C2. Cong kliai cic mon h9c cüa tüng khóa Ili)c, chuyên ngành dti yen Sau dii hoc.
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Hçc phân bat buôc 1:
+ NOi khoa: Bnh câu thQn; Siêu am tim; Bnh dái tháo
dithng; Bnh 1 thrc quán d dày tá tràng
+ Ngoai khoa: B@ih l ngoai khoa và phLi thut thrc
quãn - d dày - rut; Söi tiêt niu
+ SánPhi khoa: Chân doán và diéu tn vô sinh
+ Y tê cong cOng: Dánh giá các hotdng y tê
+ Din quang vày hQc ht nhân: Chân doán hinh ánh cp
nh.t hnh 1' tuyên vu
+ Nh khoa: Cp nht kiên thirc ye cap cüu tré em
+ Khoa h9c Y sinh: Cêtp nht bnh sinh các bnh 1 i
ngithi
HQc phân bat buc 2:
+ NOi khoa: Suy then; Din tAm do; Béo phi và rôi 1o.n
lipid máu; Bnh l gan m.ttmy.
+ Ngoai khoa Bênh ly ngoai khoa va phâu thuAt dai truc
tràng; KhOi u tuyên tiên liêt
+ San Ph%1 khoa: Su dçing hoa chat trong ung thu phm khoa
+ Y t Cong cong: Djch t hc can thip
+ Din quang và y hc ht nhân: Chân doán hInh Anh cp
nht
+ Nhi khoa: Cp nht chAn doán và can thip tim barn sinh
A
+ Kiioa h9c Y srnh: Các ky thut chan
doan benh trong thai.
dai y h9c chInh xác
- NOi khoa: ThAm dO chine näng - hInh thai
Hc phAn
than tiêt niu, ROi 1on nuóc, din giài, toan
tix chon 1
kiêm, Các triu chirng chinh trong bnh l
than tiét niêu, Bnh l' ông thn, kê then,

Nm dixçc dnh nghia, 1it ké các triu
chüng lam sang cüa bnh, mô tá các
hInh ãnh mô hc co ban cüa các the
bnh, phân bit duçic bnh nguyen
phát và thir phát và nêu thrçic phác do
diêu tn.
Cftp nht các kiên thüc mâi trong linh
virc chuyên môn; nâng cao trInh d 1
thuyêt, phuang pháp 14n nghiên ciru
và khã nãng irng dmng các phucmg
pháp nghiên cüu khoa h9c quan tr9ng,
thiêt yêu cüa lTnh vrc nghiên ciru.

02

- Hçc
Theo CTDT và thi
hang näm
- H9c và báo
cáo tiêu 1un

NAin dtrçic djnh nghia, 1it kê các triu
chImg lAm sang cUa bnh, phân bit
duac bênh nguyen phat va thu phat Va
nêu ducic phác do diëu tn.
• .
. .,.
ctp nh.t cac kien thixc mm trong lrnh
virc chuyén môn; nâng cao trinh dO 1'
thuyêt, phuxmg pháp 1un nghiên cfru
và khA nàng üng ding các phuang
pháp nghién cüu khoa hçc quan trc)ng,
A
thiet yeu
cua hnh vrc nghien ciru.

02

Theo CTDT
hAng näm

NAm duçc nguyen nhAn, triu chirng
lam sang va vi& duçic phirong pháp
diêu trj cho mi loi bnh.
Cp nht các kiên thirc rnói trong linh

02

Theo CTDT
hang nAm
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H9c phAn
tr ch9n 2
(chçn
1
trong các
h9c phn)

mach than, bnh thn bm sinh di truyn,
Suy tim - Cap cüu tim mach, Tang huyêt
ap, K5 thut chiip và can thip dng mach
vành, K thi4t tao nhjp tim, Holter ECG,
Hormon và. hoat dung hormon, Tuyên giáp,
Tuyn thixcmg then, Chuyn hóa chat
kháng, Thm do tiêu hóa - gan mat, NOi soi
tiêu hóa, Bnh 1 rut non - rut già, Bênh
i cap cru tiêu hóa gan mit.
- Ngoi khoa: Bnh l' ngoi khoa và phu
thut (NK&PT) trong diêu trj các bnh a
tiy và lách, Bnh 1' NK&PT trong diêu tr
các bnh nhân chân thuing b%ing, Bnh 1'
NK&PT nOi soi ô phüc mac, Phâu thut
chtta các loai thoát vj thành bing, Chân
thuGng h tiêt niu, nhiêm khuân duOng
niu trén, Ung thir dixOng niu dixói và co
quan sinh dllc ngoài, Ghépthn.
- San phy khoa: Bnh nhiêm thing và thai
ks', Bnh nOi tiêt và thai kS', Sir ding hóa
chit trong ph khoa, Y h9c bAng chfrng và
rng ding trong SPK.
- Y t cong cong: Nghiên cru süc khóe
1', phOn tIch so 1iu bAng
cong dông,
các phân mêm thông ké, QuAn I' sirc khôe
môi tnr?mg và sirc khOe nghê nghip, Can
thip hành vi trong truyên thông giáo dic
sue khôe.
- Din quang vO V hQe hat nhân: CDHA
nhi khoa, CDHA cAp cüu, CDHA can
thip, CDHA dj dng thai nhi.

So tin
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Theo CTDT
hangnäm

- H9c và thi
- Hoc và báo
cáo tiOu 1utn

vixc chuyên môn; nOng cao trInh d ii
thuyêt, phtwng pháp 1un nghien cfru
và khO näng img diing các phrnmg
pháp nghiën cu khoa h9c quan
tr9ng, thiêt yeu cOa lTnh vrc nghiên
cIxu.
Nm duçic nguyen than, triu cháng
lam sang và vit &rçrc phuo'ng pháp
diu trj cho m& l°ai bnh.
Cp nht các kin thirc mdii trong linh
vrc chuyên môn; nOng cao trInh dO 11
thuyt, phixang pháp 1un nghien cü'u
và khâ näng rng ding các phirong
pháp nghiên ciru khoa hc quan
trong, thit yu cUa linh vrc nghiên
cru.
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Báo cáo
chuyen de
Báo cáo
chuyen de

- Nhi khoa: Cap nht kin thüc (CNKT) v
thin - ni tiêt tré em, CNKT ye bnh máu thin kinh tré em, CNKT ye bnh tiêu hóa dinh duàng tré em, CNKT các bnh ho hap
tré em.
- Khoa hyc Y sinh: Ctp nht kién thrc ye
sinh 1 trong y h9c, C.p nht kiên thirc ye
sinh 1 hçc và üng ding k5' thut thäm dà
chüc n.ng trong chân doán, Cp nht kiên
thirc di truyên y h9c, 1J'ng diing k5' thut di
truyên trong chân doán va diêu trj, Giái
pMu bnhtiêt niu - sinh dic, Giái phâu
bnh ni tiêt - min dch, Hóa sinh nhi khoa
và hóa sinh lAo khoa, Các chit oxy hóa,
cht chong oxy hóa và hOa sinh ung thu,
ThAm do huyêt h9c nãng cao Va san xuât
ch phãm máu, Di truyn té bào và sinh hpc
phân tr trong bnh máu ác tInh, Cp nht
kin thIrc ye beth k sinh trOng, Mien djch
trong ung thx, Min djch chong nhim
khuân, Ctp that mô hQc- mô h9c phân tir,
Cp nht phoi thai hyc, Cp nht các tác
nhân vi khuan, virus gay bnh nhiêm trüng
miii nôi và tái noi, Các k5' thut nâng cao
trong chân doán vi sinh 4t, Cp nht kién
thrc ye bnh vi nâm, Giái phâu mOt so h
cci quan trong 1rng d%ing lam sang.

Chuyen de tien si I (lien he vrn de tai nghien cuu)
6

Myc thch mon hyc

Chuyen de tien si 2 (lien he vm de tai nghien cu'u)

Kin thc chuyên sâu
-.
.
ye hnh vrc nghien cuu
Kin thirc chuyén sâu
.
ye hnh vrc nghien cixu
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Chuyên d tin si 3 (lien h vôi d tài nghien ciru)

8

Tiu Iun thng quan (lien h vài d tài nghiên cüu)

Muc dich mon II
Kin thirc chuyên sâu
ye lTnh virc nghiên cfru
Kin thrc chuyên sâu
v linh vrc nghiên cüu

So tim
chil
02
02

LCh 1iQIh
giãng diy
Theo CTDT
hang näm
Theo CTDT
hang näm

P1[' dnh giã
Báo cáo
chuyên ct
Báo cáo
chuyOn 1

UI! Cao hoc
SO tin 1Lh trmnh
Phuo'ng pháp dánthi giá hc viOn
cld
giOng dv
1. CAO HQC NQI KHOA, KHOA 20211 2023
- Bi dixông ttr duy trit h9c, rèn luyn th giài quan
Tng hçip 3 pMn dim:
và phi.wng pháp lu.n trit h9c cho hçc viên cao h9c
- Tham gia h9c tp và tháo 1un ti giOng dithng, CO
và nghiên cfru sinh trong vic nhn thCrc và nghiên
sr hróng dn cüa giãng viOn (Co th tI chüc theo
Theo CTK
cru các di tuqng thuc linh virc khoa h9c tr nhiên
nhOm, không qua s hçc vién/ nhóm): 10%.
Trit h9c
3
và KHDT
và cong ngh.
Bài tiu luau (thuc hin dôc 1p cüa mi h9c viên):
hang näm
- Cüng cô nh.n thirc c sO 1 luan tri& hQc cüa
30%.
duàng 16i each mng Vit Nam, dc bit là chin
- Bài thi tr 1un kát thüc mon h9c (thOi gian lam bài
krqc phát trin khoa h9c - cong ngh Vit Nam.
90 phiit): 60%.
- TrInh bay dixcc các ni dung chU yu can thi& d
thirc hin mOt dè tài nghiOn NCKH.
- Din giái duçc các nii dung cci bàn cüa các buOc
tin hành mt d tài NCKH.
- Dánh giá thuOng xuyên: Dánh giá kt qua tr cac
Phucing pháp - Trinh bay &rçrc cách xr 1, phân tIch và so sánh
bài tp
Theo CTK
nghiên cfru khoa các thông tin thu thltp thrcc nhäm trä lOi thOa dáng
Thi hc phn:
2
3
và KFIDT
h9c
các câu hOi nghiên cüu.
hang nam + Thrc hành: lam tiu 1un: 3/10
- Xây drng duc mOt d cung NCKH.
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10
- Nn thüc duçic tam quan trQng cüa phirmig pháp
nghiên cüu khoa h9c, cüa hoat dOng nghien CrU
khoa hQc trong cong tác báo v và nâng cao SrC
khôe con ngtrOi.
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S tm Lch trInh
ch
giãng dy

Mc dIch mOn h9c

Sinh 1 hoc

Kin thüc:
+ Trmnh bay ducic hoat dung chrc näng cUa các cci
quan trong cci th và cci ché diu hoà hoat dng cüa
các cci quan do.
± Vn ding dixcic các kin thrc sinh l vào lam
sang.
Knàng:
+ Thrc hin thrçic mt s6 k5 thu.t xét nghim v
máu, thtrc hin dixcrc mOt so thu thut trén sue vat
thI nghim và giài thIch ducic các hin tixçrng xáy ra
trong thi nghim.
+ Thc hin duc the k thut tiiäm do chtc näng,
phân tich dtrcic the kt qua thäm dO.
Thai d:
+ Thai dO h9c tp nghiêm tUc, cO mt day du tt cá
các bui h9c.
+ Trung thc, khách quan thc hin các thao tác
chuyên mon.
+ Khiêm t6n hçc tip, quan h và hcip tác tót vói ban
dng nghip.

Min djch h9c

- Kin thfrc: Vri d%ing ducrc kin thüc min djch
hçc vào chuyén ngành NOi khoa, giãi thIch dixçic
ch bënh sinh mQt s bnh 1 min djch và nguyen
tephOng chng bnh tt dira trên cci ch dáp üng
mien djch.
- K5? nãng: TrInh bay dixc nguyen tc mOt s k
thut min djch irng diing trong y bce
- Thai d:
+ Hc tp và thi cU nghiêm tUc, khiêm tn, trung
thrc, và khách quan.
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Phno'ng pháp dánh giá hçc viên

Theo
CTK
a
KHDT
hang nAm

- Hinh thixc thi là câu hOi trc nghim 5 chn 1, chQn
tp hcip dung, câu hOi dUng sai, câu hOi mô... NOi
dung ra d là toàn b kin thirc gii giäng l' thuyt,
tr hc và thrc hành.
- So hrcmg 100 câu hOi. Ly tr ngãn hang d thi.

Theo
CTK
KHDT
hang nAm

Kiêm tra, dánh giã dnh kr, bao gm:
- Thi cui ks': môi tin clii t chüc dárih giá cui kr
theo quy chê cUa nhà truO'rig, Dai hoc Hu, và BO
Giáo d%lc và Dào tao quy djnh
- HInh thfrc thi: là câu hOi trc nghim 5 chçn 1
chim t l 80% và chpn $p hcip dung, câu hOi dUng
sai, câu hOi ma chim t l 20%. NOi dung ra d là
toàn bO kin thrc gi?i giãng ly thuyt, chuyên d. s6
hxçing 100 câu hOi duqc ly tr ngân hang d thi.
- Cách tInh dim: theo thang diem io, lam trOn dn
mt s thp phân theo quy djnh cUa diu 22 cUa quy

TT Ten mon hçc

S tIn Ljch rimih
thi
ging dIty

Moic dIch mon h9c
+ Khiêm t6n hc tap, quan h và hçp tác t6t, van
minh Ijch sir.

Kin thfrc: TrInh bay thrcic các hoat dng cüa thuc
d6i vâi co th bao gm: qua trInh Dirqc dng hçc
và qua trInh Ducc lirc hQc.
K nAng:
+ Thrc hin thrcic mOt s6 thu thut trén sue vt thI
nghim và giái thIeh &rçYc các hin tixçlng xáy ra
trong thI nghim.
+ Kê &m thuôc di1ng quy trInh, dung bnh, dam báo
tinh an toàn và hçp l.
+ Phãn tIch duçc các tuang tác cüa thuôc khi dung
ph6i hcp các thu6c trong diu trj d tránh dixcc
nhctng bat lçii có th xäY ra.
Thai d, chuyên cAn: Thai d hpc ttp nghiêm tuc,
cO mitt vào các bui h9c.

Theo
CTK và
K}IDT
hang näm

1 Nm vQng dixçic nMng nguyen l cci ban ye
HSCC
2. Bi& rO các tiOu chuAn chAn doán và bin pháp X1I
6 Cp ciru hi sue trI ep cüu mOt s tInh hu6ng lam sang liOn h cac
cu quan quan trQng nhu•tuAn hoàn, ho hap, thn,
thAn kinh và mOt so r61 loan chuyk hóa trong
th

Theo
CTK và
KHDT
hang näm

5
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Phu'oiiig pháp

giá hQc viên

ch 43 cUa BO Giáo dic và Dào tao ye dào t.o dai
hQc và cao dng h chInh quy theo h thng tin chi
- Thang diem träc nghim nhr sau: (Diem = [(so
câu dung - s6 câu sai)/41/1 0)
- Diu kiêi dir thi: gôm các diu kin nhu sau:
Không yang qua 10% tong s gRi giãng 12 thuyt.
- Kiêm tra - dlánh giá thu'b'ng xuyên: Hang ngày
kim tra chuyên c.n, kim tra kin thtrc Cu và kiêm
tra mrc do hiu bài. V thlrc hành kim tra them các
k5 thut trong mic tiêu yen c&u cüa bài hçc
- Kim tira- dánh giá dnh ks':
+ L thuyt: 1 lAn thi và kim tra, 1 ian kim tra gifla
h9c phAn 1 IAn thi kt thüc hçc phAn
+ Thuc hành: T chirc kim tra san khi u?c xong
chumg trInh thuc hành. Khong t you can phãi thi
lai.
-TiêU chi dánh giá các loi hal tIp
+ L' thuyt: Thi kt thüc hc phân: gm 100 cau,
trong do Co 80 câu hOi trc nghim và ding sai,
- Ljeh thi, kMm tra (k câ thi iai): Thi kêt thUc h9c
phAn (Theo k hoach cüa PhOng Sau dai hpc)
- Dánh giá thuông xuyen (kim tra gifta hçc phAn)
3/10
- Thi hc phAn gm 1 thuyt và thirc hành (tiOu
chI dánh giá) 7/10
+ Thi l thuyt: trc nghim(60 phü
+ Thi lam sang:
Khám bnh và lam bnh an (60 phü
HOi thi lam sang (30 phüt)

TI

7

8

Mijc dIch mon hçc

Bihtruyn
nhiem

Hçc viên nm thrçic nhQng kin thrc ca ban và cp
nht mOt s6 bnh nhim trng thuing gp ô Vit
Nam.
Chin doán dung va và sam mOt s6 bnh nhim
trüng thxng gap. ci Vit Nam.
iirng diing duqc mt s6 k5 thut, xét nghim giUp
cho chn doán, diu frj các bnh I2 nhim trüng.

Tim mach

Ho hp - ThAn
kinh

10

s6 tin Lch trmnh

Thi môu hc

Tiêu hóa - Gan
mt

chi

giãng dy
Theo
CTK
KI-IDT
hang nam

Phuong phãp dánh giá hyc viên
- Ly thuyt:
+ Câu hôi trc nghim
+ Trtx&ng hcp lam sang (cases study)
- Thiyc hành:
+ Lam bnh an
+ Khám và chn doán trën bnh nhân cii th

- DáIth giá thxing xuyên (kim tra gitta hQc ph.n)
3/10
Theo CTK - Thi h9c phân gôm 1 thuyêt và thrc hành (tiêu
5
và K}]IDT chI dánh gia) 7/10
hang nm + Thi 1) thuyt: trc nghim(60 phüt)
+ Thi lam sang: gm Khám bnh va lain bnh an (60
phüt); HOi thi lam sang (30 phjt)
CAO HQC NQI KHOA, KHOA 2020-2022
1.Ntm vitng thrcic nhUng phuong pháp và phuong
tin thäm dO hO may ho hp.
- Dánh giá thi.thng xuyên (kim tra gifla hçc ph.n)
2. Thành tho cac thu thut rihu choc dO djch nAo
3/10
thy, dc phim sç no cOt sang, chip nao tüy c&t lop
Theo CTK - Thi h9c pMn gôm l thuyt và thrc hành (tiêu
vi tInh, dinnào dó bnh l, phim chiip nhuOm tuy...
5
và KHDT chI dánh giá)7/10
3. ChAn doán xác djnh, chân doán phân bit, chân
hang näm + Thi l thuyt: trc nghim(60 phüt)
doán duçic nguyen than gay bnh. Xü trI bnh t&
+ Thi lam sang: gm Khám bnh và lam beth an (60
vâ có khA näng ph bin tuyên truyn có hiu qua
phüt); HOi thi lam sang (30 phü
v phOng bnh.
- Dãnh giá thu?mg xuyén (kim tra githi hçc phAn)
1. N&m vttng beth nguyen co ch bnh sinh, các
3/10
triu chüng và hOi chuzng cña các bnh Tiêu hoá Theo CTK - Thi hc phAn gm I thuyt và thrc hành (tiêu
Gan mat thu&ng gap.
5
và KHDT chI dáth giá) 7/10
2. Biêt xO trI và diu trj các bnh Tiêu hoá - Gan
hang nãm + Thi 1 thuyt: trc nghim(60 phüt)
mt thuing gap.
+ Thi lam sang: g6m Khám bnh và lam bnh an (60
phüt); Hói thi lam sang (30 phO
1.Trang bj kin thüc khá toân din cho h9c viên ye
các bnh 1 tim mach thông diving.
2. Tir do 4n ding trong thc tê d giãi quy& t6t
thu cu diu trj, nghiên ciu thçic nhCtng bnh 'Y
tim mach thtr&ng gap.
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Phinmg pháp dácih giiá hçic viin

Dánh giá thithng xuyên (kim tra giüa h9c phn)
3/10
Theo CTK - Thi hçc phân gôm 1 thuyêt và thirc hành (tiêu
và KI-IDT chI dánh giá) 7/10
5
Th3n - Tit ru
hang näm + Thi l' thuyt: trc nghim(60 phüt)
+ Thi lam sang: gm Khám bnh và lam bnh an (60
phut); Hói thi lam sang (30 phüt)
- Dánh giá thuing xuyên (kirn tra giüa hçc ph.n)
3/10
1. Giüp h9c viên nm vitng nhng kin thrc lien
- Thi hc phAn g6m l thuy& và thirc hành (tiêu
Theo
CTK
quan dn các bnh Ni tit va chuyên hoá.
NOi tit - Chuyn
và KHDT chI dánh gia) 7/10
2. Thc hành t6t trong cMn doán nht là dMu tn the
hoa
hang näm + Thi l' thuyt: trc nghim(60 phüt)
bnh NOi tit, chuyn hoá thixông gap.
+ Thi lam sang: g6m Khám benh và lam bnh an (60
phüt); Hôi thi lam sang (30 phUt)
- Dánh giá thing xuyên (kim tra giu'a h9c phn)
3/10
1.Nm drcic cac lieu pháp thông thu&ug trong thrc
Theo CTK - Thi h9c phAn gm l thuy6t và thrc hành (tiêu
tin diu tn nôi khoa
D1CU i fl91 khoa
5
và KHDT chi dánh giá) 7/10
2. Trinh bay duçxc các chi djnh, eh6ng ehi djnh cüa
dai ciiung
hang näm + Thi 1 thuyt: tr&c nghim(60 phüt)
các thu6c thtxing sir ding trong lam sang ni khoa
+ Thi lam sang: gm Khám bnh và lam bnh an (60
phit); Hôi thi lam sang (30 phüt)
- Dánh giá thithng xuyên (kim tra girra hçc ph&n)
3/10
1. N&m vuing bnh sinh các bnh cu xuxrng khóp
Theo CTK - Thi h9e phân gm 1 thuyt và thuxc hành (tiêu
thurng gap.
và KHDT chI dánh giá) 7/10
Cu xtrung kh
2. Biêt each diu trj và phông bnh co xrrong Uâp.
hang näm + Thi l' thuyt: trc nghim(60 phiut)
+ Thi lam sang: gm Khám bnh Va lam bnh an (60
phüt); Höi thi lam sang (30 phü
ilL CAO Hoc NGO41I KIf-IIOA KHOA 2021 - 2023
1. N&n duqc các phxcmg pháp chin doán và diu
trj bnh l' v thn.
2. Näm vttng mOt S6 phucmg phãp diu tn hiên dai
v thin d giãi quyt suy than man nhtr chy than
nhân tao thu kS', ghep th.n.
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IT

Ten mon hoc

So tin Lich trinh
:.,
chi
giang dy

Muc thch mon hoc

- Bi dung tu' duy trit hpc, rên luyn the giài quan
và phung pháp lun triêt h9c cho hçc viên cao hc
và nghiên cüu sinh trong vic nhn thüc và nghiên
cüu các doi tuong thuOc linh vi.rc khoa hpc tu' nhiên
1
Tnet hoc
va cong nghe.
- Cung Co nhn thtrc c su ly luan triet h9c cua
duâng lôi cách mng Vit Nam, dac bit là chiên
luçic phát trin khoa h9c - cOngngh Vit Nam.
- TrInh bay duçic ôác ni dung chü yu cn thit dê
thirc hin mOt dê tài nghiên NCKH.
Din giài duçic các nOi dung cq bàn cüa các buâc
tiên hành mt dé tài NCKH.
Phixong pháp
- Trinh bay duc each xi I, phân tIch và so sánh
nghiên cüu khoa các thông tin thu thp thrqc nhãm trà li thôa dáng
16
hoc
các câu hOi nghiên cüu.
- Xay drng ducic mQt de cuong NCKH.
- Nhn thüc dircirc tm quan trong cüa phucing pháp
nghiên cru khoa hçc, cUa hot dung nghien ciru
khoa h9c trong cong tác bào v và nâng cao sirc
khOe con ngwri.
1.Kin thüc: hoc viên có dmxcc kin thüc ccy bàn và
cp nht ye giái phâu ngui
2. K nàng: biêt &rçc cac dac 4iern giái phâu h9c
17
Giái phâu
nguâi trén mô hmnh xác và nguäi song
3. Thai dO: H9cvién rng di,mng duc các kiên thic
giái phu ca bàn de üng ding trong lTnh vic ngoti
khoa
Cung cp các kin thi'xc co bàn v bnh ung thii,
18
Ung thu
dông thi nm vng các bnh ung thu thung gap.
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3

.

Theo CTK
va K}IDT
nangnam

Theo CTK
KHDT
hangnam

Theo CTK
và KHDT
hang näm
3

3

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

Phirong phap danh gia hoc vien
Tang hçp 3 ph.n dim:
- Tham gia hQc tp và tháo 1un ti giãng dung, có
sr huàng dan cüa giãng vin (co the to ehrc theo
nhóm, không qua 5 hoc viên/ nhóm): 10%.
. .
..
,
- Bai tieu luan (thixc Men doe lap cua moi hoc vien):
'
30/0.
- Bài thi tr lun kêt thüc mon h9c (thi gian lam bài
90 phát): 60%.

- Dánh giá thuing xuyên: Dánh giá kt qua tir các
bài tp
- TM h9c phn:
+ Thiic hành: lam tiêu luãn: 3/10
,.
.
+ Ly thuyet: thi trac nghiem: 7/10

Dánh giá theo hinh thIrc träc nghim kMch quan, vâi
thang diem io, mt s thp phân

Dánh giã theo hInh thie trc nghim khách quan
hoac dánh giá theo hmnh thüc tm,r 1un, vi thang dim
10, mt s6 thp phân

TT
19

20

21

22

23

So tIn Lkll trinh
Pllong php dánh gá hQc vn
giOng dy
chi
Theo CTK
Phu thut thuc
va KHDT
hOnh
hang näm
Theo CTK
Sau khi hQc xong mon hQc, h9c viên có khã näng
Dánh giá theo hmnh thrc trc nghim khách quan, vôi
và KHDT
nm duçic nhung kin thirc cci ban và cp nht ye
thang dim 10, mt s6 thp phãn
4 hang nAm
San Phii khoa các linh virc sinh dê khó khan, các cap cru san
khoa, các bnh 1' sOn và phi khoa có lien quan
trong diêu trj ngoü san.
Theo CTK
- Trang bj nhUng k5 näng cc bàn ( k5 näng kim
và KHDT
thirc và k nOng thc hành và giái quy& tInh hung
hang nanI
) v nhftng k thut, thu thut vO cOrn d phiic viii
DOnh giá theo hInh thix trc nghim khách quan, viii
cong tác phu thut , thu thut ngoi khoa Va thäm
thang dim 10, mt s6 thp phân
Gay me hM SUC dO chüc näng, dng thi giOi quyêt ducic các tinh
hu6ng cp cru trong ngoai khoa, nhm mjc dIch
vâi cOn bO chuyên nganh Gay me hi sIxc phi hçp
diu tn bnh nhân
- Cung cp nhng kin thüc c bàn trong lTnh virc
ngoai khoa.
Vn d ci bàn - Cung cp mt s kin thüc c bàn trong phu thut
Theo CTK - Phuong pháp dOnh giá 1 thuy&: Trtic nghim;
ngoai khoa và nOi soi
và KHDT - Phtwng pháp dOnh giá thirc hành: KiCm tra thrc
5
phu thut nOi - Thrc hành thrçic nhüng k nàng co bàn trong 1mb
hOng näm hOnh lam sOng và hOi van dáp.
virc ngoi khoa.
soi
- Rèn 1uyn mt s6 k nAng co bàn trong phu thut
nOi soi
IV. CAO HOC NGI4I KHOA, KHOA 2020 - 2022
Theo CTK
- Cung ctp nhttng kin thuc v mOt s bnh 1 chü
Trc nghim;
- Phun'ng phOp dOnh glO ll
và KHDT
Ngoi tiêu hóa - yu ca ngoi tiêu hóa gan met.
- Phwong phOp dOinih giO thc hàuh KMm tra thc
hang
- Thrc hành dirc nhthig k näng co bàn trong phâu
Gan mt
hành lam sang và hOi van dáp
thi4t tiêu hóa, gan mit.
Ten mon hçc

Mc tlidlli mOn
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S tin Ljch trmnh
chi
giãng dy
- Cung cAp kin thirc v mt s6 trumg hqp thumg
Theo CTK
g.p và nhttng tin b trong llnh vrc tiêt niu
và KHDT
- Hc viên chAn doán duc và kr trI dtrçic mt s6
hang näm
bnh 1 cApcuu thrning gp trong tit niu.
Ngoi Tit niu - Rèn luyn mOt s k5 näng lam sang trong chAn
5
doán và diu trj mOt so bnh 1 trong llnh vrc tit
niu
- Thirc hin thrcic mOt s thao tác và phu thut
trung phu trong niu khoa
- Cung cAp kin thirc v& mt s6 trtrng hçip thixông
Theo CTK
gp và nhftng tin b trong 11th vxc chAn thuong
Va KHDT
ChAn doán va xác djnh huâng xü trI mt st bnh
hang näm
Ngoai ChAn
1 thrông gp trong chAn thng
thung-Chinh
5
- Thrc hin duc mOt s phu thut trong mOt SO
bnh l thtthng gptrong 11th vrc chAn thiwng
- Lam dtrcxc mt so k5 thuât kéo nn chinh hInh
trong chAn thiicmg
- Cung cAp kin thüc v mOt s truYng hqp thung
Theo CTK
g.p va nMng tin b trong lInh vrc ngoi tim mach
và KHDT
lông ng'rc
hang nm
- ChAn doán và xác djnh duc hix&ng xü tn mOt s
beth trong llnh virc ngoai tim mach - 1ng ngirc
Ngoi Lng
- Thrc hiên dixçic mOt s k5 thuât d chAn doán và
5
ngrc - Tim mach
xü tn mt s tnthng hp ththng grip trong 11th vrc
ngoai tim mach 1ng ngrc.
- Sü diing &rçic mOt s phing tin nh&m chAn
doán và xü trI mt s tniring hp trong llnh vrc
ngoi tim mach - lang ngirc
Theo CTK
- Cung cAp kin thirc v mtt s6 bnh l3 thithng gp
Ngoinhi
5
và KHDT
trong ngoi nhi
hang näm

