc các triu chüng và hOi chirng cüa các ri loan tam thAn thung gp
+
ra thrc mOt s6 yu t6 khâi phát, cáe th bnh, din tin lam sang và tiên hxqng
cüa mOt s6 ri loan tam thn thuäng gp
+ Mo tá duc các each phOng ngüa và các du hiu tái phát cüa mOt s6 r6i loan tam
thAn thithng gp
+ Mo tá và minh h9a duçic câc tiêu chuAn chn doán mOt s ri loan tam thAn thtthng
gp

67

Cung cAp cho sinh viên nhüng kin thüc v khoa h9c dinh duo'ng và khoa hQc thirc
Dinh dir0ng và phAm, các kin thüc eq ban v an toàn thrc phAm, khoa hQc sue khOe môi trtxàng và
VSATTP -SKMT src khOe ngh nghip; dinh dung tit ch; 4n ding các kin thic v dinh dung - an
toàn thijc phAm, sirc khôe môi truYng - ngh nghip vao thrc t chãm soc sirc khOe cho
và SKNN
ngu1i dan.

68

+ TrInh bay &rqc các ni dung chü yu cAn thi& d thi,rc hin mt d tài nghiOn cuu
pháp
Phixcing
khoa hpc (NCKH).
nghiCn ciu khoa
+ Tnlnh bay ducc each xr l, tng hçp, phân tIch va so sánh cac thông tin thu thp duçic
hc
nhim cung cAp các bAng chüng hftu ich cho 1p k hoach.

69

Diu tn YHCT

- NAm thrçic nguyen the diu tn cUa y hçc c truyn.
- NAm thxçic phucmg pháp diu tn theo YHCT.
- Diu tn drçic mOt s bnh l thurng gap.
86
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70

- Nm duic nghia cüa các kinh van trong tác phm Kim qu yu lucre.
Kim qu5' yu 1uqc - Vn ding ducic kin thücdà hc vào trong ch.n doán và trj 1iu bng YHCT.
và Thucing han - Nm ducc khái quát nOi dung các kinh van trong thuxing han 14n
1uQ.n
- Vn ding duxçic nhüng kin thurc bnh ly' và kinh nghirn dung thu6c trong bnh kinh
thai duxng

2

HKI 1

Thi cui ks':
Trc.
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71

NOikinh-Ydjch

- Nm duzcurc quan nim v djch 1 vào trong y hc cüa tác phm NOi kinh.
- Nm ducic nghla cüa the kinh van c v y 1' YHCT.
- Vn ding dtrcc NOi kinh vào trong chAn dóan và phép tc trj lieu bang YHCT.
- N&n duçic có h thng 1 !u.n ci bàn cüa nn Y hc cë truyn v cac vAn d trit h9c
Dông phrnmg üng ding trong y hoc.
- V.n dmg duc the 1 Iun c bàn cüa Tri& hc Dông phucing d üng ding vào trong
yhoc.
- Vn ding duxçc các l' 1un YHCT d ehAn doán bnh trén lam sang.

2

Phuung t 2

- NAm duçic cAu to vâ. bin hOa cüa các bài thu6c Y hçc c truyn.
- Nim ducic các dang thuc hay gap, tác dmg chung và each cAu to trng loi thu6c.
- Nm duqc mOt s6 bài thuc c phi.rcing hay sur ding.

2

STT
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73

Têii mon hoc

Mc dIch mon hoc

- Nm ducire nguyen tac cAu to cüa chit Han, each vi& chü Han
- Nm duqe ngtr pháp chtr Han, các B chct Han, cách tra tur din
Ting Hoa và Han - Vit và dc mt s chit Han thông diing, tham khào mt s trich don Dông '.
van trong Dông Y - Nm duxqc các thut ngit v duqc trong Dông y
- Nm duc each phát am, dc, vit các vj thu6c, each sit diing thuc b&ng ting Han
- Dc và djch thxcc mt s6 nOi dung chinh v Ducrc c truyn.
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