TT Ten mon hçc

24

25

26

27

Myc dIch mon hçc
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Phwong pháp dánh giá hyc viên

- Phiro'ng pháp dánh giá 1 thuyt: Trc nghim;
- Phuong pháp dánh giá thrc hành: Kim tra thrc
hành lam sang và hói van dáp

- Phirong pháp dánh giá I thuyt: TrAc nghim;
- Phug pháp dánh giá thy'c hành:
m tra thi'c
hành lam sang và hói vn dap

- Phiro'ng pháp dánh giá ly thuyt: TrAc nghim;
- Phuong pháp dánh giá thyc hành: Kim tra thixc
hàth lam sang và höi van dáp

- Phu'ong pháp dánh giá ly thuyt: Trc nghim
- Phuong pháp dánh giá thy'c hành: Kim trat1c
hành lam sang và hôi van dáp

TT

Tn mon h9c

Misc dich mon hQc

s6 tin Thich trinihi
chi

gãing d

Phu'o'ng pháp dnh giiá hc vOn

- H9c vien chn doán và dua ra ducxc huâng xr fri
mOt s6 tri.ràng hçrp th.thng gp trong linh vrc ngoi
nhi.
- Thrc hin ducic mt s k thut trong chtn doán
và xr tn cp ciru mOt s bnh I thixmg gp trong
ngoi nhi, chü các trix?ng hçip cp cmru
- Lam dircic mOt s6 phu th4t dan giãn trong lTnh
virc nay.
- Cung c.p kin thüc v mOt s bnh 1' ththng gp
trong ngoi tMn kinh.
- Hoc viên chin doán và thra ra dixqc hiivng xir trI
mOt s trixmg hcip thurng gp trong linh vrc ngoai
Theo CTK - Plurong pháp dánh giá iI thuyt: Trc nghim;
Ngoai th.n kinh th.n kinh.
28
5
và KHDT
1Phro'ng phiáp dánlh gi thc hãuh: Kim tra th%rc
s nao
- Thrc hin duqc mt S6 k thut trong chn doán
hang nàm
hành lam sang và hOi vAn dáp
va x tn cAp cu mOt s6 bnh 1 thi.thng gp trong
ngoi tMn kinh, chCi ' các tnxing hcip cap cUu
- Lam duvc mOt s6 phu thi4t dan gián trong lTnh
virc nay.
V. CÁO HSC SAN PHLJ KHOA KHOA 2021 - 2023
Theo CTK
Tng hç'p 3 hn dim:
- B6i dtrOng tu duy trit hQc, rèn 1uyn th giói
và KHDT
- Tham gia hc t.p và tháo 14n tai giãng dithng, có
quan và phuang pháp 1un tnit hçc cho h9c viên
hang näm
sir huOng dn cüa giOng Viêfl (co th to chrc theo
cao hçc và nghiên cru sinh trong vic nhn thüc và
nhóm, không qua 5 h9c vién/ nhóm): 10%.
nghien cixu các d6i tixçlng thuOc lTnh vuc khoa h9c
29
Trit h9c
3
- Bài tiêu 1un (thirc hin dc I cUa m6i hc viên):
tr nhiên và Cong ngh.
30%.
- Cüng c6 nhn thirc co sâ 1y 1un tniêt h9c cUa
- Bài thi tr 1u.n kt thüc mon hQc (t&li gian lam hal
duing 16i each mng Vit Nam, dc bit là chin
90 phüt): 60%.
1ucc phát tniên khoahQc - cong ngh Viêt Nam.
Phuang pháp
- Trinh bay duçrc các n*i dung chü yu ctn thit d
30 nghiên cüu khoa
thirc hin mt d tài nghiên NCKN.
hçc

3
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Theo CTK
và KHDT
hang nam

- DOnh giá thurng xuyên: Dánh giá kt qua tr các bài
tp
- Thi hQc phn:

TT

31

Ten mon h9c

Giái phu hc

32 Di truyn y hçc

S tin Llch trInh
chi
giãng dy

Misc dIch mon hyc
- Din giài duçic các ne,i dung cci ban cüa các busc
tin hãnh mt dè tài NCKI-I.
- TrInh bay &rçrc each xü 1, phãn tIch và so sanh
các thông tin thu thp ducc thàm trá Ru thöa dáng
các câu hôi nghiên ciru.
- Xây drng &rçrc mt d cucing NCK}{.
- Nhn thirc thrçyc tm quan tr9ng cüa phi.rong pháp
nghiën eiru khoa h9c, cUa hoat dng nghiên elm
khoa hçc trong cong tác bão v vã nâng cao slrc
khôe con nguii.
- Kin thu'c: h9c viên có dixcic kin thlrc cci ban vã
cp nht v giái phu ngithi
- K nàng: bit thrc các dc 4Mm giãi pMu hçc
ngithi trên mô hinh xác Va ngtrcii song
- Thai d: Hc viên 1mg diing ducuc các kMn thlrc
giái phu cci ban d 1mg dicing trong 11th virc San
Phi khoa
KMn thüc:
Sau khi hoàn tht mon h9c hçc viên có th:
Cling c6 các quan nim di truyn ecu ban
HMu và mô tá &rcirc các 1mg ding và giâi hn cüa
các k thi4t di truynt bào hc sIr dmg trong chn
doán bnh di truyên.
HMu vã mô tã dirge các 1mg d%lng và giâi hn cIa
các k thut di trnyn phân tIr sIr dmg trong chin
doán bnh di truyên.
TrInh bay drçmc các dng dOt bMn gen Va mô ta
dircuc dc dMm di truyên cIa các dOt biên cicm g,en
TrInh bay dirge các dng dOt bin nhMm sc the
mô tá duqe dc dMm di truyn cIa các dOt biên
nhMm sc th.
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Phiro'ng pháp dãnh giá hyc viên
+ Thrc hành: lam tiu 14n: 3/10
+ L' thuyM: thi trc nghim: 7/10

Theo CTK
và KHDT
hang nàrn
3

Theo CTK
và KHDT
hang

3

Dánh giá theo hinh thc träc nghim khách quan, vâi:
thang dMni 10, mt s6 thp phân

KMm tra:
Thi cu6i mon h9c: 100 câu trc nghim
Thi chy tram: 15 câu hOi
Tiêu chI dánh giá. các 1oi bài tp
KMm tra dánh giá gitta kS': So câu dUng <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bmnh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cu6i kS': So câu dUng <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%: khá;
90% - < 95%: khá giói; 95% - 100%: giOi.
Thi chy trm: dIng 10 - 15 câu: dat; sai <10 câu:
Ong c1t
Ljeh thi, kMm tra (k Ca thi lai):

TT Ten mon hQc

S tn ILicili trInh
hll
gmng dy

Mc diich mon h9c
Giái thIch ducic nguyen nhãn, ca ch và biu hin
cUa mOt s6 bnh do Mt thung nhim sac th phô
bin.
Giài thIch dixçc nguyen nhân, ca chê va biêu hin
cüa mt s6 bnh 11 di truyên dan gen phO biên.
Vê, hiêu và giãi thIch duqc phà h.
Hiêu ducic tInh phrc tp cüa sir di truyên da yêu to
và dánh giá ding nguy Ca turang dôi cUa các bnh
1 di truyn nay.
Hiêu dixçic trng thai can bang di truyên trong quân
th& 1mg dicing djnh 14t Hardy - Weinberg trong
vic tInh thn so cüa các kiêu gen trong quán the
Hiêu dixçic nên tang di truyên h9c ca bàn cüa các
bnh 1' di tmyn s duqc dy trong các mon hpc
sau (bnh chuyên hóa, ung thu)
Hiu và mô tá ducic các 1mg d%ing và gii hn cüa
cac phuong pháp sang lQc và chân doán truâc sinh,
so sinh.
Hiu duçrc các nguyen tAc co bàn cüa tu van di
truyn, sIr dmg các kiên thIrc d h9c dé phiic viii
cho vic tu vn di truyên.
Knãng:
Thirc hin duçrc k5 thutt nuôi cay té bào lympho
máungoivi.
Nhum tiéu bàn nhiém sac the theo k th4t nhu,m
band G.
Lp duxcc b nhim sac th (karyotype) binh
thumg và mOt so bO nhiêm sAc the bat thithng ph
bin theo 1c thut nhuOm bAng.
Thirc hin duqc k5 thut tách chiêt DNA tlr máu
toàn phân.
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Phn'o'ng pha

mb ga lluiçe viien

Thi dánh giá cu6i kSr: theo sr sap xp cüa phông Sau
Dai Hçc
Thi chy tram: cuOi chuang trmnh thrc hành

iT

Ten mon hoc

So tin Lich trinh
chi
giang dy

Muc thch mon hçc

Phiro'ng phap danh gia hQc vien

Thuc hin dixçc k5' thut PCR, din di DNA trên
gel agarose
Lp ducrc phã h
- Thai dci, chuyên can: Chuo'ng trInh nhãm hinh
thành a ngithi hQc: Thai d thing dAn cüa ngirai lam
cong tAc y tê dOi vai ng1x1i mAc bnh di truyên
trong cong dông.
Y thüc dwcic tam quan trong cüa cOng tAc dr phOng
và tu van dôi vài bnh di truyên

33

34

Min djch h9c

Ngoai khoa

- Kin thü'c:
Vn diing duçic kiên thüc min djch hc vao
chuyCn ngành San Phii khoa, giAi thIch ducic ci chê
bnh sinh mOt s6 bnh l) min djch va nguyen tAc
phOng chông bnh tt dra trên ci chê dAp rng min
djch.
- K5 nàng:
Trinh bay dixçic nguyen tAc mt so k9 thut min
djch lrng dtng trong y hçc.
- Thai d:
+ Hçc tp và thi cir nghiêm tüc, khiOm tOn, trung
thrc, và khAch quail.
+ Khiêm ton hQc tap, quan h và hp tác tot, vAn
minh ljch sr.

- Cung cp kin thCrc v môt s bênh l trong ngoai
.
khoa
- Dim ra dixac hung chan doan va xr tn mot so
bçnh ly trong ngoal khoa
227

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

3

4

Theo CTK
. KHDT
hang nam

Kim tra, dánh giá djnh ks', bao gm:
Thi cuôi ks': mOi tin chi to chüc dánh giá cuOi k'
theo quy chê cüa nhà tnthng, Di hc Hue, vA BQ
Giáo diic và Dào to quy djnh
Hinh thüc thi: là câu hOi trAc nghim 5 chçn 1 chiêm
t l 80% và chçn tp hqp dung, cAu hOi dung sai,
cAu hOi m& chMm t' l 20%. Ni dung ra d là toàn
bO kiên thirc gia giAng 1' thuyet, chuyén dê. So
hccrng 100 câu hOi dtxcic lAy tir ngãn hang áê thi.
Cách tfnh diem: theo thang diem io, lam trOn den
mt so thp phãn theo quy djnh cUa diêu 22 cua quy
chê 43 cüa BO Giáo dc và Dào to ye dào tao di
hçc và cao dAng h chinh quy theo h thông tIn chi
Thang diem trAc nghim nhu sau: (Diem = [(so câu
dung - so câu sai)I4]Il0)
Diêu kin dr thi: gOrn các diêu kin nhu sau: KhOng
yAng quA 10% tong so gi& giAng l thuyet.
..
Phrnmg phap danh gia ly thuyet: Trac nghiçm;
Phuccng pháp dánh giá thuc hành: Kiêm tra thuc
hanh lam sang va hoi van dap

TT Ten mon hçc

35 Gay me hi sirc

36

San thumg

Dé khó và ctp
ciru san khoa

si fin Liih triniui
clü
giäng day

Muc dich niôn h9c
- Thao tác ducic mt s k thut cci bàn d chn
doan và xü tn các bnh nay
Trang bj nhng k5 n.ng cci bàn (k5 näng kim thirc
và k5r nng thrc hành va giái quyêt tInh hu6ng) v
nhüng k' thut, thu thut vô cam d phi,ic vi cong
tác phu thut , thu thut ngoi khoa va thãm do
chtrc nng, ding thi giäi quyt &rçic các tInh
hung cétp cru trong ngoaj khOa, nh.m mic dIch
vsi can hO chuyên ngành Gay me hi sIrc pMi hqp
diu trj bnh nhân

Phn'oTag

dáiriih gilá çc vaen

Theo CTK
và KHDT
hang nAm
Dánh giá theo hInh thrc trc nghim khách quan,
vói thang dim 10, mt s6 thp phân

4

Theo CTK
va KHDT
hang nAm

1. Kim tra - dánh giá thiring xuyCn: Di,r hpc trën
lap, thirc hành lam sang: trpng s I
2. Kiêm tra - dánh giá djnh ks':
- Tham gia hçc trên ló'p: thi,xc hin theo quy ch 45,
dim chuyên cAn: trQng so 1
- Kim tra giüa k5': sau khi dA hc diçic 25 tit: trpng
so 2
- Thi cu6i ks': trQng s6 7 theo thang dim 10.
3. Tiêu chI dánh giá các bài tap: lam các bOnh an
chuyên khoa, dáp rng yëu cAn cüa giáng viên. Dánh
giá theo thang dMm 10.
VI, CAt HOC SAN PHU KHOA, KHOA 2020 -2022
ill. Kin th*c: H9c viên phâi nm v[tng kin thirc
1. Kim tra - dánh giá thixmg xuyên: Dr h9c trên
cci bàn và cp nht v san khO và các cap cüu san
lap, thrc hành lam sang: trng so 1
khoa.
2. Kim tra - dánh giá djnh ks':
Theo CTK
2. K5 näng: Hçc viên phái nm duqc nhtng k
- Tham gia hçc trén lop: thc hiên theo quy
5
và KHDT
näng trong cMn doán và xir tn các trnOng hçip san
ch 45, dim chuyên cAn: tnng s I
hang näm
khoa khó khAn và xü trI các cp ciru san khoa.
- Kim tra giüa kS': sau khi dà hQc thrcyc 25 ti&:
3. Thai dO: Các tai bin san khoa cO th gay tir
trQng s6 2
vong mc và thai vOi t' l cao, vI vâj' cAn phát hin
- Thi cu& ki: trong s 7 theo thang dim 10.

1. Kin thüc: Cung cp cho hc viên kin thirc cci
ban và cp nht v san thithng
2. K5' näng: H9c viên phái thirc hành dixvc cac kS
nAng lien quan dn chäm soc thai san, cMn dOan V
xir trI chuyn d, chm soc hu san. Nm vüng
chuang trInh quân 1 lam mc an toàn.
3. Thai dO: Quãn I thai san t& là mOt biOn pháp
quan tr9ng giUp phát hiOn scm các b&t thumg dê
cO huóng xr tn kjp thi, h.n ch tai bin san khoa
Va giâm t 1 t vong mc Va tré Sci sinh.

228

TT Ten mon h9c

38

San bnh 1Y

sóm và xü trI kjp thii; Co th dr phông bAng quãn
1 thai nghén tot, phát hin sthn thai nghen nguy ca
va chuyén tuyn phü hop.
1. Kin thfrc: H9c viên phái nAm vüng kin thüc
lien quan dn các bnh 1 ni, ngoi và phi khoa
và thai kS' ciing thu các bnh 1 do qua trInh mang
thai.
2. K nàng: H9c viên phãi ch.n doán và xü tn
duçrc các bnh 1' ni, ngoii Va phi khoa và thai kr
cüng thu các bnh 1' do qua trinh mang thai.
3. Thu d: San khoa bnh 1 có th gay tang bnh
suAt và tO sut cho cã mc và thai trong thai k' cüng
thu trong chuyn d. Quan 1' thai nghén tot, phát
hin kjp thii và xü tn dung mirc các trtthng hop san
bnh giüp d%r phông tai biên.

Theo CTK
và K}IDT
hang näm

5

1. Kiên thüc: H9c viên phài n&m vUng các kin
thirc co bàn và cp nht ye phi khoa chung và các
beth 1 khi u trong phi khoa lath và ác tInh.
2. K5 nãng: Hçc viên phãi chAn doãn Va xw trI
nh[iiig bnh 1 phir khoa thithng gp và các bnh 1
k1ii u Irong phi khoa lành và ác tInh.
•Thai d: Các t6n thucing trên duing sinh dic CO
th thu&ng gap, lath tIth nhixng cttng có the gay
ung thu vâi t 1 tO vongcao. Can kháni phi khoa
sang 19c djnh kr dAy dü dé phát hin và dieU til Sam
cac bnh l phi khoa

5

1.Kin thirc: H9c vien phãi nAm vüng kin thOc co
Phii khoa ni tit
bàn và cp that v các bnh 1) ni tit phi khoa, vo
- VO sinh
sinh va h trçi sinh san.

5

Phii khoa tng
quát va khOi U

40

S6 tin Lich trinh
giáng dy
chi

Mc dich mon hçc
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Phu'oiig pháp dánh giá h9c viên
3. Tiéu chi dá.nh giá các bài tip: lam các bnh an
chuyên khoa, dáp mg yêu cAu cüa giáng viên. Dánh
giá theo thang diem 10
1. Kim tra - dánh giá. thu&ng xuyên: Du hçc trén
lap, thcc hành lam sang: trong s 1
2. Kim tra - dánh giá djnh ks':
- Tham gia h9c trên lOp: th%rc hin theo quy ch 45,
dim chuyên can: tr9ng so 1
- Kim tra gitta ks': sau khi d hçc duçic 25 tit: trçng
so 2
- Thi cui ks': trQng s6 7 theo thang diem 10.
3. Tiêu chi dánh giá các bãi tip: lam các bnh an
chuyên khoa, dáp Ong yêu cAu cüa giàng viên. Dánh
giá theo thang dim 10.

Theo CTK
và KHDT
hang näm

1. Kim tra - dánh giá thuing xuyên: D%r hçc trên
lOp, thrc hành lam sang: tr9ng so 1
2. Kim tra - dánh giá djth k5':
- Tham gia h9c trén lOp: thire hièn theo quy
ch 45, dim chuyën cAn: tr9ng sO 1
- (im tra gitta ks': sau khi da hçc duçirc 25 ti&:
trong so 2
- Thi cui ks': tr9ng s 7 theo thang diem 10.
3. Tiêu chi dánh giá các bài tsp: lam các beth an
chuyên khoa, dap irng yêu cAu cüa giáng viên. Dánh
giá theo thang diem 10.

Theo CTK
và KHDT
hang näm

1. Kim tra - dánh giá thuing xuyên: Dij hpc trên
lOp, thc hath lam sang: trQng sO 1
2. Kim tra - dáth giá dlnh ks':

TT Ten mon hçc
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Các phtrong
pháp thãm dO
trong san phi
khoa

M

So th
ch

dich mOn hitc

2. K näng: HQc viOn phài chn doán và xCr trI
nhung bnh l ni tit phii khoa thiing gp, cách
chAn doán và diu trj mOt cp vçi chng vô sinh.
3. Thai diii: Các rôi 1on ni tiêt phi khoa khá
thithng gap, gay nhiu ri loan v mt tam 1', src
khOe cho ngixii ph%i nt, cAn tim hiu nguyen nhân
và xü tn phü hcxp. Vô sinh là mt trong mrii nOi
dung chäm soc sirc khOe 0 mrOc ta hin nay. Dày là
mOt vn d liOn quan dn thiu khIa cnh xä hOi,
cAn disçrc quan tam dOng müc, phát hin và diu trj
sOm, dung phuang pháp.
1. Ki1n thüc: Hçc viOn phái nm vüng các kin
thüc co bàn và cp nht ye các phucmg pháp thäm
do trong san phii khoa.
2. K' näng: Hpc viOn phái thirc hin ducrc và dánh
giá. kOt qua mOt s6 phucing phap thäm do trong san
phii khoa.
3. Tháii diji: Các phucing pháp thAm do trong san
pht khoa rt cAn thit trong vic phát hin, chAn
doán sOm các Mt thuOng lien quan dOn thai k' cüng
nhu tn thixcmg dithng sinh dic. Thirc hin diing
các phucmg phap nay giñp chân doán sOm, chfnh
xác và xü trI kjp thii.

Lith itrijith
giãng diy

- Tham gia h9c trOn lOp: thrc hiOn theo quy
ch 45, dim chuyên cAn: trçng s 1
- Kim tra gifla ks': sau khi dà bce dixcic 25 tMt:
trng so 2
- Thi cui ks': trng s 7 theo thang diem 10.
3. Tiêu chI dánh giá các bài tap: lam các bnh an
chuyOn khoa, dáp 1ng yêu cAu eüa giãng viên. Dánh
giá theo thang diem 10.

Theo CTK
và KHDT
hang näm

5

ii. Ki& thirc: Hc viên phái nâm vftng các kin
thüc cc bàn và cp nhtt v so sinh, dan s6 So sinh, Dan s6 - KHHGD và süc khOe sinh sOn.
42 KHIHGD, sue 2. K nOng: H9c viên phái tic hin ducc các k5r
näng kháin, chOn doOn, xir trI và tu vn các vn d
khOe sinh sOn
lien quan den so sinh, dan s6 - KHHGD và süc khOe
sinh san.
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Phrong pháp dlánh giá h9c viên

5

Theo CTK
và KHDT
hang näm

1. Kim tra - dánh giá thrmg xuyOn: Dr hçc trOn
lOp, thinc hành lam sang: trong s I
2. Kim tra - diOnh giá djnh ks':
- Tham gia hc trOn lOp: thrc hiên theo quy ch 45,
dim chuyên cAn: trQng so 1
- Kim tra giüa kr: sau khi dä hc ducic 25 tiêt: tr9ng
so 2
- Thi cui ks': trçng s 7 theo thang dim 10.
3. TiOu chI dánh giá cac bài tap: lam the bnh an
chuyOn khoa, dáp üng yOu eAu cüa giãng viên. Dáith
giá theo thang dim 10.
1. Kim tra - dánh giá thurng xuyOn: D%r hc ti'n
lOp, thrc hành lam sang: tr9ng S6 1
2. Kim tra - dánh giá djnh ks':
- Tham gia hc trOn lOp: thirc hiOn theo quy ch 45,
dim chuyên cAn: trng sO I
- Kim tra giia ks': sau khi dA hc &rcic 25 tit: trQng
s6 2
- Thi cu6i ks': trng s6 7 theo thang dim 10.

TT
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Ten mon hc

Trit hoc

So tin L1ch trInh
chi
giãngdy

Mc dich m6n hçc

Phwong pháp dánh giá h9c viên

3. Thai d: Chãm soc s sinh dóng vai trO quail
3. Tiêu chI dánh giá các bài tap: lam các bnh an
trong trong sir phát trin th cht và tinh than cho
chuyên khoa, dáp rng yêu cu cüa giâng viên. Dánh
tré sau nay, phát hin sim các dj tt bm sinh va
giá theo thang diem 10.
các tinh tr.ng cp cru d có huàng xr tn kjp th?yi.
K hoch hóa gia dinh là chucmg trInh quc gia có
quan tr9ng dc bit, cn coi tr9ng Cong tác
thông tin - giáo dic - truyn thông và tir vAn giüp
- nguri dan có sr quy& djnh hp l.
VII. CAO HQC NHI KHOA KHOA 2021 - 2023
Tng hçip 3 phn diOm:
- Bi di.rO'ng tu duy trit hQc, rén 1uyn th giâi quan
- Tham gia h9c tQp và tháo 1un ti giãng dix&ng, cO
và phuong pháp 14n trit hc cho h9c viên cao hc
six hixâng dn cüa giãng viên (cO th to chc theo
và nghiên cru sinh trong vic than thirc và nghién
Theo CTK nhom, không qua 5 h9c viên/ nhóm): 10%.
cru các d6i ttrqng thuc lTnh virc khoa h9c tir nhiên
3
và KHDT - Bài tiu luân thrc hin dc lap cüa mi hoc viên):
va cong ngh.
hàngnam 30%.
- Cüng cô nhan thirc cr s& l luan trit hçc cüa
- Bài thi tr luân kt thic mon hoc (th?yi gian lam bài
&thng 1i each mang Vit Nam, dac bit là chin
90 phüt): 60%.
lucc phát trin khoa hc - cong ngh Vit Nam.

- Trinh bay dtrçrc các nOi dung chü yu cn thit d
thrc hin mOt d tài nghiên NCKH.
- Din giái duçvc các ni dung ccx bàn cüa các bixâc
tin hành mt d tài NCK}{.
Phixcrng pháp
- Trinh bay thrcrc cách xir 1, phân tich và so Sanh
nghiên ciru khoa các thông tin thu thap dixqc nhäni trã läi thOa dang
hc
các câu hOi nghien ci'ru.
- Xây drng dixçic mOt d cixcing NCKH.
- Nhn thi'rc duçic thm quan trng cUa phiicing pháp
nghiên cüu khoa hçc, cüa hot dung nghiên cru
khoa h9c trong cong tác bão v Va nâng cao sirc
khóe con ngithi.
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3

Theo CTK
và KHDT
hang nam

- Dánh giã thu&ng xuyên: Dánh giá kt qua tü các
bài tap
- Thi hQc phn:
+ Thirc hành: lam tiu luan: 3/10
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10

TT

Ten nitôn hçc

So tin Lich trrnh
dDi
giOng tly

Mic dich mOn h9c

1, Kii thüc
- Trinh bay ducic hoat dng chirc näng cUa các ca
quan trong cc th và ca ch diu hoà hoat dng cüa
các ci quan do.
- Vn diing dtrcc các kin thirc sinh l' vào lam
sang.
2. K nàng
- Thrc hin duçic mOt s k5' thut xét nghim v
máu, thrc hin duçic mOt so thu th4t trOn süc 4t
thI nghim và giãi thIch dixcic các hin tixqng xáy ra
45
Sinh l hc
trong thI nghim.
- Thrc hin dizqc các k thut thäm do chüc nang,
phân tich duçic các kt qua thãm do.
3, Thai d
- Thai dO hçc tp nghiêm the, có mt dy dü tht cã
các bu6i hQc.
- Trung th%rc, khách quan th%rc hin các thao tác
chuyên mon.
- Khiêm t6n hQc tip, quan h và hcq tác t& vâi ban
d6ng nghip.
- Kin thfrc: Sau khi hoàn tht mOn h9c hQc viên cO
th:
+ Cüng c6 các quan nim di truyn cc bàn
+ Hiu và mô tá dixyc các img ding và gi6i han cüa
các k5r thut di truyn t bào h9c sir d%ing trong cMn
46 Di truyn y hçc doán bnh di truyên.
+ Hiu và mô tá &rcic các irng dung và giOi han cua
các k5' th4t di truyn phân tir sü diving trong chn
doán bnh di truyên.
+ TrInh bay duc các dung dOt bin gen và mô tã
ducic dc diem di truyn cüa các dOt bin &mgen
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Theo
CTK và
KHDT
hang nãm

Theo
CTK và
KHDT
hang näm

Phno'ng plluip dOnh giá hçc vOri

- HInh thirc thi là câu hOi trâc nghim 5 chçn 1, ch9n
ttp hcip diing, câu hOi dung sai, câu hal m&... NOi
dung ra d là toàn bQ kin thrc giei giáng l thuy&,
tr h9c va thirc hành.
- s6 1ung 100 câu hOi. Ly tr ngân hang d thi.

Kiêm tra:
Thi cuOi mon hQc: 100 câu träc nghim
Thi chy tram: 15 câu hOi
Tiêu chI dánh giá các ba1 bài $p
Kim tra dánh giá. giüa ks': Së. câu dung <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá. cu6i k$': SO câu dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.

TT Ten mon h9c

So tin Lich trmh
chi
giang dy

Muc thch mon h9c
+ Trinh bay thrc các dang dt bin nhim sc th
và mô tã duc dltc diem di truyên cüa các dQt biên
nhim sc th.
+ Giãi thich duçic nguyen nhân, c chê và biêu hin
cüa mOt so bnh do bat thurng nhiëm sac the phô
biên.
+ Giãi thich &rqc nguyen nhân, cci ché và biëu hin
cüa mOt so bnh 11 di truyCn &m gen phô biên.
+ Vë, hiêu và giài thIch duc phã h.
± Hiêu duçic tInh phüc tap cüa sir di truyn da yu
tO và dãnh giá dung nguy co tung dôi cüa các bnh
1 di truyên nay.
+ Hiêu thrcc trang thai can bang di truyên trong
quân th, 1rng ding djnh 1ut Hardy - Weinberg
trong vic tmnh tan so cüa các kiêu gen trong qun
the
+ Hiêu dixçxc nên tang di truyn hQc c ban cüa các
bnh 1 di truyên s duc day trong các mOn hc
sau (bnh chuyên hóa, ung thu)
+ Hiêu va mO tá dixçic các frng ding và giâi han cüa
cac phucing pháp sang l9c và chân doán trixOc sinh,
so siih.
+ Hiêu duc các nguyôn täc Co ban cüa tix v.n di
truyên, si ding các kiên thuc dä hQc dê phic viii
cho vic ttr van di truyên.
-K5näng
+ Thuc hin dixçic k5 thutt nuOi cay té bào lympho
máu ngoi vi.
+ Nhuôm tieu ban nhim sc th theo k thuât
nhuôm band G.
-
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Phinrng phap danh gia hoc vien
Thi chy tram: dung 10 - 15 cãu: dat; sai <10 câu:
không dat
Lich thi, kim tra (k Ca thi lai):
Thi dánh giá cuoi kr: theo sr sap xêp cUa phàng Sau
Dai HQc
Thi chy tram: cuôi chxng trinh thirc hành

TT

Ten mon hoc

M

tiE
chif

Hch mOn hoc

lUch trhBh
ghing dy

PhRmg hOp dOnh giO hc viOn

Theo
CTK va
KHDT
hang nàm

Kim tra, dánh giá djnh k5', bao gm:
- Thi cu6i ks': mi tin chi të, chc dánh giá cui
k' theo quy ch cUa nhà tnxYng, E)i h9c Hu, và B
Giáo dic Va Dào tao quy dnh
- HInh thirc thi: là câu hOi trc nghim 5 chçn 1
chim t' l 80% và ch9n $p hçrp dCing, câu hOi th:ing
sai, câu hOi mô chim t' l 20%. Ni dung ra d là
toàn b kin thcrc gi giãng l thuy&, chuyën d. S
luqng 100 câu hOi drc lay tr ngân hang dà thi.
- Cách tInh dim: theo thang dim 10, 1am trôn
dn mt s6 thp phân theo quy djnh cUa diu 22 cüa
quy chê 43 cüa BO Giáo dic và D tao v dào tao
dai hçc và cao dâng h chInh quy theo h th6ng tin
chi
Thang dim trc nghim nhu sau: (Dim [(s cOn
dñng - s6 câu sai)/4}/10)

+ Lp dixçic bO nhim sc th (karyotype) binh
thithng và mt s6 b nhim sc th bt thithng ph
bin theo k thut nhuOm bang.
+ Thrc hin dixçic k thut tách chit DNA tir máu
toãn ph.n.
+ Thrc hin &rçrc k5' thut PCR, din di DNA trên
gel agarose
+ Lp dixcrc phâ h
- Thai d, chuyên cn
+ Chucmg trInh nhm hInh thành ngithi h9c:
+ Thai d ding d.n cUa ngtr1i lam cong tác y t di
vâi ngithi mc bnh di truyn trong cong dng.
+ ' thic duqc thm quan tr9ng cüa cong tác dr
phông và tu vOn d6i vâi bnh di truyn

47

Min djch h9c

- Ki&r thü'c: Vn ding duqc kin thirc min djch
h9c vào chuyOn ngành Nhi khoa, giãi thIch thrçic
ch bnh sinh mOt s6 bnh 1 min djch va nguyen
tcphOng ch6ng bnh tt dra trên co ch dáp ung
mien djch.
- K5' näng: Trinh bay dixcic nguyen tc mOt
k
th4t min djch üng drng trong y hçc.
- Thai d
+ HQc tp và thi cr nghiêm tüc, khiêm tn, frjflg
thrc, và khách quan.
+ Khiêm ton hpc ttp, quan h và hçirp tác &,
mirth ljch .
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TT

Têii mon hyc

s6 tIn

Mc dIch mon hçc

cM

Lich trInh
giãngdy

Phirong pháp dánh giá hçc viên
Diu kin dr thi: gm các diu kin nhu sau: Không
vng qua 10% thng s6 gii giáng 1 thuyt.

Cung cp kin thüc v mt s bnh 1' trong ngoai
48

Ngoi nhi

Bnh truyn
nhim nhi

1 .Kin thirc: HQC viên phãi nm vitng kin thüc co
ban v bnh 1 c.n hi sc & tré s sinh.
2. K5' nàng: hyc viên phâi thirc hành &rcic các k5'
nãng chAn doán và diêu trl các bnh v hi S1XC S
sinh&trêem.
3. Thai dO:h9c viên có khã näng t chc phông
tránh dtr ic các bênh cn hi sirc & tré sa sinh

50

51

Dua ra duqc hithng chn doán và xtr tn mt s6 bn1i
1 trong ngoi
Thao tác duqc mOt s k thu.t co ban d chAn doán
vã xir trI các bnh nay
1 .Kin thüc: H9c viên nm dixçc các triu chUng
lam sang cüa các bnh lay thtrng gp ô tré em
2. K nang: Hçc viên phái chân doán và xü tn
nhttng bnh lay thithng gp & tré em. N&m vüng
chrnmg trInh tiêm chüng & tré em.
3. Thai d: tham gia day dü mon hyc, thc hành
duçrc các bin pháp phàng tránh các bnh lay a tré
em.

CAp cüu

Theo CTK
vàKHDT
hang näm

Phmg pháp dánh giá 1y thuyêt: Tràc nghim;
Phumig pháp dánh giá thinc hành: Kim tra thlrc
hãnh lam sang và hôi vAn dáp

1.Dánh giá thuông xuyen (kiëm tra gifla hpc
pMn)
3/10
2. Thi h9c ph.n gm l thuyt và thirc hành
tiêu clil dánh giá) 7/10
Thi E' thuyt: trc nghim (60 phUt)
lam sang:
Khám bnh và lam d cung bnh an (60phüt)
HOi thi lam sang (3Qphit)
Theo CTK
1.Dánh giá thu'mg xuyên ( kim tra gita h9c
vàKHDT
phAn)
3/10
hang näm
2. Thi h9c pMn gm 1 thuy& và thrc hành
tiêu chI dánh gia) 7/10
Thi 1' thuyt: trc nghim (60 phiit)
lam sang:
Khám bnh và lam d cuong bnh an (60phüt)
HOi thi lam sang ( 3Ophüt)

Theo CTK
và KHDT
hang nm

(

VIII. CAO HQC NH! KIIOA, KHOA 2020 - 2022
1.Kin thwc: H9c viên phái nm vflng kin thüc cci
Theo CTK
1.Dánh giá thtr&ng xuyên (kim tra giüa hyc phn)
ban v cAp cru hi süc & tré em.
va KHDT
3/10
2. K näng: H9c viên phãi thirc hành duc các k
5 hang nãm
2. Thi h9c phn gm l thuyt và thrc hành
(
nang chAn doán và diu tn nhiing bnh ye cAp ciru
tiêu chi dánh giá
7/10
hi süc & tré em.
Thil thuy&: trAc nghim (60 phit)
235

TT

Tn moo hoc

S tin Lth trhilt
giOng dy
cM

Muc ich moo hyc
3. Thai d: H9c viën có khá näng t chrc phông
tránh &rcrc các bnh v cp cüu hôi sue ô trO em.

52

55

Tiêu hoá-Dinh

dung

1.Kin thuc: H9c viên phâi nm vttng kin thirc co
bàn v bnh 1 tiêu hóa và dinh du0ng O tré em.
2. K5 nang: H9c viên phài thrc hành ducc các k5'
näng chin doán và diu trj nhfng bnh tiêu hóa và
dinh dixng & tré em. Tham v.n cho bnh nhân và
gia dInh ch d nuoi dtr&ng tré khi khOe manh và
khi bj bnh.
3. Thai : H9c viOn có khá näng t chirc phàng
tránh duçc bnh tiêu hóa và dinh dir&ng ô tré em.

Ni tit -Th.nTit niu

1,Kio thfrc: H9c viên phâi nm vflng kin thirc co
bàn v bnh Than và nOi tit & tré em.
2. K nàng: H9c viên phái thrc hành dtrqc các k5
nOng chin doán và diu trj nhUng bnh ye Then và
ni tiêt & tré em.
3. Thai dl: HQc viOn có khá nàng t chrc phOng
trOnh dixçc các bênh v Than va nOi ti& ô tré em.

Tim mach- Co
xuong kh

1.Kin thi5rc: HQc viên phãi n.m vulng kin thIrc c°
bàn v bnh 1' tim mach & trê em.
2. K nàng: H9c viên phãi thrc hành dixcic cáe k5'
näng ch.n doán và diu tn nhüng bnh v tim mach
&tréem.
3, Thai d: HQc viên có khã näng t chuc phOng
trOnh thnc các bênh v tim mach.

Ho hp

LKin thO'c: Hoc viOn phài nrn vftng kin thuc co
bàn v bnh ho Mp và nhi xa hOi.
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tOrn sOng:
Khárn bnh và lam d cuong bnh an ( 60phát)
HOi thi lam sang (3Ophüt)
Theo CTK
1. DOnh giá thu&ng xuyên (kim tra gitta h9c phn)
và K}IDT
3/10
2. Thi h9c phn gm 1 thuyt và thrc hành
hang nthn
(tiéu chI dánh giá) 7/10
Thi I thuy&: trc nghim (60 phñt)
tOrn sOng:
KhOrn bnh vO. lam d cuong bnh an (6Ophi.'it)
HOi thi lam sang (30phüt)
1.Dánh giá thu&ng xuyên ( kim tra giUa hQc phn)
3/10
2. Thi hçe phân gôm 1' thuyêt và thrc hành
(
tiêu chi dánh giá) 7/10
Thi I thuy&: tr&c nghim (60 phüt)
tarn sang:
KhOm bnh và lam dà cuong bnh an ( 60phüt)
HOi thi lam sang ( 30phñtJ
Theo CTK
1.Dánh giá thu&ng xuyén ( kim tra gita hpc phAn)
3/10
KHDT
hang näm
2. Thi h9c phn gm 1' thuyt và thrc hành
(
tiêu chi dánh giá) 7/10
Thi l' thuy&: tr.c nghim (60 phüt)
lOrn sOng:
KhOm bnh và lam d cuong bnh an ( 60phüt)
HOi thi lam sang ( 30phit)
Theo CTK
1. Dánh giá thu&ng xuyên (kim tra giüa h9c phn)
vàKHDT
3/10
hang näm
Theo CTK
và KHDT
hang näm

5

F'hu'oog pOp iOoihi giO hQc viêO

TT

Tn mon hoc

S tin L%ch trInh
chi
giäng dy

Mc dich mon hyc

Phwong pháp dánh giá hyc viên

2. Thi h9c pMn gm 1 thuyt và thrc hành
(tiêu chI dánh giá) 7/10
Thi ( thuyt: trc nghim (60 phUt)
lam sang:
Khám bnh và. lam d cuong bnh an (6OphUt)
HOi thi lam sang (30phiit)
Theo CTK
1.Dánh giá thithng xuyên ( kim tra glita hçc ph.n)
1.Kin thirc: H9c vin phái nttm vtng kin thic
va KHDT
3/10
bàn v bênh 1 máu và thn kinh a trê em
hang näm
2. Thi hyc phAn gm 1 thuy& và thrc hành
(
2. K nãng: Hçc viên phãi thirc hh duC
k
tiêu chi danh giá
Huyt
hycThAn
7/10
S6
näng ch.n doán và. diu trj bnh 1 máu và thn kinh
5
kih
Thi t thuy&: tr& nghim (60 phüt)
&tréem
lfl1 Sang.
3. Thai dO: Hc viên Co khâ. näng t chüc phOng
Khám bnh và lam d ctrcmg bnh an (6Ophüt)
tránh chrcic các bnh l máu và thAn kinh tre em.
HOi thi lam sang ( 30phit)
IX. CÁO HQC Y TE CONG CQNG KHOA 2021 - 2023
Theo CTK
Tng hçxp 3 phAn dim:
- Bi dtrang tu duy tri& hçc, rèn 1uyn th giài quan
và KHDT
- Tham gia hyc tp và tháo 1un ti giãng thr?ng, có
và phuxng pháp luãn trit hoc cho hc vien cao hQc
hang nãm
sr hirâng dn cüa giãng viên (co th to chirc theo
va nghiën cfru sinh trong vic nhn thüc va nghien
nhOm, khong qua 5 h9c viên/ nhóm): 10%.
ciru các di tuçmg thuôc lTnh vijc khoa h9c tr nhiên
57
Trit h9c
3
- Bài tMu 1un thrc hin dOe l cüa mi hc viên):
và cOng ngh.
30%.
- Cüng ct nhn thüc cci sà 1 luQ.n trit hyc cüa
- Bài thi tr Iu.n kt thác mon h9c (thii gian lam bài
dithng li cách mng Vit Nam, dc bit là chin
90 phüt): 60%.
1uçc phát trin khoa hc - cong ngh Vit Nam.
2. K5 nãng: Hçc viên phái thirc hành duçic các k5'
näng chin doán và diu trj nMng bnh bnh cüa h
ho Mp và bnh xä hi ô tré em.
3. Thai dO: Hc viên có khà nãng t chrc phông
va diu trj dtrcic bnh cüa h ho Mp va bnh xa hi
ô tré em.

- Trinh bay dixçic các nOi dung chü yu cAn thit d
th%rc hin mOt d tài nghiën NCKH.
Phixcing pháp
- Din giài ducc các n0i dung ca bàn cüa các buc
nghien cüu lclioa
58
tin hành mOt d tài NCKH.
hoc
- Trinh bay ducxc cách xü l, phân tIch va so sánli
the thông tin thu thp duçic nhAm trã läi thóa dáng
các câu hOi nghiên ciru.
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Theo CTK
và KHDT
hOng nàm
3

- Dánh giá thithng xuyên: Dánh giá. kt qua t các
bài tp
- Thi h9c phAn:
+ Thrc hành: lam tiu lun: 3/10
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10

TT

59

60

TeRn môn hçc

TMngkêyhQc
va Dan so hçc

Djch t hc CO
sO

So tIn LICIIII trluh
chi
giãng d'

Mc 1ch nnôu hQc
- Xây dirng dixcic mt di cuong NCKH.
- Nhn thirc dnrcic th.m quan tr9ng cña phuong pháp
nghiên ciru khoa h9c, cUa hot dng nghiên cthn
khoa hc trong cong tác bâo v và nâng cao sirc
khOe con ngnthi.
1. Kin thi'rc
- Vn dnng dnrçrc các kin thrc thng kê d rng
dmg trong vic thu thp, tng hcp, xir 1' va phân
tich các dê tãi nghiên cftu sue khOe.
- Vn d%ing duçrc kin thüc v dan s6 h9c d mg
diing trong vic tin hành nghien cIru các d tài src
khOe.
- Bit each s1r dinng phn mrn tMng kê chuyën
dinng ing su i so 1iu d nghiên cü'u.
2. K näng: Thu thp, tng hcip, si 1' và phân tIch
duçic s6 1iu cüa các dê tài nghiên cuu sirc khOe.
3. Thai d: Nhn thüc dxcic tam quan tr9ng cUa ni
dung thng kê y hQc và dan s6 h9c trong vic tiën
hành NCKH y h9c.
1. Kin thic: Trinh bay ducc các nguyen 1' và
phucmg phap djeh t hçc trong vic phát hin và mO
tâ cac van de sic khoê cüa cong dng.
2. K näng: La ch9n dnrc các phuong pháp thIch
hgp trong vic xác djnh yêu to nguy co dôi vâi sue
khoê cUa cong dng. Lira ch9n dtrçic các phixang
pháp thIch hçip trong vic dánh giá hiu qua cüa CC
bin pháp can thip. Phân tIch dnrcic tInh giá trj cUa
các kêt qua nghién cüu khoa hçc.
3. Tháii d: Nhn thuc duçic thm quan trQng cUa
djch t hpc co s di vOi sue khOe cong dng.
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PhRrong pháp dánh giá hçc viên

Theo CTK
và KHDT
hang näm
- Dánh giá thuing xuyên: Dánh giá. kt qua tr các
bài tp
-Thih9cphn:
+ Thirc hành: thirc hành trên may tInh: 3/10
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10

4

Theo CTK
và KHDT
hang näm

3

- Dánh giá thung xuyên: Dánh giá kCt qua ti các
bài tp
- Thi hpc ph?tn:
+ Thuc hành: lam tiu lu.n: 3/10
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10

TT

Ten mon hoc
•

Muc dich mon h9c

1. K.in thiic: Trinh bay duçc mt s vn d C1ban
cüa kinh t và kinh té y tê
2. K náng: Dánh giá kinh tê mt so chtwng trinh
Knh C Y e
61
y t dang thrc hin a c sâ y tê.
3. Thai do: Nhn thüc ducic vai trO cüa kinh tê y tê
trong các hoit dng ytê
1. Kin thüc
- TrInh bay ducic các yêu to ánh htxâng den stc
khoé cüa cong dOng.
- TrInh bay duçc các khái nim v giáo d%ic süc
khoê.
- TrInh bay ducic qua trInh thay dë,i hành vi sirc
Các yCu to ánh khoé và các yêu to ánh htrâng den qua trmnh thay
hu&ng sue khOe - dôi hành vi.
62
giáo diic sue
2. K Hang:
khOe
- Phân tIch dixcc vai trO cUa giáo dic süc khOe trong
CSSKBD và tang cuang src khOe.
- Lp ducrc k hoch cho mOt chucmg trInh giáo dic
srckhoê cuth.
- To chüc thrc hin và dãnh giá &rçle mt chuong
trinh giáo d%lc süc khoê phii hcrp viii ITnh vrc cong
tác.
1. Kien thuc
- TrInh bay thxqc the khái nirn co ban, hin di vá
cac nguyen täc ye quán 1 yté
Quan 1' y t và - Trinh bay dirçic các khái nim ye chInh sách y tê;
63
ChInh sách y t
phucing pháp xây drng, phân tIch dánh giá các
chInh sách y tê hin nay a Vit Nam.
- Trinh bay duçic nhftng nOi dung cci ban cüa 1ut
bâo ye sirc khoê nhln dan Viêt Nam và thanh tra y

So tin Lich trjnh
..
:..
chi
giang dy
Theo CTK
và K}IDT
hang nm
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Phwong phap danh gia hyc vien
- Dánh giá thuing xuyên: Dánh giá k& qua t các
bài tp
- Thi h9c phân:
+ Thrc hành: làmtiêu luãn: 3/10
+ L thuyêt: thi trc nghim: 7/10

Theo CTK
và KHDT
hang nám

- Dánh giá thi.r6ng xuy&i: Dánh giá két qua tir các
Mi tp
- Thi h9c phân:
+ Thre hành: làmtiêu 1un: 3/10
+ L thuyêt: thi träe nghim: 7/10

3

Theo CTK
và KHDT
hang näm

- Dánh giá tlnthng xuyên: Dánh giá kêt qua tà cac
bài tp
- Thi hc phân:
+ Thrc hành: 1àmtiu 1un: 3/10
+ L' thuyêt: thi träc nghim: 7/10

TT Tn mon hçc

S tin Llch trinh

Mic Ich mOn hQc

chi

giäng

lliy

Plurong phãp dánh giá !ic

th. Vn dmg xem xét vic thirc hin các 1ut djnh
v stc khOe trong phm vi cong tác cUa mmnh.
2. K näng: Xây dirng duqc kë hoach y t khá thi.
Nm vitng phrong pháp to chirc diu hành, giám
sat và dánh giá các hot dung y té các tuyên y t
1. Kin thfrc
Theo CTK
- Xác djnh duqc mi quan h giUa dinh dung, thrc
và KHDT
phm và sirc khOe.
hang nAm
- Dánh giá dtrcic các vn d dinh dng a cong
&ng và v sinh an toân th%rc phAm
- DOnh giá thixing xuyên: Dánh giá kt qua tr các
2.Kn9ng
bàitp
Dinh du0ng - An - Thic hành thrcic các k näng giao tiêp, truyên
- Thi hpc phAn:
64
toàn thrc phtm thông, tix vn mOt s vn d dinh dung lien quan
+ Th%rc hành: lam tMu 14n: 3/10
dn sue khóe.
+ L' thuyt: thi trc nghim: 7/10
- Xây drng duçic các bin pháp can thip dinh
duOng dam báo an toàn thpc phâm
3, Thai d: Nhn th(xc duqc tam quan trpng cüa
dinh duong và v sinh an than thirc phAm dôi vói
süc khOe con nguâi
X. CAO HQC V TE CONG CONC, KHOA 2920 - 2922
PHAN 1: SIU'C KHOE MO! TRUONG
1. Kin thü'c
- Trinh bay ducic mi lien quan giüa mOi tru1ng và
- Dánh giá thu&ng xuyên: Dánh giá kêt qua ti các
sue lhOe con nguai
Src khOe môi
bài $p
- Trinh bay ducic các nguyen l sinh thai h9c lien
Theo CTK
- SUe
- Thi hQc ph.n:
quan tai sirc khOe cong dng; trinh bay ducc the
5
và KHDT
65
+ Thuc hOnh: lam tiu lun: 3/10
nguyen 1 ca bàn cüa djch t hpc môi trung
hang nãm
+ L' thuyt: thi trc nghim: 7/10
2. K nàng
- Phát hin duçic các vAn d sue khOe môi tnthng
trong cong dng và d xuAt nhttng giái pháp phOng
ch6ng ô nhim và nâng eao sirc khOe cong dng;
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TT Ten mon h9c

S tin L%ch trInh
chi
giáng dy

Mc dIch mon h9c

thit k và thrc hin duçrc mt nghiên cfru src khOe
môi trurng
- Chi dao và hixàng dn cong dng thc hin báo v
môi trithng an toãn cho sirc khOe
3. Thai d: Nhn thirc duqc tm quan trng cüa sue
khoé môi trixàng di voi sue khOe con ngr&i.
PHAN 2: S15C KHOE NGHE NGHI1P
1. Kin thirc: Mo tá ehüc nAng, nhim viii cüa khoa
hQc sirc khoe ngh nghip, vn ding duçirc các tiêu
chutn v sinh an toàn lao dQng dê dãnh giá môi
truOrng lao dng; trinh bay duçyc ánh hu?rng cüa các
yëu to nguy ca Co trong lao dng tOi s1rc khoé và
an toàn cüa ngtrii lao dng
2. K? nãng: EM xut ducic các giãi pháp phOng
chng thich hqp nh&m báo v süc kho và phOng
chOng tai nn lao dung nâng cao hiu qua san xut.
3. Thai d: Nhn thuc dixçic các yêu tO nguy ca
ngh nghip, v sinh ngh nghip là nên tang cüa
sue khôe ngh nghip
PHAN 1: SI5C KHOE L1!A TUOI
1. Kin thirc:
- Trinh bay ducic
dim phát trin V Cac Van (1e
süc ldiOe chü yêu qua các giai do.n tuôi.
SiTrc khOe hra
- Cáe yêu cu v sinh v mOi trithng h9c dtring. H
tui - Sirc khOe th6ng t6 chrc ch.m sOc sire khOe h9c sinh
66
tam than - Sire - Trinh bay &rqc ca chê già hóa và bin pháp chm
khOe sinh san
sOc sire khOe nguyi Co tuôi.
2. K? nàng: Ra quy& djrih phân chia duçic các lap
tuM theo dc diem phát triën và m%ic tiêu nghiCn
ciru. Phân tich danh giá dixçic các thông tin süc
khOe theo lira tuii
L
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5

Theo CTK
và KHDT
hang näm

Phirong pháp dánh giá hyc viên

1.Dánh giá thuäng xuyên (kim tra giüa hçc pMn),
tü cac bài tp
3/10
2. Thi hoc phn:
Thre hành vit chuyên d (tiêu chI dánh giá)
3/10
Thi 1' thuy&: Thi trc nghim: 7/10

TT

Ten man hoc

S tin Lich trInh
elan
gnanng day

Moe theli moo hoc
3. Thai do: Nhn thcrc duçic vj fri mon h9c sirc
khoê la'a tui trong khoa hc y té cong cong
PIHIAN 2: SC KIOE TAM T1I-AN
iKiênthfrc
- Nhn thây ducic tam quan tr9ng cüa SKTT trong
sire khoê cOng dong.
- TrInh bay duçic các nhân to chü yéu cüa chiên
hrcic SKTT
- lrInh bay ducrc nOi dung chân doán ,dieu trj, quãn
1' và phông ngira tai cong dông cüa TTPL, tram
cam, nghin rtrçm va ma tu.
2. K nàng: Thirc hành tax van duçic ye nOi dung
chäm soc SKTFti cong dOng
3. Thai d: Thây ducic tam quan tr9ng cüa vic
thay dôi nhn th(xc v SKTT trong cong dng tai
Vit Nam cüng thu trên the giói.
PHAN 3: SUC KIIOE SIN!-! SAN
1. Kin thüc:
Nhn ra thrc trng cüa sire khOe sinh san và giái
pháp cho van dé nay;
- Trmnh bay nhtng khái nim hin nay v sire khOe
sinh san;
- Trmnh bay duc nhüng nOi dung cüa chaxng trInh
sire khóe sinh san;
2. K näng: Thrc hành &rçrc tax van sire khOe sinh
san vâ 1p &rçrc ké hoch và quân 1' chrnxng trInh
chm soc sire khOe sinh san;
3. Thai : Thây daxçic tam quan trong cUa nhn
thirc thay doi ye sire khOe sinh san hin nay trong
vic tác dng hiu qua den chrnrng trInh chAm soc
sire khOe sinh san a Vit Nam và the giOi
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Phn'o'ng phap iaoth gm hoc vaco

TT

67

68

Ten mon hçc

Djch te hçc ca
bnh phô bMn

Thrc tp cong
ding 1

S6 tin L!ch trinh
cM
giãng dy

Myc dIch mon h9c
1. Kin thüc
- Mo tá ducic các bnh nhim trüng và qua trmnh lan
truyn cüa các bnh djch trong cong dông.
- Phân tIch duqc nguyen nhân và các yu t ánh
hithng dn qua trinh phát sirjh phát trin cUa các vii
djch.
- Trinh bay &rqc các chin luçic va bin pháp
phOng chong môt s bnh không lay ph6 biên &
Viêt Nam.
2. K5 náng
- Phát hin sóm nhtng tru&ng hcp bnh nhim
trüng ph bin trong cong ding
- Be xu&t ducirc các bin pháp diêu tra và xü 1 djch,
phOng chng sr lan truyên ck vj djch trong cong
dông
3. Thai d: Nhn thrc duqc thm quan trçng cüa
djch t hc bnh lay d6i vâi sirc khOe cong dông.
- Mo tá ducirc cu true hot dng cüa h thng y t
cas&
- TIm hiu duqc tinh hInh cung cp djch vi ti
tuyên y tê ca s&
- Mo tá dizqc tinh hinh sirc khoê bnh tt cüa cong
dng và ch9n vn d sirc khoé ixu tiên
- Xác djnh di.rcc nhu cu chám soc sirc lclioè và
yu to ãnh hix&ng dn tinh hinh s& ding dich
tê t?i tuyên y té CY S&
- Lp duçic k hoch can thip v môt vn dà
khoé dixçxc ch9n ti da phuang
- Xây dung thrYc bO cong ciii d thu thp thông tin
tai cong dông
- Biêt cách lam viêc nhOm hiêu uá
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5

Theo CTK
và KHDT
hang näm

Theo CTK
vàKHDT
hang nám

Phu'ong pháp dánh giá h9c viên

- Dánh giá thi.thng xuyên: Dánh giá k& qua tü cãc
bài tQ.p
- Thi hpc ph.n:
+ Thrc hành: lam tiu 1un: diu kin d thi kt
thüc h9c phtn
+ L thuy&: thi träc nghim: thang diem 10

1.Thai do
- Giao tip vài CBYT, ngithi dan
- Lam vic nhóm
2. HInh thirc báo cáo
3. Ni dung báo cáo
- B cong ci rO rang, d hiu, dü bin s cn thit
- Ket qua trinh bay khoa hçc, có s& diving các tes
thng ké d phân tIch
- Báo cáo viêt ci th, Co b.ng chüng minh ho thirc
te

TT Th mon hc

Mic dich mOn hçc

Vn ding nhtng kin thirc dA hpc d:
- Mo tä dc diem djch t hc cüa mOt v.n d sk nht
djnh trong cong dng; xác djnh thrc'c nhttng yu t6
nguy cc cüa van d sCrc khoê do.
Thixctp c9ng
69
- Dé xut giài pháp can thip hcip 1; 1p k hoch
can thip phU hcip; thi& k dánh giá mt can thip.
- Nhn thrc dixçic tOrn quan tr9ng cUa vic phát hin
các yêu to nguy cc cua van de suc khOe và giái
pháp can thip phU hçip.
Kin thüc:
- Mo tá dtrcic các thàith phn trong cira s hoat dng
cüa pMn mm SPSS
-Nêu nguyen t&c xây drng phiu hôi d nhp di
1iu
- Mo tá each nhp dQ 1iu, l9c so 1iu và v dO thj
-Nêu nguyen täc sfr ding các 1nh co bàn va các
Inhdftng d kim djnh thông kê
Ky nang
Tin h9c üng
- Xây dimg &rçrc phiu hOi tü yêu cu nghiOn ciiu
d%ing trong
d nhr dit 1iu
70
nghiên ctru süc
- Nhp dtrçxc dtt 1iu, tin hành ducc vic 19c s6
khOe
'iu
- Sir d%Ing dtrcic các lnh co bàn và các 1nh nOng
cao
- Xr 1 diiic s6 lieu co bàn và ye duyc d6 thj biu
din kêt qua theo yêu cu
- Thcc hin &rcc vic thng hçip, xr l và phân tIch
s6 lieu tMng kê theo yêu câu nghiên cfru bang phn
mêm SPSS.
Thai d:

So tin Lich trhillu
chi
giãng day
Theo CTK
và. KHDT
hang nm

244

5

5

Theo CTK
và KI-IDT
hang nàm

Fhiring phá dánlln gin hc viOn

- DOnh giá thumg xuyên: Dánh giá kt qua tr các
bài t.p
- Thi hc phn:
+ Vit báo cáo, lam tiu 1un: 3/10

- DOnh gin thi.thng xuyên: Dánh giá kOt qua tr các
bài
- Thi hçc phn:
+ Dr lap và kim tra giüa hçc ks': 20%
80%
+ Thi kOt thüc h9e ph.n
:

TT

Tn mon hoc

S tin Ljch trInh
cM
giãngdy

Mc dIch mon h9c

Phirong pháp dánh giá h9c viên

Nhan rO vai trô và tam quan trong cUa mon hc
trong nghien ciru khoa hQc y hçc.
- Than trng và chInh xác trong qua trInh nhp dü
lieu Va Xir 1 so lieu.

XI. CAO HOC KHOA HQC V SINH KHOA 2021 - 2023

71

Triët hoc

- Bôi dung tu duy trit h9c, rên luyn th giài
quan và phiwng pháp 1un triêt hc cho h9c Viefl
cao h9c Va nghiên ciru sinh trong vic nhan thirc V
nghiên ciru các di tung thuc linh vrc khoa hçc
tr nhiên và cong ngh.
- Cing c6 nhan thirc c sâ l' luan trit h9c cua
&rang 1i cách mng Vit Nam, dac bit là chin
hrçc phát trin khoa hçc - cong ngh Vit Nam.

- Trinh bay duc the ni dung chii yu can thth dé
thrc hin mt d tài nghiên NCKH.
- Din giái dixyc cac nOi dung cci bàn cüa cac buâc
tin hành môt d tài NCKH.
Phtrong pháp
- Trinh bay duc each xir l, phân tIch và so sãnh
nghiên ciru khoa các thông tin thu thp duc nhàm trá lai thOa dáng
72
h9c
cac câu hOi nghiên ciru.
- Xây dimg duçic mt d cuang NCKH.
- Nhn thirc duc Mm quan trçng cüa phtrong pháp
nghien cIru khoa h9c, cira hott dng nghiên ciru
khoa hc trong cong tác bào v và nãng cao sire
khOe con ngi.thi.
Kin thtrc:
Sinh y h9c t bào
73 - phân tir và sinh - TrInh bay dircc các kin thirc cy bàn v sinh hoc
t bào gm thành ph.n, cu true và chirc näng t
tin hçc
bào ngi.r&i; the cy ch kim soát chu k' t bào va
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Theo CTK
va KHDT
hang nAm

Tng hçip 3 phAn dim:
- Tham gia h9c tap và tháo 1u.n ti giãng &r&ng, CO
sr huâng dn cüa giãng Vifl(co th to chirc theo
nhOm, không qua 5 h9c viênl nhOm): 10%.
- Bài tiu luân (thuc hiên dc lap cira mi h9c viên):
30%.
- Bài thi tir luan k& thác mOn h9c (thai gian lam bài
90 phiit): 60%.

Theo CTK
và KHDT
hang näm
- Dánh giá ththng xuyên: Dánh giá kt qua tir các
bài tap
- Thi hpc phAn:
+ Thrc hành: lam tiu 1uQ.n: 3/10
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10

Theo CTK
va KHDT
hang nãm

- L thuyt: Thi trc nghim, 100 câu, 60 phit
- Thuc hành: Thi th%rc bath bang hinh thIrc chy
tram
* Tiêu chI dánh giá các 1oi bài tp thi, kim tra:

TT

,.
Moe thdllui moo hoc

Ten mon hoc

So tin lUch trinh
:.
cha
gaauag day

phãn tIch dixçic m6i lien quan cüa ri loan cu trüc,
chirc nãng t bào vâi mOt sé bnh l'.
- TrInh bay ducc cac kin thüc ca ban v sinh h9c
phãn ti, cac ca chê süa chfta DNA, diêu hôa biêu
hin gene vã phân tIch dixcc môi lien quan cüa sir
rôi 1on các c chê diêu hôa nay vâi môt
bênh
so

'),.
- TrInh bay duçc nguyen l hot dng, ixu dim,
nhuqc diem và üng ding cUa mOt k thut sinh
h9c phän tr (PCR, giái trInh tsr) và nuôi cay tê bào.
- TrInh bay &rçic kiên thrc co ban v c s d 1iu
tin sinh h9c, các cong ci tin sinh h9c dê phân tfch
trInh tix DNA, RNA, protein và xây drng mô hinh
tiCn hóa, phát sinh loài.
K nãng:
- Thrc hin dirçic k' thut nuôi cy t bào lympho
mu ngoai vi và sr ding thành thao các loai kInh
hiên vi (quang hçc, phãn pha, hurnh quang) trong
y h9c.
- Thrc hiên duyc k5 thut PCR dé khuêch dai doan
DNA dIch và thuc hiên duGc k thut din di DNA
dê phát hin san phâm PCR.
- Tray cp dixçc vào các c s dft
tin sinh h9c
và sü dang dxcic các cong ci tin sinh h9c trong
phân tIch trinh tr DNA, RNA, protein dê xây dirng
mô hinh tin hóa, cay phát sinh loài.
Thai d:
- Tuân thu các quy djnh an toàn sinh hgc khi
vic vâi may moe, các hóa chat, sixth bnh phâm.
- Than trQng, chInh xac, trách nhim khi thrc hin
hoc chi djnh các k5 th4t xét nghim.
so

•
•

lieu

ye

lam
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JPlluro'ng phap naai

hoc vaco
0

Kim tra dánh giá gia ki: s6 câu dung <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% <90%:
khã; 90% <95%: khá giói; 95% - 100%: giôi.
Thi dánh gia cuôi kr: So cau dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% <90%: kha;
90% < 95%: khá giôi; 95% - 100%: giói.

T[

Fen mon hoc

Giái phâu và
smh ly ngixrn

Ccx sO tir chn 1:
K5 thut sinh
hoc phan tu
trong y hc

S tin Lich trInh
chi
giang dy

Muc dich mon hoc
Giãi phu: Nghiên ciru v dc dim phôi thai hc
và giái phâu h9c h thông ccx quan trong ccx the: ho
hap, tuân hoàn, tiêt niu, nôi tiêt và than kinh.
Sinh I:
-Kiênthirc
+ TrInh bay duvc hot dng chixc näng cüa các ccx
quan trong ccx th và ccx chë diêu hoà hoat dng cüa
các ccx quan do.
+ V.n dmg ducxc các kiên thirc sinh l vào lam
sang.
- K näng
+ Thrc hin duc mt sO k thut xét nghim ye
mau, thi.rc hién ducxc môt s thu thuât trên suc vat
thi nghiêm và giâi thIch dixc các hién tuqng xây
ra trong thI nghim.
+ Thirc hin &rcxc các k thu.t thàm dO chüc näng,
phân tIch ducxc các kt qua thäm dO.
-Tháid
+ Thai d hc tp nghiêm tüc, cO mt day dü tht Ca
các buôi hoc.
+ Trung thrc, khách quan thrc hin các thao tác
chuyén mon.
+Khiêm ton hc tap, quan h và hqp tác tot vOl bin
dông nghip.
- Kin thfrc:
+ TrInh bay dixçxc nguyen täc tách chi& acid
nucleic.
+ Tnnh bay di.rcxc nguyen ly hoat dông, tru diem,
nhuuc diem và üng dung cüa môt so k th4t sinh
hc phân tir trong phân tIch acid nucleic.
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Theo
CTK và
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hang nAm

I huong phap dan!) gta hoc vicn

- HInh thirc thi là câu hOi träc nghim 5 chn 1, chpn
tip hçxp dImg, câu hOi dung sai, câu hOi my... Ni
dung ra d là toàn bO kiên thc giä giáng 1 thuyêt,
tix hoc va thuc hanh
- So lung 100 câu hói. Lay tir ngân hang dê thi.

- L thuyt: Kim tra trc nghim
- Thiyc hành: Theo qui trinh k thut
- Diem thrc hành và diem l thuyêt can thiêt phái là
cac cot diem doe lap, hoc viên thrcxe xem la dat kêt
qua cüa HP khi dat diem kiêm tra câ th%rc hành Va
thi l thuyt cuM mOn hçc.

TT

Ten mon hc

So tin Lch tritnh
.,
:..
chi
an de'y

Myc diich mon h9c
+ TrIth bay duçic các dc dim co ban cüa cong
ngh tái t hqp DNA.
+ Trinh bay duçxc cac üng ding cUa k51 thut sinh
h9c phân t1r trong chân doán và nghien cfru vi sinh
4t.
+ Phân tIch duqc các sai sot cüa kt qua PCR
trong chân doán tác nhân vi sinh 4t.
-K5' nAng:
+ Th%rc hin duçic k thut tách chiêt DNA ngthi
tir máu toàn phân và DNA/RNA vi sinh 4t tir mu
nghiêm bang các phucmg pháp khác nhau.
+ Thrc hin duqc các k thut sinh hc phân tr
trong chn doán vi sinh 4t thu các k th4t PCR,
lai DNA...
+ Thrc hin ducic mt so k5' thu.t PCR nâng cao
nhu RT-PCR, k5 thut PCR-RFLP, k thut PCR
dc hiu allele, k th4t PCR da môi và phãn tIch
duc cac két qua xét nghim sinh hQc phân tx lien
quan trong chân doan, diêu tij và theo dOi bnh di
truyên.
+ ThiCt kê duqc primer, probe và xây drng dixc
quy trInh k5' thut PCR dê khuêch dai mOt mt
don DNA theo chü dIch nghiên efru hoc chân
doán tác nhân vi sinh 4t.
+ Phân tich dixçic két qua và chit ltxqng k5 thut
PCR.
-Thai d:
+ Tuãn thu các quy djnh v an toàn sixth h9c khi
lam vic vói may móc, các hOa chit, sinh bnh
phâm.
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Pherong bap dnoh gm hçe vien
- Hoc viën thiu dim phn nào thI phái kim tra hay
thi lai phân do.

TT

Ten mon

hOC

S tin Lich trinh
chi
giang dy

Muc dicli mon hoc

Phiro'ng phap danh gia hçc vien

+ ThQ.n trQng, chInh xác, trách nhim khi thc
hiên các k thuQ.t xét nghim
+ Hoc hOi không ngrng d nâng cao kin thirc
và trau dôi k nãng nghê nghip.

76

Tiêu chuân
phông xét
nghim y h9c

-Kinthirc:
+ Co kiên thIxc ye the tai bién nhim trüng xãy
ra vài nhãn viên lam vic trong phOng thi nghim,
du?ng lay truyên chU yêu các vi sinh 4t & phông
thI nghim.
+ Näm ducic các phân loti nguy cci vi sinh h9c,
các trang bj phông thI nghim dôi hOi tixang thIch
vài các nhóm nguy ca vi sinh vQt.
+ Hiu và Dánh giá các nguy ca sinh hQc, các
nguyen i can tuân thu khi lam viéc trong the
phông thI nghim vói các tác nhân VSV nguy hiêm
cao.
+ Hiêu và 4n ding các kin thüc v trang thit
bj PTN và phuang tin báo v cá nhân vào trong
hoat dng chuyên mon.
+ Näm bat cac kiën thüc ye chat thai phOng thi
nghim trong và ap dung vào xü l ch.t thai PTh
trong cong tác chuyên mon.
+ Neu dixçic nghTa cüa dam bão kMm tra chat
krcrng xét nghim hóa sinh
+ Trinii bay duçrc các yeu t cAn kim tra trong
quy trInh kiêm tra chat hrcmg XN hành ngày &
phang xét nghim.
+ Dánh giá giá tn mt th& nghim dra vào các
thông so (dO nhay, dO dc hiu, giá trj tiên doán
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- Hinh thirc thi là câu hOi trãc nghim 5 chçn 1, chçn
tp hcip dung, câu hOi dung sai, câu hOi m&... N*i
dung ra de là toàn b kiên thirc giô giáng l thuy&,
tr h9C và thixc hành.
- So hxcmg câu hOi duçic phân bô theo hçc ph&n
chung Ly tü ngãn hang dê thi.
- Cách tInh diem: theo thang diem 1O,làm trôn den
mOt so thp phân theo quy djnh cUa diéu 22 cüa quy
ché 43 cüa B Giáo d%lc và Dào tao v dào tao dai
hpc và cao ding h chInh quy theo h thng tin chi

itT

Tco moo h9c

So tin LieS trioS
dii
giang ay

Muc thch mon hoc
di.wng, gia trj tiên doán am, duong tInh giá, am tInh
giá).
+ Co khã nang kiêm tra, giái thIch và bin 14n
ductc các vn dê lien quan chit hxçmg xét nghim
Huyët hQc
± Trinh bay duçc các quy trinh và các yeu to can
kiêm tra dê dam bão chat hxqng xét nghim chân
doán vi sinh 4t.
+ Phân tIch duçic cac yêu to dam bâo chat luqng
cUa các thu nghim dánh giã d nhy cüa VSV vâi
các chat kháng sinh.
± CO kin thi.rc và 4n ding vào cOng vic ye sap
xêp trang thiêt bj và quy trinh k thut nhäm dam
báo chat hrçing các XN SHPT chân doan các tác
than nhim trüng
-K5?nàng
+ Dárih giá ducc các yêu to nguy hiêm ye môi
truäng, diêu kin lam vic trong cong tác chuyên
mon hang ngày.
+ Sir diing thành thao và thithng quy các phuong
tin bão v cá nhân khi lam vic trong phông XN
vâi các tác nhán VSV nguy hiêm.
+ S dicing thành thao và 4am ban dung nguyen
täc cac trang b, phuong tin tao ra strong khi dé
han chê.
+ Thrc hành khr khuân và tit trüng các chat
thai nguy hiêm trong phOng XN truâc khi dua ra
môi trithng ben ngoài.
+ Thrc hin an toàn các dmg ci nh9n, sac trong
PXN.
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Phn'o'ng phap daoh gia hoc vien
0

TT

Tn nxôn hçe

S tin Ljch trinh
chi
giãng dy

Mc dIch won hoc

Phu'o'ng pháp dánh giá h9c viên

+ Sap xp duçrc các phing tin, may móc, hóa
cht các diu kin nhm dáp üng thrçrc thu cu xét
nghim
+ Thrc hin quy trInh kim tra chat lixçmg r
phông xét nghim sixth y hc (nti kim) d trá kêt
qua chInh xác.
+ Phân tIch ducc các thông s6 d dánh giá ngoi
kim tra chat hrqng cüa mt phông xét nghim.
-Thai d
+ Tuân thti chtt ch các nguyen tc an toàn khi
lam vic ô PXN có tác nhOn nguy him.
+ Tuân thu nghiêm ngt các quy trmnh dam báo
chat hxçng v trang thit bj, hóa chat sixth pham,
quy trInh xét nghim chun d dam báo chat hrqng
xét nghim.
+ Co trách thim cao trong vic phOng và han
ch lay nhim tác nhân nguy him tr phông thI
nghim
+ Can then, t mi và an toàn trong các cong vic
thirc hin & PXN vâi các tác nhân nguy hiêm.
+ Trung thire, khách quan v&i cac k& qua kim
tra chtt ltrçing cüa phông xét nghim.
- Kin thüc:
+ TrInh bay ducic các buâc k5 thuât hoàn thành
tiêu bàn mô hçc bInh thu&ng
Mo phôi thai hoc
+ TrInh bay duçic thUng kin thrc cci ban và c.p
77 cci s& giái phu
that v mô vã phôi thai hpc ngix&i di cllong
beth
+ Phân tIch dtrcic ni dung, dc diem, cOng vic
và vai trô cüa giái phu beth trong chan doán, diu
tn và tiên krcing bênh
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- L thuyét: Thi trc nghim, 100 câu, 60 philt
- Thire hành: Thi thrc hành b&ng hInh thIrc chy
* lieu chi dánh giá các loai bài tp thi, kim tra:
Kim tra dánh giá giOa ks': S câu dung <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% <90%:
khá; 90% <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.

Ten mon hQc

S tin LKh trinh

Miic dIch mon hçc

Thi dánh giá èui ks': s6 câu dng <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% <90%: khá;
90% <95%: khá giôi; 95% - 100%: giôi.

+ Chi djnh duc các k5' thut GPB cot bàn và rng
dmg trong thirc hành lam sang
-Kinäng:
+ Thirc hin ducc các k5' thutt mô hçc thông
thuing
+ Nhn din và xác djnh duçxc các cu tric vi the,
siêu vi th cUa các mô dai cumg
+ Nhn bit và chi dinh dung các k5' thut xét
nghim GPB cot bàn thich hcip trong thrc hành lam
sang
-Thai d:
+ Tuân thu các quy djnh v an toàn khi lam vic
vii may moe và khi tiêp xüc vâi các hóa ch.t, thuôc
thum, sinh phAm
+ ThOi quen thin trQng, chInh xác, trách nhim
khi thrc hin hoc chi djnh các k th4t xét nghim

Sinhhóacots78
min djch cot sâ

Hóa sinh co so':
Kin thüc:
+ Trinh bay duqc cu tao hóa h9c, tInh chit, vai
trO cüa enzyme, carbohydrate, lipid, acid amin,
acid nucleic và hemoglobin
+ Phân tIch duçxc dc dim cot bàn cüa các qua
trinh chuyn hóa näng hrçxng, chuyn hóa glucid,
lipid, acid amin, acid nucleic, hemoglobin; môi lien
quan gifla các qua trInh chuyên hOa và ãnh hu&ng
cüa rôi loan chuyn hóa các chat trong mOt s bnh
l
- K! näng: Tlc hin dixcc các k th4t din di
ADN, protein và irng ding vào chn doán bnh.
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Phuro'ng pháp dánh giá hc viên

5
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ChInh sách dôi vó'i h9c phân
- L thuyt: sü dmg phi hçip các phtrang pháp
dy hpc tIch circ và truyn thông.
- Thrc hành: H9c viên thrcic huâng dn mâu, sau
dO tr tin hành xét nghim và bin lun k& qua.
- Thi: M6i tin chi du dánh giá cho diem theo quy
ch. Cuii mi tin chi t chirc k' thi kt thüc.
Phiro'ng pháp, hiuh thfrc kim tra - dánh giá kt
h phn
- Hinh thüc thi là câu hOi trc nghim 5 chçn 1,
ch9n tp hqp dung, câu hOi dung sai, câu hOi mY...
Nôi dung ra d là toàn hO kin thüc gi giáng 1'
thuyt, tr h9c và thrc hành.
- só lirong 100 câu hOi. Liy tir ngãn hang d thi.

[T

Ten mon hoc

S6 tin Lich trInh
..
chi
giang dy

Muc thch mon h9c
- Thai do: Trung thuc, khách quan thirc hin cac
thao tác chuyên mon. Khiêm ton hc tap, quan h
và hçp tác tot vth b?n dông righiep.
- 1.2.1 Kin thfrc:
± TrInh bay ducic h thong min djch trong cc'
the nguYi: thành phAn, cu true và ehrc nàng cüa
h thông mien djch không dc hiu và dc hiu.
+ Phân tIch duc chrc nàng cüa dáp rng mien
djch tê bào và min djch djch the trong qua trinh
1oui bô kháng nguyen i và dung thir kháng nguyen
bàn than.
+ TrInh bay &rcic cc' ch diêu hoà và các. thành
phân hiu üng tham gia dáp irng mien djch.
-Kinãng:
+ Nhân djën dixc'c cãc tê bào và các to chüc
lympho
+ Thirc hin &rc các k5 thuât min djch cc' bAn
thu ngung két, kêt tüa, din di, ELISA, IFA dê phAt
hin khAng the djch the
- Thai d:
+ Tuân thu các quy djIIh ye an toàn khi lam vic
vâi may móc và khi tiêp xüc vth các hóa chat, hóa
chat, sinh phäm
+ Thói quen than tr9ng, chInh xác, trách thim khi
thuc hin hoc chi djnh các k thut xét nghim
+ Khiêm ton h9c tp, quan h và hçip tác tot v1i
dOng nghip
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Phirong phap danh gia h9c vien
- Cách tInh diem: theo thang dim 10, 1am trOn den
mt so thp phân theo quy djnh cüa diêu 22 cüa
quy chê 43 cüa BO Giáo dic và Dào to ye dào to
di hçc và cao däng h chInh quy theo h thông tin
chi

TT Ten mon hoc

So tin Lich trinh
Phxro'ng phap daxxh gxa hoc vxen
chx
g]iaxxg dy
Xliii. CAO HOC KHOA HOC V SINIHI, KJHIOA 2020 - 2022

thch mon hoc

JL Kit thwc
+ TrInh bay thrcxc hot dOng chirc nãng cüa các
c quan trong c the va c ché diu hoà boat dng
cüa các ci quan do.
+ Vn dxng duçirc các kiên thrc sinh 1 vào lam
sang va các mon hc khác nhu sixth hoá, sixth l'
bnh mien djch. . . .và nghê nghip sau khi tot
nghip.
2. K näng
- Th%rc hin duçic mOt so k thut xét nghim v
máu, thrc hin duqc mOt sO thu thut trên SUC vat
Chân doá.n chIrc thi nghim và giãi thich dixc các hin tixng xáy ra
nAng
trong thi nghim.
- Thc hin duçc mt s6 xét nghim hang bat tai
cong dông.
- Thrc hin duc cac k thut thäm dO chirc nAng,
phan tIch thrc các két qua thàm dO.
3. Thai dO
- Thai d hçc tp nghiêm tüc, cO mt dy dU tht cã
các buôi hçc.
- Trung th%rc, khách quan thrc hin cãc thao tác
chuyên mon.
- Khiëm ton hçc tap, quan h và hqp tác tót vài ban
dông nghip.
KiIO thü'c
+ Sau khi hoàn tat mon hoc hc viên có the:
Di truyen - Srnh
+ Cung co cac quan niçm di truyen ci ban
80
hQc phan tü
+ Hiêu và mô tã thrcrc các (mg dung và giâi han
•
.
cua cac ky thuat di truyen te bao h9c su dixng trong
chãn doán bnh di truyên.
254

Th CTK
vàKHDT
ang nam

5

Theo CTK
và KHDT
hangnam

- HInh thüc thi là cau hôi träc nghim 5 chpn 1, chcn
tp hçrp dung, câu hOi dung sai, câu hôi mci... Ni
dung ra d là toàn bO kin thuc gii giãng l thuyêt,
tir h9c và thirc hành.
- So hrng 100 can hOi. Lay tr ngân hang dê thi.
- Cách tInh diem: theo thang diem io, lam trOn den
mOt s6 thp phân theo quy djnh cüa diu 22 cüa quy
chê 43 cüa Bo Giáo dic và Dào tao ye dào tao dai
h9c và cao dãng h chInh quy theo h thông tin chi

Kiêm tra:
. ..
Thi cuoi mon h9c: 100 cau trac nghiem
Thi chay tram: 15 cau hOi
.
•. ,.
..
Tieu chi danh gia cac loal bai tap

rT

r

hoc

S tin Lich trInh
chi
glang dy

Muc dich mon hyc
+ Hiu và mô tá ducic các ng dmg và. giâi hn
cüa cac k thut di truyên phân tCr sir ding trong
chin doán bnh di truyên.
+ TrInh bay duçic các dng dt bin gen và mô
tá duçic dc diem di truyên cüa cac dt biên &yn
gen
± Trinh bay ducic các dng dt bin nhim sc
the và mô tã duc dc diem di truyén cüa các dQt
biên nhiêm sac the.
+ Giái thIch duçic nguyen nhân, CG ch v biu
hin cüa mOt so bnh do bat thu?mg nhim sac the
phô biên.
+ Giãi thich ducic nguyen nMn, ca chê và biu
hin cüa mOt so bnh ii di truyn dorn gen ph bin.
+ V, hiêu va giãi thich duqc phã h.
± Hiéu duçyc tinh phirc tp cüa sr di truyên da
yëu to Va dánh giá di'ing nguy cc' tuc'ng dOi cüa các
bênh 1di truyën nay.
± Hiêu duçic trng thai can bang di truyën trong
quân the, rng ding djnh 1ut Hardy - Weinberg
trong vic tinh tan sO cüa các kiu gen trong quAn
the
+ Hiêu ducic nêntãng di truyên hc cc' bàn cüa
các bênh 1 di truyên se ducic dy trong các mon
hçc sau (bnh chuyén hóa, ung thu)
+ Hiêu và mô tà duçic các 1mg ding và giài hn
cüa các phircrng pháp sang 19c và chân doán truâc
sinh, sc' sinh.
+ Hieu duçic các nguyen tc cc' ban cüa tu vn di
truyCn, sIr dicing các kiên thIrc dä hçc dé ph%ic vii
cho vic tu van di truyên.
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Phu'ong phap danh gia hyc vien
Kim tra dánh giá gitta kS': S6 câu diing <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
khá; 90% - < 95%: khá giói; 95% - 100%: giöi.
Thi dánh giá cu6i k5': S6 câu di1ng <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi chy tram: diing 10 - 15 câu: dat; sai <10 câu:
không dt
Ljch thi, kiêm tra (kê cá thi 1i):
Thi dánh giá cuôi ks': theo sir sp xp cüa phông Sau
Di H9c
Thi chy tram: cuoi chucing trInh thrc hành

kT Ten 1irm hoc

81

Hóa sinh lam
sang i

So tin Lich triniri
:.
thu
guanng
day

Muc thdlili rnin hoc
-Knäng
+ Thuc hiên dthYc k5' thuãt nuôi cay tê bào
lympho máu ngoi vi.
+ Nhuôm tiêu bàn nhim sac th theo k thuât
nhum band G.
+ Lp duçic b nhim sac th (karyotype) binh
thung va mGt so b nhiOm sac the bat thumg phô
biên theo k5 thut nhum bang.
+ Thirc hiên thrçic k thut tãch chit DNA tur
máu toàn phân.
+ Thuc hiên &rcc k5 thut PCR, din di DNA
trên gel agarose
+ Lp duçic phà h
- Thai
chuyêncn
+ Chucmg trInh nhàm hinh thành ô nguthi hQc:
+ Thai d dung dan cUa ngu1i lam cong tác y tê dôi
viingtthi mAc bnh di truyên trong cong dng.
+ Y thüc duçc tOrn quan trong cUa cong tác dur
phOng và tix vAn dOi vi bnh di truyOn
- Kin thfrc: Vn dung duçurc cAc kin thrc sinh hoá
vào bnh 1' lam sang và các mon hc khAc nhu sinh
l, sinh 1 bnh min djch. . . .và ngh nghip sau khi
tot nghip.
- K uAng:
+ Sur dmg và bAo quAn duçc cac trang thiOt bj,
hoA chat, sinh phâm chuyen dthg trong phOng thI
nghim.
+ Lam dirnc cAc xét nghiêm hoá sinh máu, nilOc
tiêu, djch chçc do...
+ Thirc hin duçic các xét nghim hang bat t?i
cong dông.

256

Theo CTK
hangnAm

Phuro'ng pilnap daniilln giia hoc vncn

- HInh thirc thi là câu hOi trAc nghim 5 chn 1, chn
tp hçp dung, câu hói dung sai, cAu hOi mr... NOi
dung ra dê là toàn bO kiên thrc gRi giáng 1 thuyt,
tur hc và thc hành.
- So luçing 100 cAu hOi. Lay tr ngAn hang dé thi.
- Cách tInh diem: theo thang diem 10,làm tràn den
mt so thp phAn theo quy djnh cüa diêu 22 cUa quy
chê 43 cüa BO Giáo duic và Dào tao v dào tao dai
h9c và cao dAng h chInh quy theo h thng tin chi

TT Ten mon hQc

82

HOa Siflh lam
sang H

Sinh 1)1' bnh dai
83
cung

S tin Lch trInh
chi
giãng dy

Mijc dIch mon hçc
- Thai d
+ Tn t%Iy vâi sir nghip chàm soc và báo v sxrc
khoê nhân dan, hét lông phic vix ngithi bnh.
+ Truxig thrc, khách quan thrc hin các thao tác
chuyên mon.
+ Khiêm tn h9c tap, quan h và hçp tác t6t vâi
ban &ng nghip.
Kin thüc: Vn dxng &rcrc cãc kin thüc sinh hoá
vào bnh ly lam sang và the mon h9c khác nhu
sinh l, sinh 1 bnh min djcli. .và ngh nghip
sau khi t6t nghip.
K5 näng:
+ Str ding va bào quãn dixçic các trang thit bj,
hoácht, sinh pMm chuyên ding trong phông thI
nghiçm.
+ Lam dxiçc the xét nghim hoá sixth máu, nuàc
tiu, djch ch9c do...
+ Thirc hin ducic các xét nghim hang bat tU
cong dng.
Thãidô:
+ Tn tuy vâi s'r nghip chäm soc và báo v sire
khoê nhân dan, hét lông phiic vii nguii bnh.
+ Trung thre, khách quan thrc hin the thao tác
chuyên mon.
+ Khiêm tn h9c tap, quan h và hqp tác tot vii
ban dng nghip.
- Kin thü'c
+ N.m vftng bnh nguyen và ca ch bnh sixth cüa
các bnh l' di ci.wng nhu viêm, ri loan chuyn
hoá, rôi '°a phát trin t chirc.v.v.
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Phwoiig pháp dánh giá hQc viCn

Theo CTK
và KHDT
hang nAm
- Hinh thrc thi là cau hOi trc nghim 5 chçn 1, chçn
tp hcip dñng, cau hOi dung sai, câu hOi m&... NOi
dung ra d là toàn b kin thüc gi0 giàng l thuyêt,
tir hoc và thrc hành.
- s6 lüçrng 100 thu hOi. Ly tr ngân hang d thi.
- Cách tInh dim: theo thang dim 10, lam trôn dn
môt s thâp phân theo quy djnh eUa diu 22 cüa quy
ch 43 cüa BO Giáo dic và Dào tao v dào tao dai
hoc và cao dàng h chinh quy theo h thông tin chi

5

5

Theo CTK
và KHDT
hang näm

Thi cui kS': mi tin chi t chirc dánh giá cu6i kS'
theo quy ch cira nhà trueing, Dai hc Hug, và B
Giáo dxc và Dào tao quy djnh
Cu6i hçc pMn t chirc k' thi kim tra eu& hçc phn.

TT TOn mOn hc

So tin Lich trinh
ehii
giOng day

Mic thh mOn hQc
+ Vn dmg thrçic bnh nguyen và c ch bnh sinh
giãi thIch duçic cac triu chüng, hOi chng cOng
nhu qua trinh tü vong trong mt s6 bnh l ci th.
+ Vn diing nhftng kiOn thc cu ch bnh sinh vào
cong tác phông ngra bnh tt và chäm soc sirc khoé
cong dng.
- K' nOng
+ Bit cách xây d%rng mô hinh thirc nghim,
phwng pháp nghien cihi khoa hoc.
+ Bit cách quan sat, giài thIch dtrcic các hin
tuçing. Phân tIch và bin lutn cac kt qua thrc
nghim...
+ Biêt each và 4n dng cong dOng thirc hin cong
tác phOng ngra bnh tt dra trên nhthig kin thc
sinh l bnh
A
- Thai d chuycn can
- Tn tuy vOi sr nghip chOm soc và báo v sirc
khoO nhân dOn, ht lông phic vii ngthi bnh.
Trung thrc, khách quan thirc hin các thao tác
chuyên mon trong hQc tp và nghiên cfru khoa h9c.
- Khiêm tOn h9c tap, quan h và hcrp tác tOt vâi ban
dOng nghip.

Min djch bênh
hçc

- KiBi thfrc
+ Hiu va trInh bay duic các c ch bnh nguyen
bnh sinh cOa mt sO rôi loan dáp ung min djch
thu quO man, suy giám min djch, bnh ly' tr mien,
min djch ung thu, min djch nhiêm trOng.v.v.
+ Trinh bay ducc nguyen tac diu trj cy bàn
b@ih l co c chO min djch
- Kj nOng
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Phiirouiig phOp dOnh giá hc viiOn
Hinh thirc thi: là câu hôi tr.c nghim 5 chn 1 chiëm
t l 80% và chçn tp hçip dung, câu hôi dung sai,
câu hói mô chim t' 1 20%. NOi dung ra d là toàn
b kin thirc gR giáng l thuyt, chuyên d. So
hrçmg 100 câu hOi duc lay tr ngân hang d thi.
Cách tInh dim: theo thang dim 10, lam tràn dn
mOt sO th.p phân theo quy djnh cOa diu 22 cOa quy
ch 43 cüa BO Giáo dic và Dào tao v dào tao dai
hQc và cao dâng h chinh quy theo h thOng tin chi
* Diu kiin d thi: gm các diu kin nhu sau:
+ Khong yang qua 10% tOng sO gRi giâng l thuyt.
Nap chuyên dé dy dü

s

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

Thi cuOi ks': mOi tin chi tO chrc dath giá cuOi kS'
theo quy ch cüa nhà tru&ng, Dai h9c Hu, và B
Giáo d%ic và Dào tao quy djnh
Cuôi h9c phOn to chc k' thi kêt thüc hçc phOn.
Hinh thirc thi: là câu hOi trc nghim 5 chçrn 1 chim
t' l 80% và ch9n tp hcip ding, câu hOi dung sai,
câu hOi m chim t l 20%. Ni dung ra d là toàn
bO kin thirc gii giáng l' thuy&, chuyên d. So
luçing 100 cOu hOi duçic lay tr ngân hang d thi.

TT Ten mon hoc

S6 tin Llch trInh
chi
giãng dy

Myc dIch mon hçc
+ Bit doc các tiêu ban v các t bào va t chrc
lympho
+ Biêt cách phát hin kháng th djch th (cac Ig)
bang cách k thu.t min djch nhix ngung k&, kt
tüa, din di, ELISA, IFA..v.v
+ Bit vn ding kin thüc t6t cüa các chuyên ngành
khác nhix vi sinh, k' sinh tr11ng, sinh hoá .v.v.vao
nOi dung bài h9c.
- Thai d
+ TIch cic tham gia h9c tap, tim hiu kin thirc
mon h9c min djch nhm dáp rng vâi chuyên khoa
cUa bàn than dang cong tác.
+ Trung thirc, khách quan thrc hin các thao tác
chuyên mon trong hc tp và. nghiên efru khoa hçc.
+ Khiêm thn h9c tap, quan h và hcip tác tt viii bn
dông nghip.

Phirng pháp dánh giá hyc viên
Thi thrc hành duqc t chrc ti B môn, cho theo
thang dim 10 và lam trôn dn mt s thp phãn
(0,5); gm hai phn: dim thi da cUa l thuyët thc
hành là 5d va thrc hành là 5 dim. Diem cuôi cilng
là. trung binh cong cüa hai dim nói trén.
Cách tInh dim: theo thang dim 10, 1am trOn dn
mt s6 thp phãn theo quy djnh cüa diu 22 cüa quy
the 43 cUa Bô Giáo d%lc và Dà.o to v dào to di
hçc và cao dng h chinh quy theo h th6ng tin chi
* Diu kin dr thi: gm các diu kin nhu sau:
+ Không vng qua 10% thng s6 giô giãng l thuyt
và gi h9c thirc hành dy dü (v.ng phép và có bü).
Np chuyên de dy dü.
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85

Trit h9c

- Bi drng tix duy tri& hçc, rèn luyn th giài quan
và phiicmg phàp lu.n trit hoc cho hoc viën cao hçc
và nghiên cüu sinh trong vic nhn thIrc và nghiên
ciru các di tuçmg thuc ltnh vrc khoa hçc tr flhlefl
và cong ngh.
- Càng o nh.n thirc c so i lu.n tri& h9c ella
dithng lôi cách mng Vit Nam, dc bit là chin
hrcic phát trin khoa hc - cOng ngh Vit Nam.

Phuing pháp
- Trinh bay duçrc cáe nOi dung chll yu cAn thi&
nghiên dllu khoa thixc hin mOt d tài nghiên NCKH.
86
h9c
- Din giãi dixqc các ni dung ca bàn ella các buóc
tin hành mt d tài NCK}{.
259

3

Theo CTK
và I(HDT
hang näm

3

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

Tang hçrp 3 phn dim:
- Tham gia hçc tp và thào lu.n ti giãng dixrng, có
sir hixâng dn cüa giáng viên(co th t chIrc theo
nhóm, không qua 5 h9c viên/ nhóm): 10%.
- Bài tiu luân (thrc hin doe 1p cüa mi hc viên):
30%.
- Bài thi tir 14n k& thllc mon hc (thOi gian lam bài
90 phllt): 60%.
- Dánh giá thrOng xuyên: Dánh giá kt qua tü các
bài tp
- Thi h9c phAn:
+ Th%rc hành: lam tiu lun: 3/10
+ L thuyt: thi trc nghim: 7/10

TT TOn mon hçc

87

Giài phu

88 Giãi phu bnh

89

Ung buàu và xa
tn

S tIn iLIch trinh
chi
giäng d'y

Mc dich mOn h9c
- Trinh bay djxcic cách xu 1, phân tIch và so sánh
các thông tin thu thp dircic nhäm trá 1?yi thOa dáng
các câu hôi nghiên cüu.
- Xây dijng dixçc mOt d cixcmg NCKH.
- Nhan thrc &rçlc thai quan trng cUa phuang pháp
nghiên cüu khoa hoc, cüa hott dng nghien cru
khoa hc trong Cong tác bão v Va nâng cao sirc
khOe con ngui.
1. Kin thfrc: hc viên có dixçirc kin thirc cc bàn
vâ c.p nh1t v giái phu ngrn1i
2. K' iinOng: biOt dixcic các dc dim giái phu hc
nguôi trên mô hInh xác và nguii s6ng
3. Thai d: Hc viOn mg diving thrqc các kMn thüc
giái phu cc bàn d üng ding trong linh vrc Chn
doan hinh ánh
1. Trinh bay duçrc 4 ni dung chinh cña giãi phu
bnh dai clxo'ng.
2. Trinh bay duçic 2 dng thn thtrcing giãi phu bnh
là viOm và ung thu cia các cci quan ho hip, tiêu hóa,
tun hoOn, tiêt niu, ci quan sinh dic nO; bênh cüa
mô lymj,ho, tuyên vu, giáp.
- Trinh bay duçrc kin thüc c bàn v bnh 1 ung
thu
- Chi djnh ph6i hqp các k thut hInh ãnh trong các
bth 1' ung thu

1. KMn thirc:
- Trinh bay duc các k thut hinh änh
Tng quan Chn
90
- TrInh bay duqc các nguyen i tao ành cüa các
doan hinh ânh
phung pháp CDHA
- Trinh bay dtrc vai tró cüa các k thut hInh ânh
260

Phirong phá

1ành giiá hQc viOn

3

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

3

Theo CTK
và K1-IET
hang nAm

Trc nghim khách quan

3

Theo CTK
KHDT
hang näm

Dánh giá theo hInh thüc träc nghim khàch quan,
vói thang dim 10, m,t s6 thp phân

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

- Thi d9c phim
10 phim
- Thi tr&c nghim 100 câu
60 phüt
4.2.1. Dánh giá thung xuyen (kim tra giüa hoc
phnj câu hói trâ liii ngãn 10 phüt 3/10

4

Dánh giá theo hinh thirc tr&c nghim khách quan,
vài thang diem io, mt s thtp phOn

TT

i'ên mon hc

S tin Ljch trinh
ch
giãngdy

Mc dich mon hçc

- TrInh bay v thuc can quang sü ding trong chiii
doán hinh ãnh
- Trmnh bay v sr nhim xa trohg chin doán hinh
ânh
2. K nàng:
- Dánh giá ctuqc chit luqng các k5' thut hinh ânh
- Nm thrçrc các uu diem và han chê cüa các k5
thuQtt hInh ânh
- Chi dinh &roc các k thut hInh ánh
- Sr dmg và xü tn các tai bin cüa thuc can quang
- H?n ché t6i da nhim xa trong ch.n doán hInh ãnh
- Sü d%ing và bão quân trang thi& bj khoa Chn
doan hInh ânh
3. Thai d:
- Nhn tlnrc dixçrc vai trà, giá trj cüa các k5 th4t
hinh ãnh
- Nhn thirc du'çrc giá trj ph6i hcip các k thuat chn
doán hInh ânh trong chi djnh va chn doán các bnh
1)2
- Nh.n thüc duccc giá trj các k5 h4t can thip
Cung cAp kin thüc v mt s bnh 1)2 trong ngoi
khoa
L)2 thuy& Ngoi Dua ra dixçic huóng chAn doán và xü tn mOt s bnh
91
khoa
1)2 trong ngoai khoa
Thao tác drnc môt s6 k5' thuât eq bàn d chn doán
và xir tn các bênh nay
1. Kin thüc:
ChAn doán hinh - TrInh bay duc lçii Ich các k thu.t X quan, Siëu
92
ành Ho hAp
am, CAt lOp vi tinh, Cong hirOng lit trong chAn doán
các bnh lông ngrc
261

Phu'ong pháp dánh giá h9c viên
4.2.2. Thi hc ph.n gm 1 thuyt và thrc hành
(tiêu chI dánh giá) 7/10
- Co kin thüc v lçii Ich các k5 thut hmnh ánh X
quang, siëu am, cit kip vi tInh, cong hthng lit
- Chân doán d.rctc các bnhh 1 thuông gp trên các
k5 thut hinh ãnh

4

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

Phirang pháp dánh giá 1)2 thuyt: Tr&c nghim

5

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

- Thi dQc phim
10 phim ho hAp
- Thi trAc nghim 100 câu
60 phüt

TI

Ten mOn II

ChAn doán hInh
ánh Tim mach

Myc thch mon hçc

S tIn Lkh trmnh
chl
giãng duy

POiinng pháp ánh gki hc viOn

- CMn doán ducic các bnh lng ngc thuèng gp
Dánh giá thuâng xuyên (kim tra giia hc phân) câu
trén phim X quang, C.t lap vi tInh
hôi trã 1ii ngn 10 phüt 3/10
2. K5 näng:
Thi h9c phn gm l thuyt và th%rc hành (tiêu chI
- Dánh giá dixçic chAt luqng k5 thut phim phi
dánh giá)
7/10
- D9c thrçic phim các dâu hiu co ban trên phim
Co kiên thrc v lci ich các k thuat hInh ãnh x
pMi thixông qui.
quang, siêu am, ct lap vi tInh thäm khám h ho hAp
- DQc phirn các hi chrng hInh ánh lan h ho hAp.
ChAn doán thrcic các bnhh 1 thtrOng gp trên phim
- Dcc phim hinh ánh ct lOp vi tInh long ngirc bInh
x quang, CLVI lng ngrc
thii?ing.
- Dpc phim X quang và cAt lOp vi tInh chAn doán
hinh ánh viêm phi, áp xe phi, lao phi, u phi,
n& mc phil don dOc, các bnh phi thâm nhim,
chn thtrcmg ngirc
3. Thai dO:
Nhn thtrc duqc vai trÔ, giá tr cUa phim X quang
phi trong tAm soát, chOn doán và djnh huong mOt
so bnh lông ngrc
Nhn thirc duçic vai trO, giá trj cüa phim CLVI
1ng ngirc trong chAn doãn b sung mOt s6 bnh
lông ngrc
Nhn thrc dixçrc giá tn phi hçp các k thut X
quang, sieu am, CLVT trong chi djnh và chn doán
các bnh 1)1' lang ngrc
XIV, CAO HQC I)N QUANG vA Y HQC H3T NHAN, KHOA 2020 - 2022
- Thi chy tram dc phim
1. Kin thic
- Thi träc nghim 100 câu 60 phüt
- Dánh giá ducic hinh ânh tim binh thirâng, bnh l.
Theo CTK Dánh giá thuxng xuyên (kim tra gitta hc phAn)
Dôi chiêu vOi phan b6 tuAn hoãn phi binh thuäng
5
và KHDT
3/10
và bnh ly' trn phim phi chuAn.
hang nm Thi hçc phtn gm l thuyt và thrc hành (tiêu chi
- Phân tIch ducic nguyen 1' Siêu am, CLVI, CHT,
7/10
dánh giá)
mch máu s6 hóa cüa tim mach.
262

TT

Tii niôn h9c

S tin L%ch trInh
chi
giãng dy

Myc dIch mon hçc

- Chân doán thrçic mt S6 bnh 1' tim và mach máu
trén hInh ánh Siêu am, CLVT, CHT, mach máu s6
hóa.
2.K5nàng
- Chân doán &rçxc mc,t s6 bnh 1 tim, mach máu
thuing gp trên plum X quang, siêu am 2D và
Doppler.
- Thuxc hin duoc các k5 thi4t siêu am chn doán
• bnh 1' mach máu.
- Co th th%rc hin duçic k thut chp nch chiii
•doán (khong b.t buc).
3. Thai dO và phuong pháp hçc ttp
TIch crc, chü dng trong h9c tp
Tham gia trhih bnh, h9c theo các tInh hu6ng (case
study)
Hoc theo cách höi - trá 1i (Question - Answer).
1.Kin thixc
- Phân tIch dixçic nguyen 1 k th4t X quang,
CLVT, CHT, siêu am cüa ccr quan 4n dOng.
- Chin doán duçic các bnh xuang khp trën phim
X quang thung quy và trén CLVT
2. K5 nà.ng
Ch.n doán hinh - Thrc hin duçic các k5' thu.t chip X quang, siêu
94 ãnh ccx xircxng
am ,CLVT xucmg khâp
kh&p
- Diên giãi dixcyc các phim thu1ing quy va ct lop vi
tmnh xucxng Ichcii
3. Thai dO và phuang pháp hc tp
TIch clrc, chü dOng trong hc tip
Tharn gia trinh bnh, h9c theo các tinh hu6ng (case
study)
Hoc theo cách hôi - trá liii (Question - Answer).
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Theo CTK
và KHDT
hang näm

Phirong pháp dânh giá hyc viên

Thi chy tram d9c phim
Thi trc nghim 100 câu 60phüt
Dánh giá thuing xuyên (kiêm tra gifta hçc phAn)
3/10
Thi h9c phn g6m 1y thuy& và thrc hành (tiêu clii
dánh giá)
7/10

TT

In möu hç

Chn doán hInh
anh lieu hoá

96

Chn doAn hInh
Anh Tit niu
sinh dic

So thi 1Ueh trInh
chil
giOng dy

Mc diIch mon hc
1.Kin thüc
Phãn tIch ducic nguyen 1 k5 thu.t Siêu am, CLVT,
CHT, mach máu so hóa cüa b may tiêu hoá.
Dánh giá duc hinh ãnh éing bInh thuing, bnh 1
trén phirn X quang quy rncc. Chn doán &rcic các
bnh 1 tiëu hóa tang rng trên siêu am và cat hrp
vi tInh, CHT.
Dánh giá dirçc hInh ánh các t?ng dc bInh thumg,
bnh 1 trên phim X quang quy uâc, siêu am và cAt
1cp vi tInh, CHT.
Chn doán &rcc mOt s bnh 1' cüa bO may tiêu
hoá trên hInh ánh Siêu am, CLVT, CHT, mach máu
s hóa.
2. K nAng
Thirc hin duçic các k5 thut chip 6ng tiëu hoá có
sü diing thu6c cAn quang.
Thrc hin ducxc các k5' thut siêu Am chn, CLVI,
CHT doAn bnh 1 b mAy tiêu hoá.
PhAn tIch duçic cAc hInh Anh bénh 1' cüa b may
tiêu hoá trên phim X quang, siêu Am, CLVT, CHT.
3. ThAi d vA phung phAp hçc tp
TIch crc, chü dng trong hQc tp
Tham gia trinh bnh, hQc theo các tinh huóng (case
study)
H9c theo each hOi - trA 1i (Question - Answer).
1. Kin thA'c:
- TrInh bAy ducic lcii Ich cüa cAc k thuât hmnh Anh
khAm tit niu sinh diic
- Trinh bay ducic lçii Ich cüa cAc k5' thut X quang,
siêu Am, cAt lap vi tInh trong cMn doán cAc bnh
tit niu sinh dic
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Phurong phOp thinh giá hçc viOn

- Thi chy trm d9c phim
- Thi trc nghim 100 câu 60phát
Theo CTK Dánh giá ththng xuyên (kiêm tra gifla hçc phn
và KHDT
3/10
hang nAm Thi hc ph.n gm 1 thuyt và th%rc hành (tiêu chi
dánh giá)
7/10

Theo CTK
và KHDT
hAng nAm

Thi d9c phim: 1 phim TN hoc SD
Thi trAc nghim 20 câu trong 100 cüa cAc chuo'ng
vâi thai gian 60 phüt
DAnh giá. thi.thng xuyên (kim tra giüa hgc phn) cAu
hOi trA Ru ngn 10 phiit
3/10

TT

Tciii mon hoc

So tin Lich trinh
:..
chi
giang dy

Muc thch mon h9c
- TrInh bay thrçic 1 thuy& chin doán cac bnh tit
niu s1nh dic thixing gp trên phim x quang, siêu
am
2. K5 näng:
- Dáth giá duqc chat lucmg k thut phim x quang
h tiêt niu
- Phân tIch dixçic ye mt k thut hinh ânh x quang,
siêu am h tiêt niu sinh due
- Chân doán duçic sói h tit niu trên phim x
quang, siêu am
- Chãn doán duçrc hi chrc ttic dumg dn niu trén
phirn x quang, siêu im
- Chân doán ducic u than trCn phim x quang, sieu
am
- Chân doán thrcic U &n1ng din niu trCn phim x
quang, siêu am
- Chân doán dixyc bênh 1' nhim khuân he tit niêu
trên phim x quang, siêu am
- Chân doán dtrçrc bnli 1' thu?mg gp cüa tr cung
phân phii trén phim x quang, siêu am
3. Thai d:
- Nhn thüc dixçirc vai trô cUa phim x quang, siêu am
trong chãn doán và djnh hithng mt s6 bnh tit
niëu sinh due
- Nhn thüc ducic vai trô cüa phirn CLVT trong
chân doán b sung mt s6 bnh h tiêt niu sinh dic
- Nhn thrc duçrc giá trj phôi hqp các 1c th4t x
quang, siêuâm, CLVT trong chi djnh và ehn doán
các bnh tiét niéu sinh due
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Phwong pháp danh gia hQc vien
Thi hçc phn gm 1 thuyt và thijc hành (tiêu chI
dánh gia)
7/10
Co kiên thrc ye lqi Ich các k5 thuât hInh ánh x
quang, siêu am, cat lap vi tfnh thäm khám h tiêt
niu sinh dic
Chân doán dixçic các bnh 1 TNSD thuông gtp trên
phim x quang va siêu am

TI

Tn mOni lino

Mnn

ch mOn

KiOn thnrc
- Phân tIch duçic nguyen k thut CLVT, CHT
h than kinh.
- Chin doán ducic các bnh h thin kinh trên phim
CLVT, CHT
2. K nng
- Thrc hin ducc các k thut CLVI, CHT sç não
khÔng tiêm và Co tiêm thuc, chip CLVT, CHT cOt
song
- Diên giái duc các hInh ânh bInh thung và Mt
thn.thng trên phim CLVT, CHT sç nAo và cOt s6ng
- Phân tich ducic các bnh 1 cüa h than kinh SQ
nào Va tu song
3. Thai d
- Nhn thirc vai trO cãc k thut x quang qui uàc
trong cMn doán bnh 1 thn kinh
- Nhn thüc giá trj, vai trO các k5 th4t hInh ãnh
hin dii: CLVT, CHT ... trong chân doán bnh 1'
Sc no, cOt s6ng

10

Chin doan hInh
Onh Th.n kinh

98

Ch.n doán b.ng
Cong hi.r&ng tir

99

Trit hpc

So tn lUclin trhnh
chii
gng dy
Theo CTK
và KHDT
hang näm

Pllnmnng phOp dárnilln gO llnc vên

- Ihi chy tram dcc phim
- Thi trc nghim 100 câu 60 phüt
Dánh giá thnrng xuyên (kim tra gifta hQc phn)
3/10
Thi hçc phAn gm 1 thuyt và thi,rc hành tiêu chi
7/10
dánh giá)

5

- Thi chy tram dc phim
- Thi träc nghim 100 câu 60 phüt
Dánh giá. thuông xuyên: kim tra giia h9c ph.n d
.
dánh giá diu kin dê thi kt thüc hc phn
Thi hc pMn gm Iy thuyt và thrc hành (tiêu chI
dánh giá): thang diem 10
XV. CAO HQC TAI - MUll - HQNG KHOA 2021 -2023
- Bi dung tu duy trit hoc, rèn luyn th giOi quan
Tong hçp 3 phân diem:
Iheo CTK
và phumg pháp 14n trit hc cho hc viên cao hc
- Tham gia hc tgp và thào 1un tai giáng ththng, có
và KI-IDT
3
và nghiên cnru sinh trong vic nhn thirc va nghiên
sir hnràng dn cüa giãng viên (co. th to chüc theo
hang näm
cthn các d6i tucing thuOc lTnh virc khoa hçc tlr nhién
nhóm, không qua 5 hc vien! thOm): 10%.
và cong ngh.

- TrInh bay duc kin thirc ca ban v k5 thut cong
htrâng tü
- Chi djnh duc k thut cOng htrông tr
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Theo CTK
va KHDT
hang näm

TT

Tcn mon hoc

So tin Lich trinh
:.,
chi
giang dy

Muc dich mon hyc

- Bài tiu lun (thrc hin dc l.p cüa mi h9c viên):
30%.
- Bài thi tr 14n kêt thie mon hc (thôi gian lam bài
90 phüt): 60%.

- Cüng c nhn thüc ca sâ l' 1u.n frit h9c cüa
duông lôi each m.ng Vit Nani, dc bit là chiên
luc phát triên khoa hc - cong ngh Vit Nam.

- Trinh bay dixcrc các ni dung chü yu cn thit
thirc hin mit d tài nghiên NCK}I.
- Din giài dixcic các ni dung co bàn cüa các buUc
tiên hành mOt dë tài NCKH.
Phuong pháp
- Trinh bay duqc cách xr l, plian tIch và so sánh
nghiën c1ru khoa các thông tin thu thp dixçic nhäm trã Ru thOa dáng
1
hçc
cac câu hOi nghiên ciru.
- Xay drng duçuc mçt de cuang NCKI-I.
- Nhn thrc duçic tIm quan trcng cüa phrnrng pháp
nghiên cru khoa hQc, cUa hoat dng nghiên ciru
khoa hpc trong cong tãc bão v Va nâng cao src
khOe con nguôi.
1.Kin thCrc
- Trinh bay duqc hoat dOng chüc näng cüa các co
quan trong c the và Cu ch diêu hoà hot dung cüa
các ecu quan do.
- V.n ding dixçuc cac kiên thirc sinh I vao lam
sang.
2. K näng
101
Sinh 1'
- Thuc hen dixuc môt so k5 thuât xét nghiêm ye
mau, thc hien dixçuc mpt so thu thut tren sue vt
thf nghim và giái thich duqc các hin tucmg xay ra
trong thi nghim.
- Thirc hin thrçrc các k5' thi4t thãm dO chrc näng,
phân tIch dxcuc các ket qua thäm dO.
3. Thai d
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Phiro'ng phap danh gia h9c vien

3

Theo CTK
và KHDT

- Dãnh giá thxing xuyên: Dánh giá kêt qua tr các
bài tp
- Thi h9c phân:
+ Thrc hành: lam tiêu lu.n: 3/10
+ Ly thuyet: thi trac nghiem: 7/10

CTK
vàKHDT
hang nam

- HInh thirc thi là câu hOi tr&c nghim 5 chçn 1, chçn
tp hçTp dung, câu hOi dung sai, câu hOi ma... Ni
dung ra dé là toàn bO kien thic gRu giãng l' thuyêt,
tr hc và thirc hành.
- So hrcung 100 câu hOi. Lay tr ngân hang dê thi.
- Cách tinh diem: theo thang diem io, lam trôn den
mOt s6 thp phân theo quy djnh cüa diu 22 cüa quy
chê 43 cüa Bô Giáo duc và Dào tao ye dào tao dai
hçc va cao dang hç chinh quy theo hç thong tin chi.
Thang diem träc nghim nhu sau: (Diem = [(so câu
dung - s6 câu sai)/4]/10)
- Diem hc phân là diem bài thi träc nghim cuôi
hQc phn trén, dxçuc chuyên thành dim chit nhu
sau:

TT

Ten mon h9c

S tin Lich trinh
chi
giãng

Mtic d'lhi

102 Di truyn y hçc

- Kin thIrc
Sau khi hoàn tht mOn hçc hçc viên cO th:
Cüng c6 các quan nim di truyn ca ban
Hiu và mô tã duc các £rng ding và gii han cüa
các k thut di truyn t bào hçc sir dmg trong chn
doán bnh di truyn.
Hiu và mô tá duçic các tng diing va giâi han cUa
các k thut di truyn phân tr sir diing trong chn
doán bnh di truyn.
Trinh bay duqc cac dng dt bin gen và mO ta
duc dc dim di truyên cüa cac dt bin dan gen
Trinh bay duc các dng dt bin nhim sc th va
mô tã duçic dc dim di truyn cüa các dt bin
nhim
Giái thich ducc nguyen nhân, co ch và biu hin
cüa mOt s6 bnh do Mt thix?mg nhim sc th ph
bin.
Giãi thIch duc nguyen nhân, co ch và biu hin
cüa mOt s6 bnh ii di truyn don gen ph bin.
Ye, hiêu và giãi thIch dixçic phâ h.
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- Thai d hçc tp nghiêm tüc, có mt d.y dü tht ca
các bui hQc.
- Trung th%rc, khách quan thrc hin các thao tác
chuyên mon.
- Khiêm thn h9c tap, quan h và hçip tác tót vâi ban
dong nghip.

Theo
CTK
KHDT
hang näm

Phiiroing pháp dáIdu giá hçc viën
Loai dat:
A (8,5 - 10): GiOi
B (7,0 - 8,4): KM
C (5,5 - 6,9): Trung bInh
D (4,0 - 5,4): Trung binh yu
Loai không dat
F (<4 hoc ho thi hay c.m thi, hoc vi phm quy
ché thi): Kern
Loai chua dr thi
I: chi.ra di,r thi nhixng vi 1' do khách quan thu ém
dau, tai nan và duçc Trithng bO mon cho phép.
Kim tra:
Thi cui mOn hQc: 100 câu trc nghim
Thi chay tram: 15 câu hOi
Tiêu chI dánh giá các loai bài tp
Kiêm tra dánh giá gifla kS': S câu dung <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
khá; 90% - < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cuëi ks': So câu dung <70%: Khong
dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi chy tram: dicing 10 - 15 câu: dat; sai <10 câu:
không dt
cà thi lai):
Ljch thi, kim tra
Thi dánh giá cui k5': theo sir sap xp cüa phOng Sau
Dai Hoc
Thi chay tram: cu6i chuong trInh thrc hành

TT Ten mon hoc

s6 tin

Muc dich mon hoc

chi

Hiu ducic tInh phcrc tp cüa sir di truyn da yu t6
và dánh giá dung nguy c tirang dôi cüa các bnh
l di truyên nay.
Hiêu duqc trng thai can bang di truyên trong quân
the, üng d%Ing djnh lut Hardy - Weinberg trong
vic tinh tan so cüa cáe kieu ge9 trong quân the
Hiêu ducic nên tang di truyên hpc c ban cüa các
bênh l di truyêñ sê ducic dy trong các mon h9c
sau (bnh chuyên hóa, ung thu)
Hiêu và mô tà dtxçic các üng ding và giài han cüa
các phucing pháp sang 19c và chân doán truàc sinh,
su sinh.
Hiêu ducic các nguyen täc cci bàn cüa tix van di
truyên, sr dmg các kin thirc dä h9c dê phic viii
cho vic tix van di truyên.
- K nthig
Thrc hin duçic k thuQ.i nuôi cay t bào lympho
máu ngoai vi.
Nhum tieu bàn nhiëm sac the theo k th4t nhum
band 0.
Lp duçic bO nhiêm sac the (karyotype) bInh
thithng va mOt so b nhiëm sac the bat thuô'ng phô
biên theo k5 thut nhuQm bang.
Thrc hin duçrc k5 thut tách chiêt DNA tr máu
toàn phân.
Thrc hin ducirc k5 thu.t PCR, din di DNA trên
gel agarose
L.p ducic phã h
- Thai d, chuyên can
Chucing trInh nhàm hinh thành a ngixài h9c:
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Lich trInh
:..
giang dy

Plitrong phap daiili gia hoc ien

TT

103

TL mon hyc

Giái phu

104 RAng Ham Mt

tin Lch trmnh
chi
ghiing dan'

SO

Miiic dich mOn h9c
Thai d dung dAn cüa ngixñ lam cong tác y th di
vOi ngithi mAc bnh di truyn trong cong c1ng.
thrc ducic tm quan tr9ng cña cong tác d phOng
va tix vAn d6i vth bnh di truyn
- Kin thirc
Hoc viën cO duçic kin thirc co ban và cp nht v
giãi phu du mtt c&
- K5 nAng
Biêt dugc các dc dim giãi phu h9c cüa vUng dAu
mt c trên mô hInh xác và ngithi s6ng.
- Thai dO
HQc viên üng ding duçic các kin thrc giái phu co
ban d 1mg diing trong lam sang Tai Müi H9ng.

Sau khi hçc xong ch1mg chi, h9c viên có khã nAng:
- Kin thüc: Co kin thc co ban v môt s6 tinh
hung cAp clru và bnh 1 ph bin v RAng Ham
Mat.
- K nAng: Khám, phát hin, xü trI so clru mOt s6
tInh hu6ng cAp cthi và bin ch1mg cua các bnh 1'
thông thung v RAng Ham Mat.
- Thai dO: Khám toàn din d kjp thi phát hin cac
tinh hu6ng cAp elm và bnh l ph bin v RAng
Ham Mat.
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9Hmg pháp dL giá hc viên

Theo CTK
và
hang nAm

Dánh giá theo hinh thrc trAc nghim khách quan,
vâi thang diAm 10, mt s6 thp phân

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

Phucmg pháp giáng day: giãng chuyên d (thuyt
trInh truyên thông k& hçip hQc viên t soan bài,
thuyt trinh, tháo lu.n nhóm), thrc tp lam sang.
Dieu kin dx thi:
Thirc hành:
- Tham gia dy dü cac bu6i thrc hành (VAng
có phép, phãi thrc ttp bü. Nu yAng không phép
không duc dr thi).
- Lam dü 6 bnh an ehuyên khoa.
L thuyt:
- Phãi dt dim kim tra thc hành.
- Không yAng qua 30% tng s gii giãng 1
thuyt..
Phucmg pháp lixçmg giá: Thi vit hoc trAc nghim,
thi bnh an và xü tn tInh hung. Thang dim 10, mOt
s6 thp phân.

TT Ten mon h9c

05 Gay me hi SITC

106

Bnh l tai

107

BII1I 1 müi
xoang

Mc dIch mon hçc

S tin Lich trInh
chi
giãng dy

Phwong pháp dánh giä hçc viên

+ Kin thirc
Trang bj mOt s6 kin thüc c ban v 1' thuy& gay
me hôi sirc cu so' d hQc viên các chuyên khoa thuOc
h ngoai h trçi càng chuyên khoa
me hi S1XC
Kim tra I thuy&: Trc nghim khách quan. Kim
trong vic thàm khám, dánh giá chuàn b bnh flhafl
tra thuc hành: lam bnh an, hOi trên lam sang
truo'c phu thut, dng tho'i dr phOng và phát hin
Theo CTK Dánh giá thixo'ng xuyen (kim tra gifta hc phn)
duc cac bin chuxng sãu phu thut.
4
và KHDT
3/10
+ K näng
hang nàm
Thi h9c phn gm l thuyt và thc hành (tieu c
Huân 1uyn mt s kT nãng thirc hành tay ngh d
dánh giá)
7/10
có th vn d%ing xü trI c.p cüu các bin chüng cO
th gp trong qua trInh gay me -phu thut.
'
+ Thai d, chuyen
can
Hc viên tir nghiên ciru là chü yu, giãng viên tp
trung giãi quyêt cac vAn d cOn tranh luân, chua rO
1. Kin thüc: HQc viên có kin thüc ccr bàn v các
cAp cthi và các bnh 1' ph bin v Tai (viêm tai
cap và man tinh, các biên chng nOi s do tai, chAn
thucmg tai, dj 4t tai, chAn thuong tai, ung thu tai,
nghe kern, hOi chüng tin dinh...)
2. K5? nàng: Bit each khám tai dOng k thut d
Theo CTK Dánh giá theo hInh thüc trc nghim khách quin,
chAn doán duc các bnh thông thixo'ng va 1am
5
và KHDT vài thang dim 10, mt s thp phân
duc mt s thu thut v tai (ni soi tai, thông vOi
hang nam
tai),các phu thut co bàn, diêu trj báo ton cac bnh
1vêtaikMc...
3. Thai d: Co thai d xü tn dung dan vài các bnh
cAp cüu v tai và các bnh thông thuo'ng ãnh huâng
suc khOe do bnh 1 ITnh vrc tai gay ra
XVI. CAO HOC TA! - MU! - HQNG, KHOA 2020 - 2022
Theo CTK Dãnh giá theo hinh thüc trc nghim khách quan.
1. Kin thüc: Hpc viën có kin thirc Co bàn ye các
5
và KHDT vói thang dim 10, mt s thp phân
cap cru va các bnh l ph bin v Mfti - Xoang
hang nAm
271

TT

Tn mon h9c

Bnh I hong 108 thanh quãn thrc quãn

ChAn thtnmg
109 trongTaiMUi
Hong

S fin Lãch trInh
chi
giOng diy

Mc dich mon hçc
2. K thing: Bi& cách khám Müi xoang dung k5
thut dê chn doán dirçic the bnh thông thrning và
lam duçc mOt s6 thu thut v Müi xoang nOi soi
Müi xoang, chc rua xoang), cac phu thut cc bàn,
diu frj bão tn các bnh 1' v Mtii xoang khác...
3. Thai d: Co thai dO xu trI dung dn vâi cac bnh
cAp cüu ye Müi xoang và các bnh thông thtrông
ành huing sirc khOe do bnh 1 linh virc MUi xoang
gay ra
1. Kiu thic: Hoc vién có kin thüc co bàn v các
cAp elm và các bnh 1 phë bin v Hçng - Thanh
quãn
2. K näng: Bitt each khám ITnh vtc Hong - Thanh
quán dung k5 thut d chAn doán duvc cáe bnh
thông thumg và lam dtrcc mOt s6 thu thut v
Hçng - Thanh quán (nOi soi Hong - Thanh quán,
sinh thit vUng Hong - Thanh quãn), các phu thut
co bàn, diu trj bão tn các bnh i' ye Hong Thanh quän khác...
3. Thai d: Co thai dO xfr trI dung dn vOi các bnh
cAp elm v Hong - Thanh quãn và các bnh thông
thumg ãnh huâng sue khôe do bnh 1' linh c
Hong - Thanh quail gay ra
1. Kin thic: Hc viOn có kin thlrc co bàn ye các
ch&n thuong hay gp trong TMH
2. K näng: Biët cách xi trI chAn thuong ban daU,
each khám dung k5' thut, chAn doán dixçic các ton
thlrong kin dáo và giái quyét thxçrc các chn thucxng
thông thirng do
3. Thai d: Co thai dO xü tn dung dn v các 1oi
chAn thtrong cOng nhtx theo dôi sau cMn thi.rcmg ye
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Phn'mg pháp iánh giiá h9c viOn

5

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

Dáith giá theo hinh thlre trâc nghim khách quan,
vOi thang dim 10, mt s6 thp phân

5

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

Dánh giá theo hinh thüc trc nghim khách quan,
vi thang dim 10, mt s thp phân

FT

Ten mon Iiçc

S tin Ljch trInh
chi
giáng dy

Misc dIch mon hyc

di chüng va bin chiing có .th xy trong linh vrc
TMH
1. Kin thüc: HQc vien có kin thtrc cci bàn v các
xét nghim thArn dO chüc näng thuOc TMH
2. K näng: Bi& each ly bnh phm, each lam
Thäm dO chüc
dung k thuQ.t, d9c &rcic két qua dê cMn doán duc
110 näng trong Tai
1' v TMH
Miii H9ng
3. Thai dO: Co thai dO xü trI dñng dan v clii djnh
thäm dO chrc näng cho cac bnh ctp cüu va cac
bnh thông thtring v lrnh vrc TMH
1. Kin thirc: Hoc viên có kin thic c bàn v các
cAp cüu và các bnh 1 ph bin v khi U lTnh vc
TMH
2. K näng: Bit each khám các bnh l U ITnh virc
TMH diing k thut d chAn doán drçrc cac loai
Kh6i u trong Tai bnh l U hay gp và lam duçic mOt s thu thut
Miii H9ng
sinh thi&, lAy mu xét nghim chAn doán ld U
lam duc nhttng phu thut cci bàn, diu trj nOi
khoa các bnh l ye U
3. Thai dO: Co thai dO x1r tn dung dn vOi cãc bnh
cAp ci'ru v khi U va cac bnh thông thu0ng ãnh
hthng sue khOe do bnh 1 U lTnh vine TMH gay ra
1.Kin thüc: Hoc viên có kin thrc ca bàn v các
cAp ciru hay gp trong TMH
2. K5 nàng: Biêt cách xir tn cAp cüu ban dAu, bit
CAp ciru trong each khám diingk thu.t, thAn doán dirvc các CaP
112
Tai Miii H9ng ciru và giài quyêt &rçrc các cAp cüu thông thrnnng
do
3. Thai dO: Co thai d xir tn dung dn v các loi
cAp ciru khAn cAp và tn hoãn d tránh nguy him
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5

5

Ihuong phãp dánli giI hoc viên

Theo CTK
và KHDT
hang näm

Dánh giá theo hinh thc tràc nghim khách quan,
vci thang dim 10, mt s thp phân

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

Dánh giá theo hInh thirc träc nghim khách quan,
vi thang dim 10, mt s thp phãn

Theo CTK
và KHDT
hOng nä.m

Dánh giá theo hInh thüc tr&c nghim khách quan,
vài thang dim 10, mOt s6 thp phân

TT

113

Ten mon hc

Trit hoc

S iIn Lich trhiih
cM
ging thy

Myc dth nn6 h9c

Fluro'ng pháp dánh giá thic viOn

tInh mang cOng nhx phic hi chirc näng sau cp
cüu TMH
XVI[L CAO HC RANG - HAM - MAT KHOA 2021 -2023
Tng hçip 3 phn dim:
- Bi dixàng tu duy trit hQc, rèn luyn th giOi quan
Tham gia hQc tp và thâo 1un tti giáng &r&ng, có
và phwng pháp lun tri& hQc cho hQc viên cao hçc
su huâng dn cUa giâng viên (co th to chüc theo
và nghiên cüu sinh trong vic nhn thtrc và nghiên
Theo
CTK
nhóm, không qua 5 h9c viên/ nhóm): 10%.
cu các d6i tucmg thuc lTnh vrc khoa h9c t%r flhlefl
3
và KHDT - Bài tiu 1un (thixc hin dc 1p cOa rni hc viên):
và cong
hang näm
30%.
- COng cô nh.n thüc cci sâ 1' 1un trit hpc cOa
- Bài thi tr 14n kt thOc mon hQc (thii gian lam bài
&rng 16i cách mng Vit Nan, dc bit là chin
90 phOt): 60%.
1uc phát trin khoa h9c - cong ngh Vit Nam.

- Trinh bay ducic các nOi dung chO yu cn thit d
thrc hin mt d tà.i nghiên NCKH.
- Din giâi duqc các nOi dung cci bàn cOa các buâc
tin hành mOt d tài NCKH.
Phucmg pháp
- TrInh bay dixçic each xü 1, phân tich và so sánh
nghiên ciru khoa các thông tin thu thp duçic nhäm trã 1ii thOa dáng
114
hçc
các câu hOi nghiên cüu.
- Xây dung duçic mt d cucing NCKH.
- Nhn thüc duçic thin quan tr9ng cOa phucing pháp
nghiên ciru khoa hQc, cOa hot dng nghiên cru
khoa hQc trong cOng tác bào v và nâng cao sirc
khôe con nithi.
Kin thüc:
Sau khi hQc xong tin chi nay, h9c viên phái:
111th thai hc
+ TrIth bay thrçxc cac thut ngO v djnh huàng giãi
115
rang
phu rang, các clii ti& 1i và chi tit lOm cOa rang.
+ Mo tã ducic qua trinh phát trMn, ljch m9c và chrc
nAng b rang sfta.
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3

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

Theo
CTK và
KHDT
hang näm

- Dánh giá th.thng xuyên: Dánh giá k& qua tir các
bài tp
- Thi hQc phan:
+ Thrc hành: lam tiêu lun: 3/10
+ L thuy: thi träc nghim: 7/10

- Thi trc nghim 5 chçn 1, chçrn tp hcip dOng, câu
hOi clOng sai, câu hOi mô... NOi dung ra dê là toàn
bO kin thi.rc gRi giãng ly thuyt, tx hçc và thrc
hãnh.
- HInh thxc thi: câu hOi trc nghim 5 chn 1 chiêm
t' 1 80%, cau hOi dOng sai, cau hOi ma chim t 1

TT

Ten mon h?c

S tin Ljch trInh
giãng dy
chi

Mc dIch mon hyc

20%. S6 luçing 100 câu hôi duc 1y tr ngân hang
d thi.
- Cách tInh dim: theo thang dim 10,làm trôn dn
mt s6 thp phOn theo quy djnh cüa diêu 22 cüa quy
chê 43 cüa BO Giáo diic và Dào tto v dào tto di
hçc và cao dâng h chmnh quy theo h th6ng tin chi

+ TrInh bay duçc hinh th ngoàivà t chüc nôi nha
cüa rang stta.
+ Mo tã &rcirc sr phát trin va mQc cüa rang vTnh
viên.
+ Mo tã ducic hinh th ngoài cüa cac rang vTnh vin
phIa truóc, rang ci nhO va rang ci iOn.
+ Trmnh bay dixçic h thng tuy bung và 6ng thy
rang vinh viên
+ TrInh bay các bt thithng v vj tn và hmnh th rang
vinh vin.
-Knäng:
+ Mo tà dixçrc các mt rang va các thành pMn cüa
môi mat.
+ MO tã ducxc các thành ph.n cüa rang qua mO hmnh.
+ Phân biët dtrcvc rang sita và rang vinh vin.
+ Phân bit duçirc hInh th ngoài các rang cüa tirng
nhóm rang.
+ Phân bit &rcic rang ben trái và rang ben phãi.
+ iirng ding giâi pMu rang vâo chin doán và diu
frj rang ham mat.
-Tháidô:
+ ' thüc duçic giài phu là ccx sO d chin doán và
diêu trj rang ming.
+ '' thüc duçxc vai trO quan trQng cüa giài phu rang
trong ph%rc hi chüc nàng va thm m.

116 Cn khOp h9c

1. Kin thfrc
- Mo tá dixqc cu to giãi pMu cüa h thông nhai
- Trmnh bay duçxc quy trInh khám c khOp, khá.m
khOp thai throng ham, khám ccx ham và khám tip
xüc cn khOp
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Phtrong pháp dánh giá hyc viên

Theo
CTK va
KHDT
hang näm

- Thi trAc nghim 5 chçn 1, chçn tp hçp thing, can
hOi thing sai, câu hOi mO... Ni dung ra d là toàn
b kin thic giO giáng 1 thuy&, tir hc và thcc
hanh.
- HInh thüc thi: câu hOi trAc nghim 5 chçn 1 chiêm
t' 1 80%, câu hOi dung sai, câu hOi mO chim t' lê

TT Ten mon hoc

117

Giãi phâu dâu
mt c

..

0

- TrInh bay ducxc các loai can trâ cn khàp và cách
diêu fri
- TrInh bay dixxc chi djnh và phucxng pháp diu trj
loan nàng khàp thai duang ham
- Trinh bay chrçxc chi djnh và phuxcxng pháp lam
máng nhai
2. K näng
- Thrc hin &rçxc quy trInh khám cAn khóp, khàp
thai dixcmg ham, ccx ham và tiêp xiic can khàp
- Ghi dâu và dãnh giá thxçxc các 1°a can trâ cn
khôp
- Chi dinh ducxc va thuc hiên ducxc các cách diu trj
loan nang khàp thai ducxng ham
- Thrc hin duçic quy trinh lam máng nhai
3. Thai d
- Can then trong quy trInh khám h th6ng nhai
- Tuân thu cac bixâc trong th%rc hin lam máng thai
. Kin thic: H9c vien có ducxc kin thüc ccx bàn
và cp nht ye giái pMu dau mt cô.
2. K nàng: Biêt duçxc các dc diem giái phâu h9c
cüa viing dâu mt eô trén mô hinh xac, Va ng.r?ii
song.
3. Thai d: H9c viên irng dmg duçirc các kiên thixc
giái phãu ccx bàn vào chân doàn lam sang và diêu
trj các bnh l rang ming và ham mt
1. KLn thü'c: HQc viën có kin thrc ccx bàn mOt s
cüu và môt bnh l thông thuxng v Tai Müi
Hong.
2. Ky nang: Bietcach kham benh thong thirong va
lam dixcrc mt
thu thut don giân v Tai MUi
H9ng
cap

118 Tai Mui Hong

So fin Lic!h trhih
chii
gnrng dy

Muic dach mon hoc

20%. S luçmg 100 câu hôi dixçxc ly tr ngân hang
dê thi.
- Cách tInh dim: theo thang diem 10,làm trôn dn
mOt tp phân theo quy djnh cüa diêu 22 cüa quy
chê 43 cüa BO Giáo diic và Dào tao ye dào tao dai
hçc và cao dang h chInh quy theo h thông tin chi
so

Theo CTK
và KHDT
hang näm
Dánh giá theo hInh thüc trAc nghim khách quan,
vOi thang diem 10, mOt th.p phân
so

so

..

,,

.

.

,.

so
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Phwng phap danh ga hoc viien
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4

Theo CTK
và KHDT
hang nam

..
Danh gia theo hinh thuc trac nghiem khach quan,
vcxi thang diem 10, mot so thap phan
..

.

0

TT

Ten mon hoc

So tin Lich trmh
.. giang
:.
chi
dy

Muc dich mon hoc

Phu'oiig phap danh gia hoc vien

3. Thai do: Co thai dO xr trI dung dn vci mOt s6

119

Nhan khoa

120 Nha cong dông

bnh cap cfru trong Tai Mfli Hong Ap ding ducic
các kiên thüc ccY ban vào khám chân doán và diêu
trj các bnh 1' TMH lien qüan den RHM
1. Kin thirc: Hc viên có dixcc kin thirc v giài
phu mat, cac bnh l' thAn cAu thu trçng phn
chân thuing lien quan mAt và rang ham mAt,
2. Ky nang: Trinh bay duc va chan doan ducxc
mot so cac beth ly mat.
3. Thai (Ic: Nm duçic nhung ky nang va xu tn cac
bnh 1 nhAn cau, các phôi hçp xir trI lien chuyën
khoa
1. Kin thfrc: Trang bj cho hpc viên các kin thirc
ye:
+ Dich t hc bnh rang ming
+ Y nghia và each thành lap chi s6 SMT và CPITN.
+Phung pháp nghiên cfru khoa hçc ye nha eng
dong.
+ Các nOi dung chain soc rAng ban dâu cüa To chirc
Y té the gici.
+ Phuang pháp giáo dic nha khoa ti tru&ng hc
va cong dong.
+ Phuong pháp d%r phOng bnh sâu rang và nha chu.
+ Quan h gita dinh dung và beth rang ming.
+ Dc diem beth rAng ming cUa eAc 1ra tui va
phi nt.
+ Biëu hiên HIV-AIDS, các ton thucrng lien ung
thu i rang ming và ham mt
2.K5nAng:
+ To chirc và thrc hin tot cAc nOi dung chAm soc
rAng ming ban dâu.
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Theo CTK
va KHDT
hang nAm
4

Danh gia theo hinh thiic trac nghiem khach quan,
..
.
vi thang diem 10, mot so thap phan. Lam beth an
va hoi thi lam sang

5

- Thi trAc nghim 5 ehçm 1, chçn tp hqp dung, cau
hôi ding sai, câu hOi mci... NOi dung ra dé là toàn
bO kin thirc gii giáng 1' thuyêt, tr hc va thrc
hành.
- Hinh thüc thi: cAu hói trAc nghim 5 chçn 1 chiëm
t' l 80%, can hOi dung sai, câu hOi mti chiêm t' 1
20%. So hrng 100 câu hOi duc lAy tir ngAn hang
dê thi.
- Cách tInh diem: theo thang diem 10,làm trOn den
mOt so thp phân theo quy djnh cüa diéu 22 cüa quy
chê 43 cüa BO Giáo djc và Dào to ye dào tao dai
hc va cao dAng h chInh quy theo h th6ng tin chi

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

TT Ten moo hoc

121

Ni nha

Muc dnh moo hoc

S tin Lich trinilit
..
chi
giang day

Phu'ong phap 1anh ga hoc viieio

+ Chü tn hoc tham gia di.rçyc các diu tra c ban
sirc khOe rang ming cong dông
+ Thrc hin duçic cong tác giáo dic và phOng bnh
nha khoa tai truing h9c Va cong dông.
+ TO chirc và thirc hin tot các bin pháp phOng
chong lay nhiêm HIV-AIDS trong nha khoa và phát
hin sOm ung thu ming, ham rnt.
+ Khám và quã.n 1 süc khOe rang ming cong
dong.
3. Thá d
+ Ton trQng binh dang giâi trong chãm soc rang
ming cong dông.
+ Y thrc dtrçic vai trO quan trpng cüa chirong trin.h
nha hQcdu?Yng.
nghTa quyêt
+ Thuyêt phic duqc cong dOng v
djnh cüa cong tác dr phOng bnh rang ming cho
cáclüatuOi.
XVHL CAO HQC RANG - HAM - MT, KHOA 2020 - 2022
- Thi trc nghim 5 chn 1, chn t.p hp dung, câu
hôi dung sai, câu hOi me... NOi dung ra dê là toàn
Sau khi hoc xong mon hgc nay, hoc vién có khá
bQ kiên thIrc' gii giãng l thuyêt, t%r hpc và thrc
näng:
hành.
1. Kiêu tlhiü'c:
HInh thüc thi: câu hOi trãc nghim 5 chn I chiêm
- Trnh bay dixqc cac quan nim mói trong chân
Theo CTK t 1 80%, câu hOi dung sai, câu hOi ma chiêm t' 1
doãn, diêu tn, dir phOng bnh sâu rang.
và KHDT 20%. So krqng 100 cãu hôi duc lay tr ngàn hang
5
ton
thixong
mô
cüng
không
- Mo tá duc các 1°aj
dé thi.
hang nAm
do sâu rang
Cách tInh diem: theo thang diem 10,làm trOn den
- Trhih bay duçic các img ding cUa composite, GIC
mOt so thp phân theo quy djIIh cUa diêu 22 ciria quy
trong diêu tn cha rang nOi nha
chê 43 cUa BO Giáo dic và Dào tao v dào tao dai
- Trinh bay duqc các chi djnh trong diêu tn khân
h9c và cao dang h chInh quy theo h thông tin chi
trong nOi nha
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TT

122

'I'ên mon hoc

Nha chu

S tin Ljch trInh
chi
giãng dy

Myc dich mon hyc
- Trinh bay duqc 4t 1iu, phwmg pháp tram ông
thy, diu trj ni nba 1i, tram ngucic ng tüy và ph%ic
hôi than, chân rang sau diu trj tüy
- Trinh bay dtrcic clii djnh, phcng pháp thy trng
rang trong nba khoa phiô hôi
- TrInh bay dixcic mti lien h giCa ni nba và nba
chu
2.K'nãng:
- Thirc hin &rçc quy trIflh diu frj nQi nba trén
bnhnhãn
- Thirc hin ducic quy trinh diu trj ni nba 1i
- Clii djnh dugrc và thrc hin duçrc thy trng rang
3. Thai d: Tuãn thu quy trInh trong chfta rang và
diu tn n)i nba
1. Kin thü'c
- Giáo trInh së giüp h9c viên hiu sâu hcin v
nguyen nhân, cy ch cüa bnh nba chu. Cüng c b6
sung và nãng cao hcm nila cac kin thüc v djch
h9c,bnb h9c bnb nba chu.
- Nm duqc các quan dim mài trong chn cloán,
diu trj và dr phông beth nha chu
- TrInh bay &TGC các hinh th bnh nba chu theo
quan nim
2. K5 Hang
- Chân doãn và diu tn duc berth viêm
và
nba chu
- Lp k hoch dr phông beth nha chu
3. Thai dO: H9c viên rng dyng dixçic các quan dim
mcxi vào chn doán, diu tr và dir phOng beth nba
chu
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Theo CTK
và KHDT
hang nàm

5

Phirong pliáp dánh giá h9c viCn

- Thi trc nghim 5 chn 1, chçn tp hqp dung, câu
hOi dImg sai, câu hOi ma... NOi dung ra d là toàn
b kin thrc gii giãng 1' thuyt, tr hçc và thrc
hành.
- Hinh thüc thi: câu hôi trc nghim 5 chçn 1 chim
t lê 80%, cau hiM dung sai, câu hôi m chim t 1
20%. S 1ung 100 câu hOi duqc thy tir ngân hang
d thi.
- Cách tInh dim: theo thang dim 10, 1am trOn dn
mt s th(ip phân theo quy djnh cüa diu 22 cüa quy
chê 43 cUa Bô Giáo dic và Dào to v dào to di
hpc va cao d&ng h chInh quy theo h thng tin chi

TT Ten mon h9c

Si tin Lich triinh

Myc dich niôn hçc

1 Kin th(irc
- Nm virng các kin thic v giái phu djnh khu
v1ng ham mt và nhüng thay dôi giãi phu do bnh
1)2 và các chân thucrng ving haul mt.
- Hiu bitt mt each sâu sac ye nguyen nhan, c
ch bnh sinh, t bào hc cUa các bnh 1)2 vüng ham
mtt thu nang xl.rong ham, ung thu ving ham mat.
- TrInh bay ducic nhhig nguyen tc c bàn v phu
th4t ham mt trong chân thuang, bnh 1)2 ham mat
và tao hInh.
- Vn d%ing các kin thirc duçic hQc vào trong chn
doán, diêu frj và tiên lirqng bnh.
Bnh 1)2 ming 2, K näng
123
và ham mt
- Xir 1)2 dixçic các tInh huông cap cru ham mt
- Diu trj &rçlc các bnh vüng ham mt hay gp
- Phu thi4t thrc cac triRmg hçip chin thucing ham
mt dYn giãn
- U'ng dung mt s6 k thut tao hinh trong diu trj
ph%lc hi chüc nãng, thm m5
3. Thai d
- Nm vOng các triu chung d chAn doán và chi
djnh diu trj c1ing các bnh vüng ham mt hay gap.
- Ap dung thttng kin thirc d hçc ducc vào cong
tác diu trj
- Cp that dt.rcic nhtrng kin thirc mâi v beth 1)2,
phuorng pháp phu thut
1. Kin thfrc
- Trinh bay co ch dau va each giâm dau trong
° rang tieu
RHM
124
phâu
- Nêu duçic các k thut gay tê tai ch và gay te
- vung.
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Phn'oi

pháp 1nlill gi llc viLi

Theo CTK
và KHDT
hang nàm

- Thi trc nghim 5 chn 1, chn ttp hçp dung, câu
hôi dung sai, câu hôi mô... NOi dung ra dà là toàn
b kin thüc giô giãng 1)2 thuyt, ti,r h9c va thi,rc
liành.
- HInh thüc thi: câu hôi trc nghim 5 chçn 1 chim
t)2 l 80%, câu hói dung sai, câu hôi mi chim t)2 l
20%. S hxçing 100 cAu höi duçic thy tir ngân hang

5

- Cách tInh dim: theo thang dim 10,làm tràn dn
mt s6 thp phân theo quy djth cüa diêu 22 cua quy
ch 43 cUa B Giáo die và Dào tao v dao tao dai
h9c và cao d.ng h chInh quy theo h thông tin chi

5

Theo CTK
và KHDT
hang näm

- T1fl trc nghim 5 chçn 1, chçn ttp hcip dung, câu
hôi dung sai, câu hôi mô... Ni dung ra d là toàn
hO kin thüc gi giãng 1)2 thuyt, tr hçc và th%rc
hanh.

TT

125

Tn niuin hoc

I'liiic hinh

S tin Llch trInh
chi
giãng dy

Myc dIch mon h9c
- TrInh bay diiçic qua trInh Iành thuong sau nh
rang
Näm diroc k thuât nh ring b.ng km, nay
- Nêu duoc các tai bién sau nh rang,
- N.m duqc k5 th4t m ca bàn
- Trith bay dixoc phng pháp nh rang b&ng phii
thuât
- Nêu duc mOt s tiu phu vüng ming
- Trinh bay duçic các viêm thim vüng ming- him
mat
2. K5 näng
- Chi djnh di1ng và nh6 &rcc các rAng, chân rang
thông thung.
- Thirc hin dtrçic the the tiu phu thông thithng
trong ming, u lành tmnh
- Tham gia và thc hin duçirc phiu thut lay rang
khó
- Xr trI dixçic các sac, triy tim mach, suy ho hp
- Co khã nAng xu tn các abees và phiegmon
- Dcc &rqc cáe phim ye ham mt
3. Thai do: Hoc viên irng dmg duçic các phuong
pháp, k thi4t mi vâo diu trj bnh rang ming.
1. Kin thüc: Trang bj cho hpc viên các kin thirc
v:
- Các r6i loan v giái phu, chüc nang an nhai, phát
am, thm
và khã nang giao tip cüa ngthi mt
rAng.
- Nhu cu phic hinh.
- Phân ba1 mAt rAng theo Kennedy và Kurliandsky.
- Các k thut phlic hInh c din và hin dai.
- Ci ché barn dInh trong ham giá toàn bt).
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Phuo'ng pháp dánh giã hçc viên
- HInh thüc thi: câu hOi tr.c nghim 5 chn 1 chim
t 1 80%, câu hói dung sai, câu hôi m chim t5r l
20%. S hrqng 100 câu hôi dirqc 1ytü ngân hang
dé thi.
- Cáeh tInh dim: theo thang dim 10, 1Am trôn dn
mOt s6 thp phân theo quy djnh cUa diêu 22 cüa quy
chê 43 cUa Bô Giáo dic và Dao tao v dào tao dai
hc Va cao ding h chmnh quy theo h thóng tin ehi

S

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

- Thi trc nghim 5 chçn 1, chçm tp hcip th'ing, câu
hôi dung sai, câu hOi ma... Ni dung ra d là toàn
bô kin thCrc gi?r giing 1 thuyt, tier hc và thrc
hAnh.
- HInh thirc thi: câu hOi trc nghim 5 chçn 1 chim
t lé 80%, câu hOi dáng sai, câu hOi m& chMm t 1
20%. S luçmg 100 câu hôi di.rçic lAy tii ngAn hang
dthi.

T'IF

126

Têiiu mon hyc

Chinh nha Va
rang tré em

S tin Ljch trinh
cM
giáng dy

Mtc dicO mOn lace
- CM djnh phic hinh tháo 1p, khung b và phic
hinh c6 dinh.
- Hài hôa gifla rang, mt - Khp cn thang bang
phic hinh.
- Sr thIch nghi cüa bnh nhân vài ph%ic hInh.
2. K nãng: Sau khóa hQc, hQc viên thrc hin duçc
các k9 näng sau:
- Khãm, phát hin các dc dim lam sang cüa bnh
nhãn.
- ChAn doán mt r.ng va chi djnh dung plurong
pháp diu frj.
- Diêu trj chun bj.
- Thc hin duqc các giai doan phic hinh trên
ming nhix ch9n rang tria, mài, tao cüi, lay khuôn,
do can, chçn rang, lap và chinh chiip (mao), cu
rang bang nh%ra, kim '°a, sir...
- Phac hinh tháo 1p ban ham, toàn ham và khung
b.
3. Thai d:
- ' thüc duçrc vic phic hInh sôm và dung sau khi
mt rang së giüp phic hi tht chirc näng và thAm
m5 cho ngithi mat rang.
- Luôn h9c hôi, cp nht và áp dung các k thut
hin dai vào diu trj.
- Ch9n phcng tin phic hinh phü hcrp vâi diu
kin tài chInh cüa bnh nhân.
- Kin thü'c:
+ Tr1nh bay ducic sr phát trin tam l' và nhftng thói
quen xu cüa tré ãnh huông dn rang ming:
Kin thrc nay giüp h9c viên irng diing kt hqp các
phuang pháp giáo djc, dng viên thIch hqp vOi tinh
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Phiro'ng phá dánlla glO hcc viên
- Cách tInh dim: theo thang dim 10, 1am trôn dn
môt s6 thp phân theo quy djnh cüa diêu 22 cüa quy
ché 43 cüa B Giáo diic và Dào to v dào tao dai
h9c và cao dang h chInh quy theo h thong tin chi

Theo CTK
KHDT
hang näm

- Thi träc nghim 5 chçn 1, chçrn tp hqp dñng, câu
höi ding sai, cau hOi m&... Ni dung ra d là toàn
bô kin thüc gii giãng l' thuyt, tr hpc và thrc
hanh.

TT Ten mon hoc

So tin Lich trInh
:,
chi
giang dy

Muc dich mon h9c
trng tam i cüa trng nhóm tré nhm mic dIch dt
di.rcic su hcip tac tot nhât cua tre va gia drnh trong
diCutri, giãm thiêutôi da cac ânh hu&ng huông xâu
den sr phát trién tam 1 và h thông rAng ming.
+ Hiêu và trinh bay duc quA trinh phát triën h
thông s mt và các yêu to Anh htthng:
Kiên thuc nay giup hoc viên biêt ducic thcn diem
nao thIch hop dé có the can thiêp diéu tn dung thai
diem nh&m hu&ig dan, cAi thin v mirc dO va
chiCu hixàng tAng tnrâng cUa s mat, dem 1i mOt
khuon mt va khcp cAn binh thuang nhAt có the cho
ngtr1i bnh trong tucing lai.
+ Trinh bay ccx ché bnh sinh, phãn 1oi và cAch
diêu frj các bnh rang ming cüa tre em:
Kiên thrc nay giüp h9c viên hiéu và tm sóát hOt
tAt cA cAc bnh rang ming có the cO a trè em, nm
dixçxc cci ché bnh sith, triu chüng cña bnh, thiOt
Ip dixçic kê hoch diêu trj cho các bnh rang ming
thirng gp tré em.
+ Trinh bay vA phAn 1o.i &rçxc nguyen nhân gay
1ch 1c rAng và các bin pháp phOng ngra:
Kiên thuc nay giüp hQc vién chAn doán dtrcxc
nguyen nhan gAy 1ch 1c rang cüa timg bnh cii
the, tir do tiêt 1p duçxc kê hoch phOng ngira và
diêu tn.
+ Trinh bay duqc cAc bin pháp chinh nha phOng
ngra và cách diêu trj cAc 1ch 1c rAng ming don
giAn.
-KnAng
+ Chân doán và diêu trj thrcic các bnh rang ming
cho trê em
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Phu'o'ng phap danh gia hoc vien
- Hinh thüc thi: câu hôi träc nghim 5 chn 1 chiêm
ty lé 80%, câu hoi dung sal, câu hoi mci chiêm ty lê
20%. So hwng 100 câu hOi ducic lay tir ngân hang
dê thi.
- CAch tInh diem: theo thang diem 10,làm tràn den
mt sO thp phân theo quy djnh cüa diêu 22 cüa quy
chê 43 cua Bô Giao duc và Dao tao ye dao tao dai
hçc và cao dang h chinh quy theo h thông tin chi

TT

127

Ten mon h9c

Trit hçc

So tin Lath tthilI

Mc dkh mOrni llBo

ch

giäng day

lPhumg jpháp dániih giá h9c viiCn

+ Phat hin va thrc hin duçie các bin pháp phông
ngra cac tt xAu a tré em gay ánh huông den sx
phát trin bInh thumg rang ming.
+ ChAn doán và diu tn duçic các 1ch lac rang
thông thixông
- Thai d
+ Thai dO dung trong vic xi trI các bnh rang
ming và 1ch Ic rang cho tré em.
+ '' thirc thxcyc thm quan trQng cüa cong tác d?
phông và tii vn d6i vài bnh rAng. ming tré em.
XIX. CAO HQC Y HQC CO TRU YEN KHOA 2021 - 2023
Theo CTK
Tang hçip 3 phn dim:
Bi du&ng tix duy trit h9c, rèn luyn th giói quan
và KRDT
Thatu gia h9c tp và tháo 1un tai giàng dithng, Co
và phtnmg pháp 1un trit h9c cho h9c vien cao h9c
hang nAm
sir huàng dn cUa giáng viên (co th tO chcrc theo
và nghien ciru sinh trong vic nhn thüc và nghiên
nhóm,
không qua 5 h9c viên/ nhóm): 10%.
cthi các di tung thuOc 1nh virc khoa hoc tr flhiefl
- Bài tiu Iuân (thinc hiën doe 1p cUa mi hçc viên):
và cOng ngh.
30%.
- Cüng CO nhn th(rc ca sâ 1 1un tri& hc cüa
- Bài thi tin luân kt thüc mon hpc (thai gian lam bài
thrang Mi each mng Vit Nam, dc bit là chin
90 phüt: 60%.
1uc phát trin khoa hc - cong ngh Vit Nam.

- Trinh bay dirçc các ni dung chU yu cn thit d
thirc hin mOt d tài nghiên NCKH.
- Din giái dixcic các nOi dung cy ban cüa cac bithc
Phrnmg pháp
tin hành mOt d tài NCKH.
nghién cCru khoa - TrInh bay thrçc cAch xü 1, phân tIch va so sánh
128
hc
các thông tin thu thp dixçrc nhAm trâ lai thOa dáng
các cau hôi nghiên ciru.
- Xây drng di.rcic mOt d cucmg NCKH.
- Nhn thixc duqc tm quan trçng cüa phucrng pháp
nghiên ciru khoa hoc, cUa hoat dng nghiên cfru
284

Theo CTK
và KIIDT
hang nAm

- Dánh giá thuang xuyên: Dánh giA kt qua tr cAc
bài tp
- Thi hc phn:
+ Thirc hành: lam tiu 1un: 3/10
+ L' thuyt: thi trc nghim: 7/10

'FT

129

1

Tn mon

IIQc

Sinh l' hoc

Y 1 Y hc c
truyn

M1!c

- S tin Ljch trInh
chi
giãng dy

dich mon hyc

khoa hc trong cong tác Mo v và nâng cao süc
khOe con ngui.
1. Kin thurc
- Trinh bay duçic hoat dng chüc näng cüa các ci
quan trong c th và cc chê diu hoà hoat dung cña
các cY quan do.
- V.n d%ing duçic các kin thüc sinh 1i vào lam
sang.
2. K nàng
- Thrc hin dirçic mt s6 k5' thut xét nghim v
máu, thrc hin dxçic m,t s thU thu.t trên sUe 4t
thf nghim và giãi thIch dixqc các hin tuqng xày ra
trong thI nghim.
- Thrc hien dUGe các k5 thut thàm dO chUe näng,
phân tIch duqc các kt quO. thOrn dO.
3. Thai d
- Thai d hQc tp nghiêm tUc, có rnt d&y dU tt cá
các bu6i hoc.
- Trung thtrc, khách quan thrc hin các thao tác
chuyên mOn.
- Khiêm t6n hçc tp, quan h và hçp tác t6t vâi ban
dng nghip.
1. Kin thuc: TrInh bay dW7c cO h th6ng l lun
cd bàn cUa nn Y hc cô truyên ye các van dé trit
hc Dông phuang Ung dung trong hoc.
2. K5 nàng
- Vn ding dtrcic các l' 1un c bàn cUa Trit hc
Dông phudng d Ung ding vào trong y hoc.
- Vn ding dxçic các 1 lun Y hc c truyn
chn doán bnh trên lam sang.
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Phuong pháp dánh giá hc viên

Theo CTK
và KHDT
hang närn

- Hinh thirc thi là câu hói tr&c nghim 5 chç,n 1, chçn
tp hçp dUng, câu hOi dUng sai, câu hOi ma... NOi
dung ra d là toàn b kin thic gi giàng l' thuyêt,
tr hpc va thrc hành.
- SO luvng 100 câu hOi. Lay tr ngân hang dé thi.

Theo CTK
và KHDT
hang nOm
3

Kim tra:
Thi cui mon hoc: 100 câu tre nghim
Tiêu chI dánh giá các loai bài tp
Kim tra dánh giO. gifla ks': So câu dUng <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
kha; 90% - <95%: khá giôi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cui k5': So câu dUng <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khá;
90% - < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.

TT

Ten nnön bce

Mc

S tin Ljch trinh
cM
giOng

mon hoc

3. Thai d: Các l' 1un ccx bàn cüa Tri& hc Dông
pht.nng là nn tang cci bàn cho các phixong pháp
diu trj sau nay cüa Y hc c truyn.

Ljch thi, kim tra (k Ca thi 1i):
Thi dánh giá cui ks': theo sir sp xp cüa phàng Sau
Di Hc
Thi hôi bnh an: cui chucing trinh thirc hành

1. Ki&i thfrc
- TrInh bay ducxc di ciscxng v ch bin thu6c y hc
cô truyn
- Trinh bay duçtc câch bào ch các dng thuc

131

Ch bin duc
lieu

Diu tn Ni
132 khoa y hc hin
dai

- Trinh bay drçxc cách bào ch cac vj thutc
truyn.
2. K nang
- Thirc hành bào ch dtrçxc mOt s dng thu6c c
tru
- ThTjc hành bào ch di.rçxc môt s6 vi thuc
truyn.
3. Thai d
- Các phtrcxng pháp ch bin dixcic 1iu trong Y hc
cëi truyën phong phü và da dng.
- La chn phucxng pháp bào ch d tao ra cite vj
thu6c, bài thuc có hiu quit üng ding.
1, Kiên thwc
- N.m dtrçc quan dim, khiti nim bnh tt theo
hçc hin dai
- Trinh bay dircyc các phucing pháp diu tn mOt
bnh 1 ni khoa thuâng gp theo y hoc hiên dai.
2. K nitng: Vn ding 1 so phác t iu trj các
bnh 1 ni khoa thuäng gp.
3. Thai d: Các bnh l Ni khoa khi k& hqp
tn ghrit Y hçc hin dai va Y hc c tmyn sê mang
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Phn'oing pfinäp 1Onh gilO bce viOini

Theo CTK
và KHDT
hang ii

3

Theo
CTK và
KJ-IDT
hang nitm

Kim tra:
Thi cu6i mon h9c: 100 câu tr.c nghim
Tiêu chI dánh giá các loai bài tp
Kim tra dánh gia gitta ks': s6 câu dung <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cui ks': So câu dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: kha. giOi; 95% - 100%: giOi.
Ljch thi, kim tra (ké cá thi lai):
Thi dánh giá cu6i ks': theo sir s&p xp cüa phông Sau
Dai Hçc
TM thrc hãnh: cui chucing trInh thrc hành

Kim tra:
Thi cu6i mOn hoc: 100 citu tr&c nghim
Tiëu chI ditnh giá các 1oi bài tp
Kim tra dánh giá giva kr: s6 câu dung <70%:
Không dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%:
khit; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dáith giá. cu6i kr: S câu dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung bmnh; 80% - <90%: khit;
90% - < 95%: khit giOi; 95% - 100%: giOi.
Ljch thi, kim tra (kê cit thi lai):

TT

Ten mon hçc

S tin Ljch tnnh
chi
giãng dy

Myc dIch mon hyc
1i hiu qua cao, giüp cho bnh nhãn cãi thin tInh
trng bnh tót hon.

Thi dánh giá cui ks': theo sr sp xp cüa phông Sau
Di Hc
Thi thirc hành: cui chtrcing trInh th%rc hãnh

1. Kiên thirc
- Trinh bay dizqc quan dim, khãi nim bnh tt
theo Y h9c Co truyn.
- Truth bay &roc ni dung cüa tác phm Thuong
han 1un, các hQi chüng bnh cüa 1ic kinh.
2. K näng
133 Thucing hAn Iun - Vn dçing 1 s6 bài thu& trong Thuong han 1un
d rng ding trong lam sang.
3. Thai dO
- Bnh 1 Thucing Han 1un bao gôm flhieU 1oi,
bin hoá, thay dôi tu5' thuOc vào thri gian trong

134 Châm cini h9c

- Co thai dO xir 1' phü hcip trong qua trInh dIeU ti
và phông bnh.
1. Kin th,rc
- TrInh bay duqc cci ch chOm té, phuxyng pháp
chOm té dung trong phu thut.
- Trinh bay duc phép b tâ don va kép, các
phuong pháp phôi hçrp huyt trong chãm ciru, thii
châm ciru.
2. K5 nAng
- Vn ding dixcic cac huyt vj cM dMu trj cãc chung
bnh trên lOm sAng
- Chi djnh dung và thao tác thành tho các phi
hcip huyt trong châm cüu
- Thixc hành tOt chAin cthi dMu tn mOt s6 bnh
thu&ng gtp
3. Thai dO
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Phuo'ng pháp dánh giá hycviên

Theo CTK
va KHDT
hOng näm

Theo CTK
va KHDT
hang nOm

5

Kiêm tra:
Thi cui mon hçc: 100 câu trc nghim
Tiêu chI dánh giá các loai bài tp
KMm tra dánh giá gita kS': s6 câu dung <70%:
Không dtt; 70% - <80%: trtlng bInh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giôi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cu6i ks': s6 câu dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khá;
90% - < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giói.
Ljch thi, kim tra tkê cä thi 1i):
Thi dárth giá cui kS': theo sr sap xp cia phOng Sau
Dti HQC
Thi thijc hành: cui chucing trInh thirc hOnh
Kim tra:
Thi cu& mon h9c: 100 câu trc nghim
Tiêu clii dánh giá các l°ai bài tp
Kim tra dánh giá giUa ks': SO câu dung <70%:
Khong dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cu6i ks': So câu dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: khá giói; 95% - 100%: giOi.
Ljch thi, kMm tra (kê Ca thi 1i):
Thi dánh giá cui k5': theo sij sp xp cüa phOng Sau
Di H9c
Thi thc hãnh: cu6i chuxmg trInh thrc hâth

TT

Tn mon hçc

133

Xoa bOp Dung sinh

136

Phuing t hoc
lam sOng

Mic Oth mOn hçc

s6 tin Ljch tnnh
chi

giãng dy

Phro'ng pháp állnh gá hçc vë

- ChOm cru hc là mon hc quan trng trong Y hc
cô truyên.
- liTng ding thic tin cao trong qua trInh dieu trj
các bnh 1 Y hoc c truyn.
XX. CAO HQC Y HQC CO TRUVEN, KHOA 2020 - 2022
Theo CTK
Kim tra:
và KHDT
Thi cu& mon hoc: 100 câu trc nghim
1. Kftn thirc: TrInh bay duc nguyen tc và each
hang nAm
Thi thc hành: Kim tra các dng tác
tin hành cac phixmig pháp chtta bênh khOng dung
Tiêu chI dánh giá các loai bài tp
thuc: khI công, xoa bóp, du&ng Siflh.
Kim tra dánh giá giia ks': So câu dung <70%:
2. K nàng: Thrc hành &rçrc các phixong pháp kIn
Không dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%:
công, xoa bóp, dung sinh d phOng và chüa mOt
khá; 90% - < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giói.
Thi dánh giá cu6i k: So câu dung <70%: Không
3. Thai
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%: á;
- Xoa bóp - Dung sinh dem 'a mic dIch dieu trj
90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
và phOng bnh, luyn tp sirc khoé cho ci th.
Ljeh thi, kim tra (k câ thi lai):
- Giüp cãi thin tinh trng bnh nhân mt cách cO
Thi dánh giá cu6i ks': theo sr sap xp cüa phOng Sau
hiu qua.
Di Hc
Thi th%rc hành: cui chucmg trinh tic hành
Theo
CTK
Kim
tra:
1. Kth thrc: Trinh bay dixcic ten, cu tao, tác d%mg
va KHDT
Thi cui mOn hoc: 100 câu trc nghim
và üng ding lam sOng cüa các phuong thu6c Y hc
hOng näm
Tiêu chi dánh giá các l°ai bài tp
Co truyên.
Kim tra dánh giã giia ks': So câu dáng <70%:
2. K näng
KhOng dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
- Chi djnh dung và thrc hành thOnh thao k c
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giôi.
thuc theo Y hc cô truyên.
5
Thi dánh giá cu6i ks': s6 câu dung <70%: Không
dxqc các phucing thuc diu trj các
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%: khá;
ching bnh theo Y hc cô truyên.
90% - < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
3. Thai
Ljch thi, kim tra (k cO thi lai):
- Các bài thu& Y hc c truyn diu trj duvc nhiéu
Thi dánh giá cu6i ks': theo sr sap xp cUa phông Sau
mt bnh.
Dai Hçc
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TT Ten mon hyc

Diu
137

Nj -

h
truyen

Diu trj Ngoi
138 philYh9ccô
truyen

S tin L1ch trinh
chi
giãng dy

Mc dIch mon hyc
- Các phuang pháp gia giárn lam thay di mOt s6
tác ding trong qua trmnh diu trj, giüp cãi thin tinh
tr.ng bnh 1 cüa bnh nhân.
1. Kin thü'c
- TrInh bay dixçic nguyen nhân, cci ch sinh bnh
mt s bnh nOi - nhi khoa YHCT
- TrInh bay duqc phân loai các th lam sang theo Y
hçc Co truyên.
- Vn ding ducc các kin thirc diêu trj ni - 11
khoa Y h9c cô truyên vào lam sang.
2. K näng: Diêu ducyc mt s6 bnh 'Y '' khoa Y hQc c truyên thtthng gp trên lam sang.
3. Thai dO
- Các bnh 1' Ni nhi Y hçc c truyn phong phi,
da dang
- Trong qua trinh thãin khárn Nhi khoa gp nhiu
vn dà khó khän vi di nhu bat mach, hói bnh.
- Co thai dO dung din, xir fri kjp thi các bnh l
NOi nhi Y hc cô truyën
1. Kin thirc
- TrInh bay dixçic nguyen nhân, c ch sinh bnh
mOt st bnh ngoi - phu Y hçc c truyn.
- Trinh bay ducc phân 1oi cac th lam sang các
bnh ngoai phi theo hoc c truyn.
- Van dung thnic các kMn thuc diu tn ngoai phiY hoc c truyn vào lam sang.
2. K5 nàng: Dieu tr duçic mOt so bnh l ngoti phii Y hc c truyn thithng gp trên lam sang.
3. Thai dO
- Các bnh 1' Ngoi phi Y hçc c truyn phong
phü, da dng.
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Phiro'ng pháp dánh giâ hyc viên
Thi thirc hành: cu6i chumg trinh thirc hành

Theo CTK
va KHDT
hang näm
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Theo CTK
và KHDT
hang näm
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Kim tra:
Thi cu6i mon h9c: 100 câu trc nghim
Tiêu chI dánh giá các 1oi bài tp
Kim tra dánh giá. giüa k5': So câu dng <70%:
KhOng dtt; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cui ks': S câu dthig <70%: KhOng
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Lich thi, kim tra (kê cá. thi 1i):
Thi dánh giá cui ks': theo sr sap xp cüa phOng Sau
Di Hoc
Thi hôi bnh an: cui chrnmg trInh thrc hânh
Kiêm tra:
Thi cu6i mon h9c: 100 câu trãc nghim
Tiêu chI dánh giá các loi bài tp
Kim tra dánh giá giüa ks': So câu thing <70%:
KhOng dat; 70% <80%: trung binh; 80% - <90%:
khá; 90% - <95%: khá giôi; 95% - 100%: giOi.
Thi dánh giá cu6i kS': S6 câu dung <70%: Không
dat; 70% - <80%: trung binh; 80% - <90%: khá;
90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
Lich thi, kim tra (kê cá thi 1i):
Thi dãnh giá cui k5r: theo sir sap xp cüa phOng Sau
Dai Hc

TT

Ten môini hoc

S tin Lich trInh
giãng dy

Mjic diich itnôn hQc
- Cách thxc chfta bnh phü hcip vài tinh chit cüa
nguàri bnh.
- Thai do xr trI phü hçip trong qua trInh diu trj.

Thi thic hành: cu6i chuang trInh thc hành

Theo CTK
và KHDT
hang näm

139

On bflh

140

Huyt chüng
1un

Fhn'ong pháp dánh gi hç.c vin

Kim tra:
Thi cui mon hoc: 100 câu trc nghim
Ii. K6 thüc
Tiêu chI dánh giá các 1°ai bài tp
- Trinh bay duc khái nim, phân 1o.i mt s bnh
Kim
tra dánh giá giüa ks': So câu dng <70%:
1' thuc phm trü On bnh theo Y hçc c truyn.
KhOng dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
- TrInh bay &rc nOi dung cüa tác phâm On bnh.
khá; 90% - <95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
2. K5 näng: Vn di,mg nhüng kin thCrc hoc duc
5
Thi dánh giá cu6i ks': S câu dung <70%: KhOng
trong On bnh d 1mg ding trong lam sang.
dat;
70% - <80%: trung bmnh; 80% - <90%: khá;
3, Thá
90%
- < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
- Các bnh 1' On bnh bin hoá phlrc ,, nhanh
Lich thi, kim tra (kê Ca thi lai):
chong.
Thi dánh giá cui ks': theo sr sp xp cUa phông Sau
- X1r tn kjp thi và dung dn các bnh 1 On bnh.
Dai H9c
Thi thi,rc hành: cu6i chirong trinh thrc hành
Theo CTK
KMm tra:
và KHDT
Thi cui mon hQc: 100 câu trc nghim
hang näm
Tiêu chi dánh giá các loai bài tp
1. Kin thic: TrInh bay &rçirc các cách chüa huyt
Kim
tra dánh giá gifta ks': So câu dung <70%:
chüng theo Y h9c c truyn.
Không dat; 70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%:
2. K5 näng: ChAn doán và diu tn ducic các ch1mg
khá; 90% - <95%: khá giôi; 95% - 100%: giOi.
bnh v huyt trên lam sang
Thi dánh giá cui ks': s6 câu dung <70%: Không
3. Thai d
dat;
70% - <80%: trung bInh; 80% - <90%: khã;
- Bnh l' v phAn Huy& bin hoá, da dang.
90%
- < 95%: khá giOi; 95% - 100%: giOi.
- X1r tn kjp thri và dung dn các bnh 1' v Huyt
Ljch thi, kim tra (k Ca thi lai):
theo Y hQc c truyn
Thi dánh giá cui ks': theo sr sap xp cüa phOng Sau
Dai Hc
Thi hOi bnh an: cui chixcing tninh th%rc hành
XXffl, CAO HOC cAv ME HOIL SUC KHOA 20211 - 2023
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TT Ten mon hyc

S tin Ljch trInh
chi
giãng dy

Myc dIch mon h9c

- Bi dirong tu duy tri& h9c, rèn 1uyn th giâi quan
và phixing pháp lun trikhçc cho hçc viên cao h9c
và nghiên cüu sinhtrongvic nhn thirc va nghién
ciru các di tuçlng thuOc lTnh virc khoa h9c t%r nhiên
171
Trithçc
và cong ngh.
- Cüng cô nhn thüc cci sâ l lun tri& h9c cUa
ththng 1i each mng Vit Nam, dac bit là chin
hxçic phát trin khoa h9c - cOng ngh Viêt Nam.
- lrInh bay dupe eác nOi dung chü yu cn thit d
thrc hin mOt d tài nghiên NCKH.
- Din giãi dupe các nOi dung co ban cUa CáC buóc
tin hành mOt d tài NCKH.
Phtrcing pháp
- Trinh bay dixçre each xü li', phân tIch và so sánh
nghiën ciru khoa các thông tin thu thp dircxc nhäm trá Ru thOa dáng
172
hc
các cau hOi nghin ciru.
- Xây dirng dupe mOt d cixong NCKI-i.
- Nhn thixc dixçrc tam quan trng cüa phmung pháp
nghiên cru khoa h9c, cüa ho.t dng nghiên cüu
khoa h9c trong cOng tác báo v Va nâng cao süc
khOe con nguui.
- Kin thirc: Trinh bay dupe các qua trinh phát
sinh, phát trin bnh, CY ch bnh sinh cüa tinh
trang rôi 1on dông máu, huyt hçc trucc Va sau
phu th4t. Giái thich thrqc các nguyen the c bàn
trong
dr phOng, diu trj và theo dOi các bnh l rôi
Huyt hc
173
loan
dông
máuthurng gp. Nm thrcuc duc cac
lam sang
loai ch phm rnáu, chi djnh sü dmg, quy trinh
truyn máu va xir trI tai biên truyn máu.
- K näng: Vn ding dupc các kin thrc huyt
h9c truyn mãu Ca sâ trong ehAn doan, diu trj và
theo dOi bnh trong thrc hành gay me hi sIrc.
291
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Theo CTK
va KHDT
hang n.m

Theo
CTK và
KI1DT
hang näm

Phwong pháp dánh giá h9c viên
Tng hyp 3 phan them:
- Tham gia h9c tp và tháo 1un ti giãng duông, Co
sr hirOiig dk cüa giáng Viêfl (co th to chüc theo
nhóm, không qua 5 hçc viên/ nhóm): 10%.
- Bài tiu 1un thrc hin dOe 1p cüa mi h9c viên):
30%.
- Bài thi tr 14n kt thUc mOn hoc (thôi gian lam bài
90 phüt): 60%.

- Dánh giá thithng xuyên: Dánh giá kt qua tir các
bài tp
- Thi h9c phn:
+ Thirc hành: lam tiu 1un: 3/10
+ L thuyêt: thi trc nghim: 7/10

Yêu cu: Dtr dü tti thiu 80% s6 gRu giáng 1' thuy&.
Dánh giã: Phuong pháp hrqng giá: dánh giá qua
lixçing giá bang bài thi gm 100 cáu tthc nghim
khách quan, trong dO 80 câu 5 chpn 1 và 20 câu ding
sai.

IT

Ten mon hc

Sinhl bcnh 174
mien djch

175

Duçic 1 LS
lien quan
GMHS

S tin Lidii tthxliui
]hii
ghixxg day

Myc dIch mon hçc
- Tháii d: nhn th(rc &rcxc turn quan trQflg cüa
mon h9c trong vic giãi thIch ccx ché bnh sinh và
4n d%xng trong diêu tn mt s bnh 1.Thái d hçc
tp nghiêm tüc, duy dü các bui hc và dUng
giô.Trung thrc, khách quan trong th%rc hành.
- Kin thñ'c: Trinh bay di.rçrc các qua trInh phát
sinh, phãt trin bçnh, ccx ch bnh sinh cUa mOt s
bnh và các quy 1utt ccx bàn cUa sixth 1 ngithi trong
trng thai bj bnh. Giãi thIch duçxc các nguyen tc
ccx bàn trong dr phông, diu trj và theo dOi cac bnh
thcng gap.
- K näng: Vn dung dncxc các kin thrc sinh 1
bnh trong ch.n doán, diu tn và theo di bênh
trong thrc hành gay me hi sirc. Phân tIch duc các
hu qua có th xãy ra trong ri 1on can b&ng kim
toan, shock phãn v, shock nhim tthng...
- Thai d: Nhn thüc dthxc thm quan trQng cUa
mon hçc trong vic giài thich ccx ch bnh sixth và
vn ding trong diu tn mOt s6 bnh 1. Thai dO hc
tp nghiOm tUc, duy dU các bui hQc và dUng gii.
Trung thrc, khách quan trong thirc hành.
Mxc tiêu chung: TrInh bay các ccx ch tác dirng
và tuung tác thuôc, các yêu to ánh hithng trong
qua trinh GMHS. Sir dirng các thuc trong qua
trinh GMHS và diu trj sau mô.
Myc tiOu ci th:
- Kin thU'c TrInh bay duçxc duc dng hoc,
duqc 1irc h9c cUa thuc trong diêu trj các bnh kern
cho nguxi bnh truâc, trong và sau phu th4t.V.n
drng các kiên thüc ducxc 1 trong ap dxng diu tn,
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Phnng pháx Oánh giá hçc viOn

Yen diu: Du dU ti thiu 80% sé gi& giãng ly' thuy&.
'anlIx giá: Phuong pháp luçxng giá: dOnh giá qua
lircmg giá bang bài thi gm 100 câu träc nghim
khách quan, trong do 80 câu 5 chçn 1 và 20 câu dUng
sai.

- Câu hOi tr 1un: Ra 2 d và nhà trithng bc thãm
chçn 1 trong 2 d.
- Câu hOi träc nghim: D 100 cau, câuhOi 5 chn 1,
chQn tp hçxp dUng, câu hOi dUng sai, câu hOi ma...
NOi dung ra d là toàn bO kin thCrc gRi giàng l
thuyt, tr h9c.
- Cãch tInh dim: Theo thang dim 10, lam trOn dn
mOt s thp phân theo quy djnh cUa diêu 22 cUa quy
ch 43 cUa BO Giáo dic và Dào txo v dào to di
hc và cao dng h chInh quy theo h th6ng tin chi.

TT Ten mon hoc

176

mach

So tin Lich trInh
:..
chi
giang dy

Muc dich mon hçc
t6i ixu hóa các nhóm thu& thu&ng dung cho nguñ
bnh truórc, trong va sau phu thuat.
- K5 nAng: Van dicing duçic các kin thrc di.rcc 1,
dc bit diiçc ly lam sang và dOc chat hçc lam sang
sau khi tot nghip. Phân tIch &rcc môi tumig tác,
tác d1ng không mong mun và dOc tinh cUa các
thuôc diêu tn bnh vâi các thuOc dung trong gay
me hôi sxc.
- Tháid: Thai d hpc tp nghiêm tüc, có mt
dy dü tat cá các bu6i h9c. Trung thirc, khách quan
thrc hin các thao tác chuyên mOn. Khiêm ton hçc
tsp, quan h va hqp tác tot vâi ban dông nghip.
- Tom tat ni dung hoc phAn: Nghiên cüu v
duçc l' hçc dai cucing, thuôc tác dmg trên h thAn
kinh trung ucrng, h than kinh thirc vat, thuôc diu
trj tim mach, thuôc tác dung trên chuyen hOa, r&
loan dong máu và các thuôc diêu trj kern theo khác
ithuOc h glucose máu, thuôc diêu trj rôi loan din
giãi, can bang acid-base, vitamin,...). Phuong pháp
giãng dy thuyêt trinh và h9c vien tr nâng cao them
kiên thüc vâi d9c them mOt so sách tham khào
chuyên ngành.
Kin thüc:
- Trinh bay các kiên thrc ccr bàn ye din tam d
và các tiOu chuän chn doán ri lotn nhjp tim dra
trén diêntãm do
- Trinh bay các triu chüng chAn doán và xir tn
các cap ciu tim mach thu nhôi máu ci tim, thi
máu não, rôi loan nhjp, suy tim
is5 näng:
- Thrc hin ducic các burc phân tIch din tam d
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Phirong phap danh gia hoc vien
Thang dim trc nghim nhu sau: (Dim
dung - so câu sai)/4]/10)
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[(s6 câu

Yêu cu: Dr dü t,i thiu 80% s6 gi giáng l thuy&.
Dánh giá:
- Thi l thuy&: trc nghim (60 phüt) hoc thi vit
(180 phüt)
- Thi lam sang:
+ Thrc hành GMHS trong mô và lam dê cuong
bnh an (6Ophüt)
+ HOi thi lam sang (3ophut)

TT

Ten mon lice

S fin Leh trinh
cliii
giiOinig thiiy

Mc ich mOn

Pllumg pháp dáh giO lice

- Thrc hin ch.n doán vâ xr trI các trmg hcip
rôi loan nhip tim
- Phát hin và xr tn duçic cp cCnu tim mach: nhi
máu Ca tim, dt quy, suy tim
Thá d:
- Nhn thrc &rqc tm quan trçng cüa chn doán
và xir trI các tnrmg hcp ri loan tim mach de dça
tInh mang
- Ton trng bnh than trong qua trinh thãm khám
và chäm soc diu frj

177

CDHA lien
quan GMHS

Kin thñ'c:
- Trinh bay duçic nguyen l' tao ãnh cüa cac k5'
thuât hInh
- Trinh bay duçic uu dim, han ch chung cüa
k5 thut X quang, Siêu am, Ct lop vi tInh, COng
hixông
K' nang:
- DOnh giá duçic eMt lixçmg trng k thut:
quang, Siêu am, Ct lap vi tInh, Cong hixông ...
- Chi djnh dixçic các k thutt hmnh ãnl-i trong
ciru.
- Dcc dirçc các du hiu hInh ánh bInh thtcmg
trên tüng k th4t: X quang, Siêu Orn, Cat lap vi
tInh, Cong hng ...
- Dc dixçic các du hiu hInh ãnh bt thithng trén
tirng k5' th4t: X quang, Siêu am, Cat ia
tith,
Cong h'ir&ng tü trong các bnh 1 cp cüu thithng
gAp
294
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- Yêu cu: (cm mi hçc viên)
- Doe duc hInh ãnh X-quang, siêu Om, CLVT,
CHT 1000 hinh ãnh
- Thirc hin các k thut thrc hành
10 bnh
nhan
- Phixcmg pháp, hinh thic kim tra - dánh giá két
qua hc tp hc phn
- Thi thirc hành (th%rc hOnh trén bnh nhân, doe
hInh ânh, trá l?ñ van dáp)
- Thi trc nghim 100 câu 60 phüt
- Dánh giá thithng xuyên (kim tra gitta hc phn)
kim tra dc hinh ánh, thrc hành trên bnh nhân 10
phut 3/10
- Thi hc phn gm 1 thuy& và thrc hành (tiêu
chI dánhiá)
7/10
- CO kiên thic v các k5 thut hInh ânh X-quang,
siêu am, ct lap vi tInh, cong hi.râng tr. Ch.n doán
dixçic cáe bnh l cép ciru thtthng gp trên X-quang,
siêu am, cat lop vi tmnh, cong hixông tr. .1ng drng

TT

Ten mon hoc

S tin Lch trInh
chi
giãng dy

Myc dIch mon hyc
- Sü dmg siêu am huâng dn d gay tê dam ri
tMn kinh, d kim tra djch Mt thng trong
bing, màng ph6i, màng tim.
Thai d: Nhn thirc thrçc giá trj cüa X quang,
Siêu am, Ct lap vi tfnh, Cng:huang tir... d6 chi
djnh chinh xác các k5 thut hInh ãnh trong các bnh
1)'capciru.

17$ Gay me

Kin thüc:
- TrInh bay các kin thfrc c ban v ducic 1' üng
dung trong GMHS cüa các thu6c me dung ding
ho hap và tTnh mach.
- Trinh bay các phung pháp gay me thuing dung
và các bin chüng lien quan.
- TrInh bay duçic các buàc thAm khám chuAn bj
trisôc pMu thut và chãm soc bnh nhan sau pMu
thuât.
- TrInh bay duçxc các kin thirc v các dung djch
thay th huyêt tung, máu va các san ph.m máu chi
djnh trong h6i suc.
- Trinh bay các. r6i 1on nuâc, din giái, toan kiiii
và each xir tn.
K5 nàng
- Th%rc hin &rcic các bixâc khám dánh giá bnh
than truâc pMu thut.
- Thc hin chi djnh truyn djch, máu và các ch
pMm máu phü hcip.
- Phát hin và xr tn ducc các r6i 1oi nixâc, din
giãi, toan ki6m trong lam sang.
Thai d
295

Phwong pháp dánh giá hyc viên
k5 thut siêu am dam r6i th.n kinh d gay té, d phát
hin dch Mt thucing 6 biting, l6ng ngc
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Yêu cu: Dr dü t6i thiu 80% s6 gii giáng 1 thuyt.
Dánh giá:
- Thi 1 thuyt: trc nghim (60 phüt) hoc thi vth
(180 phüt)
- Thi lam sang:
+ Thrc hành GMHS trong m6 và lam d cucmg
beth an (6Ophüt)
+ HOi thi lam sang (30phát)

TT Ten mon hçc

179

Gay tê c sâ
và giám dau

Gay me hi
trong
sirc
180
phu thut san
nhi

S tin Lich tirinh
chi
giãng dty

Myc dich mon hçc

Phiinmg ptháp dád gãá lli

- Nhn thirc duçrc tm quan tr9ng cüa dánh giá
bnh nhân trithc phu thut và chäm soc sau phu
thutdi vài sr thành cong cüa cuOc phu thut.
- Ton tr9ng bnh nhân trong qua trInh thäm khám
và chäm sOc diéu fri.
XX1I][L CAl HOC GAY ME HO! SC, KHOA 2020 -2022
Kin thüc
- TrInh bay các kin thfrc cu bàn v duçic ly' irng
ding trong GMHS cia các thu6c gay tê.
- TrInh bay sinh 1 dn truyn thin kinh va cam
giác dau.
TrInh bay các phucmg pháp gay gay té ththng
Yen can: Dp dü tôi thiêu 80% so gi giäng 1 thuyêt.
dung
Daih giá:
- TrInh bay các bin ching lien quan gay tC v\
- Thi 1' thuyt: trc nghim (60 phát) hotc thi vi&
cách xir trI.
Theo CTK (180 pht)
Knäniig
5
vàKHDT -Thilâmsang:
- Thrc hin duçic các k thut gay té vüng dUng
hang näm + Thuc hàth GMHS trong m và lam dê cJzng
trong pMu thut.
bnh an (60phUt)
- Phát hin và xr trI duçic các bin chüng lien
+ HOi thi lam sang (30phUt)
quan gay tê.
Thai d
- Nhn thirc duoc thm quan trQng cUa các phumg
pháp gay tê áp ding trong phu th4t và giám dau.
- Ton trng bnh nhàn trong qua trInh thäm khám
và chäm sOc diêu tn.
Kin thüc
- Trinh bay các kin thirc ci bàn v thay di san
phii lien quan GMIIS và các bin pháp áp ding gay
me cho san phi trong thai k' và m 1y thai.
296
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Yen din: Dr dU t6i thiu 80% s6 giä giãng 1 t1myt.
DInh giá:
- Thi 1 thuyêt: träc nghim (60 phUt) hoc thi viit
(180 phüt)

rT

Ten mon hoc

So tin Lich trinh
:.,
chi
giang dy

Muc thch mon hyc

Phiro'ng phap danh gia hoc vien
- Thi lam sang:
+ Thirc hành GMHS trong mô và lam dê cuong
bnh an (60phüt)
+ Hói thi lam sang (30phüt)

- Trinh bay sixth 1 tré em và các bin pháp Gay
me Hi sirc cho phu thuâttrê em.
K5 náng
- Thrc hin dixçic các k5 thu.t gay me, gay tê
vüng ding trong phu thu.t 1y thai.
- Thirc hin thrçic k5 thut giám dau cO th áp
ding trong chuyën da.
- Thirc hin duçic các k5 thut Gay me Hi süc
cho tré em.
Thai d
- Nhn thirc dtrçc tm quan trçng và nhikng khO
khän khi Gay me Hôi sue cho san phii và tré em có
can thip phu thut.
- Ton tr9ng beth nhân trong qua trInh thAm khám
và chm soc diêu tn.

A•
Gay ifie hoi

131
l kèrntheo

Kin thinc
- TrInh bay các kiên thic c ban v các tinh trng
bnh 1 kern theo Co ánh htrâng dn GMHS.
- Trinh bay thay di sinh1' a bnh nhân lan tui
và các bin pháp Gay me Hi sic cho phu thuât
trên bnh nhãn làñ tui.
- Phung pháp dánh giá. dau sau phu thu.t và
phixrng pháp giám dau da mô thüc.
Ky nang
- Thrc hin duçic các k5 thut gay me, gay tê dam
báo an toàn cho các bnh nhân có bênh l kern theo.
- Thrc hin ducic các k5 thuat Gay me Hi sire
cho bnh nhãn lan tuôi.
297
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Yêu cu: Dr dü t6i thiu 80% sè gix giãng 1' thuyt.
Dinh giá:
- Thi 1' thuyêt: träc nghim (60 phüt) hoc thi viêt
(180 phüt)
- Thi lam sang:
+ Thrc hành GMHS trong m và lam d cumg
bnh an (60phüt)
+ HOi thi lam sang (3Ophüt)

TT

Ten mon hoc

Mmdc 1hdlli mo hoc

A.
So tn Lath trlllnlh
cha
gang thiy

uro'in pha

anh giia hw viin

- Th%rc hin ducic k thut giãm dau có th áp
dung trong giãm dau sau phu thut.
Thai d
- Nhn thrc &rcic tm quan trng và nhitng khó
khän khi Gay me Hôi sic cho các bnh nhãn ln
tuôi và bnh nhãn có bnh lèm theo.
- Ton trQng bnh nhân trong qua trinh thäm khám
và chãm soc diéu trj.

182 Hôi strc cc' sâ

Ki&ii thic
'l'rinh bay các kin thüc cc' bàn v các tInh trang
bnh nhân n.ng trong hi sirc gm ngrng tun
hoàn - ho hap, suy ho hp, sc thim khun.
- TrInh bay các nguyen i c bàn cüa thông khi
nhãn tao và các clii djnh thông khi nhãn tao.
- Trinh bay các phucing pháp diu trj trong hi
sirc bao gm lieu pháp kháng sinh, ch6ng dông
máu va nuôi dtrong tich crc.
K nâng
- Thuc hin dixçic các k5 thut thông khí nhân tao:
clii djnh, theo dôi và diêu chinh.
- Phát hin và xi trI duc các tinh trng bnh
nhân nng: cap cüu ngimg tuãn hoàn ho hap, cap
ciru suy ho hap, xir tn cap cru soc nhim khun.
Thai d
- Nhtn thüc ducic tAm quan trQng và sir cAn thi&
phái xü tn kjp thôi các trung hçrp bnh nhãn nng.
- Ton trng bnh nhân trong qua trinh thAm khám
và chäm soc diêu tn.

'ui u: Dirdü téñ thiu 80% s6 gii giáng i thuy&.
E)áh giá:
- Thi 1 thuyêt: träc nghim (60 phüt) hoc thi viêt
(180 phüt)
- Thi lam sang:
+ Thi,rc hành GMRS trong m và lam dê ci.rmig
bnh an (60phüt)
+ HOi thi lam sang (3Ophüt)
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TT

Ten mon hçc

GMHS trong
phu thuat tim
183
mach
lông
ngrc

GMHS trong
184
phu
thuat

S tin Lch trInh
chi
giãng dy

Mic dich mOn hçc
Kin thirc
- TrInh bay các kin thüc co ban v sinh l tu.n
hoàn, ho hap và dánh giá tInh trng ho Mp, tim
mtch trixóc phau thuat.
- Trinh bay các thu6c sü ding trong hM sirc tim
mach.
- Trinh bay các k5 thuat gay me cho bnh nhân
tAng huyt ap, phu thuat 1ng ngrc và phu thuat
tim mach.
- Phixong pháp hi sire phu th4t tim trong vA
sau phu th4t.
K5 nàng
- Thuc hiên duc các k thuat chuyên sâu trong
gay me tim mach 16ng ngrc nhu dt ng ni khI
quAn 1 nàng, dt catheter tTnh mach trung tam, dt
catheter dung mitch.
- Thuc hiên duoc chi djnh vA theo dOi bênh nhân
ding thuc h huy& áp và van mach.
- Thrc hin duçc cAc bin pháp hi sirc sau phu
thuat tim h.
Thai d
- Nhan thirc thrçic thm quan trng vA nhttng khó
khAn khi Gay me Hi sirc cho các bnh nhân phu
thuat tim mach, 1ng ngvc.
- TOn trong bnh nhân trongquá trinh thAm khám
và chAm soc diêu trj.

Kin th,rc
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Phirong pháp dánh giá hçc viên

Yêu cu: Dr dü ti thiu 80% s gir giáng 1' thuyt.
Dánh giá:
- Thi 1 thuyt: trc nghim (60 phüt) hoe thi vit
(180 phüt)
- Thi Mm sang:
+ Thrc hành GMHS trong m và lam d cuong
bnh an (60ph&)
+ Hôi thi lam sang (30phirt)

Yêu cu: Dis di t6i thiu 80% s gix giAng 1' thuy&.
Dánh giá:

TT

So tin Lidh trrnthi
giiang 11ay
chii

I1 en men hoc

Muc dich mon hçc

kinh,
than
chân thixcmg

- TrInh bay các kin thrc co ban v sinh ly" tun
hoàn no và các thu6c ánh huâng len tun hoàn
não.
- Trinh bay k5 thut Gay me Hi sirc cho bênh
nhãn phu thu.t thin kinh: u no va chn thuong
sç não.
- Trinh bay các k5' thut gay me cho bnh nhân
chân thucmg ca quan khác: tüy song, ngrc, biing và
chân thucmg chi.
- Phtrcmg pháp phát hin và xir tn các bin chrng
lien quan den phu thut a bnh nhân chân thtrcmg
nhix hi chüng ciment xuang, täc mach ngoi khoa.
K nàng
- Thirc hin &rcc các k thut gay me cho bnh
nhân phãu thuit than kinh.
- Thrc hin k5 thu3t gay me cho bnh nhân chn
thixmig nng.
- Thrc hin dixçxc các bin pháp hi sue các bin
chung lien quan phâu thut cho bnh nhân chân
thirong.
Thai d
- Nhn thrc duçic t&m quan trQng và nhüng khó
khän khi Gay me Hôi sue cho các bnh nhân phu
thut than kinh va chãn thuong.
- Ton trçng bnh nhân trong qua trInh thàm khám
và chäm soc diêu trj.
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Phwong phip danh gn hoc vice
- Thi 1' thuy&: trc nghim (60 phiit) hoc thi viêt
(180 phü
- Thi lni sang:
+ Thrc hành GMHS trong m và lam d cucmg
bnh an (6Ophüt)
+ Höi thi lam sang (3Ophát)

[T

f en mon hoc

1 8S

Trit hoc

Phuong pháp
nghiên
cüu
186
khoa hoc

187

Hc
thuyêt
diêu dung

S tin Lich trInh
Phiro'ng phap danh gia hoc vien
:.
chi
giang dy
XXIII. CAO HQC IMEU DU'UNG KIIOA 2021 - 2023
- Bôi duyng tu duy trit h9c, rèn 1uyn th gkii quan
Theo CTK
Tng hçTp 3 pMn dim:
và phixcmg pháp lun triêt hçc cho h9c viên cao h9c
và KHDT
- Tham gia h9c tp và tháo lun ti giâng du&ng, có
và nghién cüu sinh frongvic nhn thrc và nghiên
hang nãm
sr hixàng dn cüa giàng viên (co the to chüc theo
cüu cac dôi tixcYng thuOc ilith vrc khoa h9c.t%r nhiën
nhOm, không qua 5 hc viên/ nhóm): 10%.
va cong ngh.
- Bài tiêu 1u.n th%rc hin dOe 1p cüa môi h9c viên):
- Cüng c6 then thüc co sâ 1 lun trit h9c cüa
30%.
du&ng lôi cách mangViét Nam, dc bit là chin
- Bài thi tir 1un kêt thüc mon h9c fth&i gian lam bài
1uc phát trién khoa h9c - cong ngh Viêt Nam.
90 phüt): 60%.
- Trinh bay duçic các nOi dung chü yu c.n thit d
thirc hin mOt dê tài nghien NCKH.
- Diên giâi duçic các nOi dung cci ban cüa các buàc
tiên hành. môt dê tài NCKH.
- Dánh giá thithng xuyên: Dánh giá két qua tir các
- TrInh bay duçic cách xü I, phân tich và so sánh
bài tp
Theo CTK
các thông tin thu thp duqc nhãin trá 1ii thOa dang
- Thi hçc phân:
3
và KBDT
các câu hOi nghiën cCru.
+ Thuc hành: lam tiêu luân: 3/10
hang nam
•
- Xay drng duçrc rnçt de cuong NCKH.
+ Ly thuyet: tin trac nghiçm: 7/10
- Nhn thirc dixcic tAm quan tr9ng cüa phuong phAp
nghiên cüu khoa hoc, cüa hoat dng nghiên cru
khoa hçc trong cong tác bão v và nang cao sirc
khOe con ngu&i.
Phn chung:
Kin thfrc: TrInh bay ducc các h9c thuyêt diêu
+ Thrc hin theo quyêt djnh sO 43/2007/QDdurig; So sánh và dôi chiêu vic sir dmg con
BGDDT ngày 15/08/2007 cña BO GD&DT v vic
ngui, sue khOe, x hOi và diêu duOng trong cAc
ban hành quy chê dào to di hc và cao ding h
Theo CTK
hçc thuyêt diêu dtrng dA h9c; Vn ding duc các
chinh quy theo h thông tin chi.
3
và KHDT
h9c thuyët diêu duorng vao kê hoch chäm soc.
+ Quy djnh so 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
g nam
K5 Hang:
cüa Hiu tru&ng Trumg Di h9c Y Dtrçxc Hu ye
- Thuc hiên duoc quy trinh chäm Soc dua trên mOt
viéc quy dinh danh gia hoc phân dao tao dai hoc theo
sO hoc thuyêt chinh cüa diêu dung.
h thng tin chi.
PhIn riêng:
Muc dich mon hQc
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TT Tn mon hç

S thn lLkiii tthih
chii
giOng dy

Myc dIch mon h9c
- Ap d%lng các h9e thuyt dã dixçie hçc d giãi quyt
the van dé trong giáo dic diu duong, thrc hành
diu duo'ng và nghiên cru diu dung.
Thai d: Thai d hc tp nghiern tic, có mt dy
dü tht ca các bui hoc; Trung thrc, khách quan thrc
hin các k hoach chain sóc; KhiOm tn h9c tap,
quan h và hcip tác t& vOi bn ding nghip; Trung
thrc, khách quan thrc hin cac nghiên ciru thou
dirng d?a vào hc thuyt.
MO tã torn tt ni dung mon h9c: GiOi thiu các
ci sO 132 thuyêt thirc hOnh cho thirc hành diu duOng
nang cao và the khái nim v con nguii, sue khOe,
xa hi và diu duOng. Ap diing 132 thuyM vào thc
hành diu dixO'ng lam sang và giáo diic src khöe
diu duOng. Nhan mnh vào sir phát trin, üng
diing va dánh gia các mô hinh diOu dirOrng.
NghiOn ciru vO các hc thuy& chInh trong thrc
hành diu duäng. Phixcing pháp giàng dy thuyOt
trinh, trinh bay cüa hçc viOn và tháo lun nhóm và
tr nâng cao thOrn kin thüc bang each dcc them mOt
so sách tham kháo chuyOn ngành.

K32 nang diu
duOng trong
188
hànli
tic
nOng cao

- Kin thO'c: trInh bay duqc các bithc cüa quy trInh
th%rc hin các k thut chäm soc.
- K' nOng: thrc hin thành thao các k5 näng Diu
duOng trong thirc hành nâng caq.
- Thai d: nhn thüc dtrqc tm quan trQng cüa vic
tlurc hiOn chInh xác các quy trinh kS' th4t.
- Mo tã tOm tOt ni thing mOn bye: Hyc phân K5
nOng Diu duong trong thrc hành nâng cao cung
cp cho hyc viên các kiOn thrc, quy trinh v mOt so
302

Phmg pháp fáilii gá

c vin

- Diu kin dçr thi k& thüe h9c phn: sinh viên duqe
d%r thi kt thüc hpc phAn khi tham dp tir 80% s6 gii
len lOp cüa h9c phn (k ca 1' thuyêt, bài tip, thâo
1un) và 100% các gi thrc hành.
- Giãng viên phi trách hQc phn trirc tip ra d thi,
d kim tra và chm dim kiOm tra.
Thi 132 thuyt nhiu hInh th*c:
- Thi trAc nghim: là cau hOi trc nghim 5 chn 1,
ch9n tp hçip dung, câu hOi dung sai, câu hôi mO...
Ni dung ra d là toàn bO kin thüc gii giàng 132
thuyt, tir h9c. s6 hrcing 100 câu höi, lay tir ngân
hang d thi.
- Thi tr lun
- Thi nghiên cuu truOng hcip: 1rng diving hc thuyt
vào thirc hành giáo dic sire khOe, nghiOn cüu thOu
duOng.
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Phn chung:
- Dim dánh giá hc phn (goi là dim hc phn)
bao gm: dim kim tra có trQng s 30% và diem thi
kt thüc hc phin, trong do diOm thi kt thüc hc
phn là bat buc và CO trQng s là 70% dim hc
phn.
- Dim dánh giá hyc phn = Dim kim tra x 0,3 +
Dim thi kt thüc hyc phn x 0,7

TT

S tin Ljch trInh
chi
giáng dy

Mc dIch mon hçc

Ten mon h9c

- Dim kMm tra thrcic dánh giá theo hinh thIrc kim
tra viet, trc nghim,
và dim chuyên
tháo 1un, thrc hành, trinh bay,
can.
- Dim kim tra phãi &rcirc giãng viên ghi dy dü vào
bang dim (theo mu quy djnh) np 1i cho B mon
quán 1, lixu trtt. Hpc viên không kim tra hInh thirc
nào thi bi tInh dim 0 cho hinh thirc dá.
Phn riêng: Diu kin dr thi kt thüc h9c phn: sinh
viên thnc dix thi kt thic hQc pMn khi tham dr tr
80% s6 gi len lap cüa h9c phân (k cá 1 thuyt,
bài tap, thâo 1un) và 100% các gii thrc hành.
- IUm tra gifra k5': tmnh hung; bài tap; câu hOi träc
nghim
- Kiém tm thyc hành:
+ Thrc hin các quy trinh k th4t + vn dáp.
+ Thi OSCE.
- Thi kt thüc hçc phn: câu hói trc nghim/ T 1u.n

k5 näng diu duOng dixçirc sü ding trong thrc hành
diu dung nâng cao.

•
•

Giáo dic SIIC
khOe
trong
189
thrc
hành
diu duthig

Phirong pháp dánh giá hyc viên

- Kin thirc: Hiu và Co kin thrc tOt VC CC
phucng pháp giáo dic sue khOe d thirc hin giáo
dic sue khôe cho bnh nhân vã ngtthi nhà bnh
nhan.
- K nãng: Thirc hin t& giáo dic sue khOe cho
bnh nhân và nguYi nhà bph nhân b&ng thiu
phucing pháp khác nhau.
- Thai d: Nhn thuc duçic tam quan trçng cüa vic
giáo dic sirc khOe cho bnh nhân Va nguxi i
bnh nhafl.
- Tom tat ni dung mOn hçc: Giáo dic irc khe
trong thrc hành diu dung CO vai trO cung cp kiên
thüc, k5 nAng và thai d lien quan dn vic giáo dic
303
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Phn chung:
+ Thire hin theo quyt djnh s 43/2007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cüa B GD&DT v vic
ban hành quy ch dào tao dai hQc vã cao d.ng h
chinh quy theo h thong tin chi.
+ Quy djnh s 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
cüa Hieu truOng Tnrông Dai hQc Y Di.rçi'c Hue ye
vic quy djth dánh giá hc phn dào tao dai hc theo
h thóng tin chi.
Phn riêng:
- Diu kiin dir thi kt thUc h9c phn: sinh viên &rçic
dr thi k& thic hçc phn khi tham dr tü 80% s6 gior

TT Ten moo hoe

So thi Lkh trmnh
chi
gang dloy

Muc dach moo hoc
src khöe cüa diu dtrng di vói bnh nhân. Ngoài
ra, giáo diic sire khOe cung cap cho diêu dtxng
than thixc duoc tam quan trong cua viêc cung cap
các kiên thirc và k nang can thiêt cho bnh nhân
và ngu1i nhà bnh nhân.

K
190 giao tiep trong
nann
inirc
Diu du g

- Kiiên thirc: Trinh bay dircic kiOn thic ye các
phuang pháp giao tiOp dung, chun trong thrc hành
chäm sOc bnh nhOn.
- K näng: Thirc hin dircc quy trInh giao tiOp
dung và chuân mrc trong thrc hành diêu dixng.
- Thai d: Nhn thrc ducic tam quan trQng cüa vic
ap ding t6t các k5 näng giao tiOp trong thrc hành
dieu during.
- Mo tO tOm tOt mi thing mOn hçc: K näng giao
flOp trong thuc hành diêu dung cung cap kiOn
.
thuc, ky nang va thai do cua ngurn dieu duong voi
•..
dong nghiçp, bçnh nhan, nguôi nha bçnh nhan,
nhOm nhO... Tr dO giüp dieu dung eó các giao
tiêp, üng xir tot nhât trong tat cã các trithng hçip trên
lam sang và trong cong vic. Hn chO tôi da nhUng
phãn rng, giao tiOp không tot trong man thun hay
trongtrithng hcrp dc bit. Giüp ngithi dieu disàng
cO the linh hot giãi quyOt dixqc các tinh huong xáy
ra.
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Pho'o'og phn

aoiii g

hoc vitco

len 1p cüa hçc phn (k cà 1' thuyt, bài tap, tháo
lun) và 100% các gii thirc hành.
- Giang viên phu trach hoc phân truc tiêp ra dê thi,
dO kiêm tra và châm diem kim tra.
- Kiêm tra giü'a k: tinh huong; bài tip; câu hôi träc
nghirn
- Thi kOt thüc h9c phân: câu hôi träc nghim/ Tr 1un
- Kiêm tm thi'c hành: Thrc hin các quy trmnh k5
thu.t + van dáp; Thi OSCE; BAo cáo chuyên dê.
PhAn chung:
- Diem dánh giá hpc phân (goi là diOm hpc phân)
bao gôm: diem kiOm tra có trçng so 30% và diem thi
kOt thüc hçc phân, trong do diem thi kOt thüc hQc
phân là bat buOc và cO trQng so là 70% diem h9c
phân.
- Diem dánh giá h9c phân DiOm kiOm tra x 0,3 +
Dirn thi kt thüc h9c phân x 0,7
- Diem kiOm tra duqc dánh giá theo hinh thrc kiOm
tra vit, träc nghim, thão lun, thijc hành, trinh bay,
và diem chuyên can.
•
•,
•,.
- Diem hem tra phài ducrc giang vien gin day du vao
.
•
•
bang diem (theo mau quy dnh) n9p lal cho Bc mon
quàn l, km tr. Hçc viOn không kiOm tra hInh thrc
nào thi bi tInh diOm 0 cho hInh thic do.
PhOn riOng: DiOu kin dir thi kOt thüc hc phân: sinh
viên ducic dr thi kêt thüc hc khan khi tham dr fir
80% so gi len lap cUa hc phtIn (kC ci 1 thuyOt,
bài tsp, thâo lun) và 100% các gi thrc hành.
- Kiêm tra giüa kr: tInh huong; bài $p; câu hOi trãc
nghim
- Kim tra thrc hãnh:

iI

I Cfl 111011 hoc

So tin Lich trmh
:.
chi
giangdy

Muc thch mon hoc

Phirong phap danh gia h9c vien
+ Thrc hin dóng vai cac tinh hu6ng theo nhorn.
+ Diem thrc hành là diem thing birth chung tat ca
các bài thrc hành.
- Thi kêt thüc bce phân: câu hói träc nghim/ Tr Iun

191

Duore I' iâm
g

Kin thü'c:
-. Trinh bay ducic các môi lien quan giüa lieu thuôc
sü dicing vth tác difling ducic 1' trên lam sang, biên
dôi cam thçi cüa ccx the vâi tác ding cüa thuôc.
- Trinh bay dirçrc các nguyen tc duçic ly" lam sang
mg dmg trong dieu trj mOt so bnh thông th.thng
nhi.x dái tháo duing, tang huyêt áp, bnh nhiêm
khuân, qua trinh viém, bnh ung thir,...
- Trinh bay ducic PP dánh giá IT ng dc các thuôc
trên lam sang thuôc thuing gp nhir paracetamol,
aspirin, digoxin, thuôc an than gay ngü,...
K nAng:
- V.n dung cac kiën thirc ducxc 1, dc bit duqe 1
1am sang và dOc chat hc lam sang de b,ra chn và
tuvãn sir ding thuOc an toàn, hiu qua và hp 1.
- Ap ding dixçic kiên thirc da hçc dé so ciru, xr 1y
ng dc thuôc trong các truYng hqp lam sang
thixâng g.p ciii the.
Thai d: Nhin thrc vai trO và trách nhim trong
vic sCr dung các nguyen duqe 1' lam sang dê tôi
un hóa tn lieu; Nhn thüc vai trO và trách nhiëm
trong vic so cfru, xü 1' ng 40c thu& trén lam
sang thixmg gap.
MO tã torn tt ni dung mon hçc: Mon hc trinh
bay các kiën thüc ye mi lien quan gita 1iu dung
vâi tác dmg duçc 1; áp d%lng nguyen ducvc 1
lam sang trong diêu trj mt so bnh; giâi thiu các
305
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Yêu cu: Dir dU tôi thiêu 80% so gii giang l
thuyêt.
Dánh giá
- Dânh giá thuèng xuyên: Kiêm tra câu hOi ngAn:
2/10
- Thi hc phân: thi tr lu.n hoc träc nghim: 8/10.

TT

Teii mon hoc

So tin lUch trhiih
chi
giang day

Muc thch moo hoc

Phiircrng php tanln ga hoc vcn

phucing pháp dánh giá tinh trng ng dc thu6c trên
lam sang, các bin pháp scx cu, xü trI ng dOe
thuôc thing gap.

Chäm soc suc
khoe ngurn
noi khoa nang
cao

- Kiên thfrc: cung cOp cho hçc viên kiên thüc ye
các bnh l ni khoa cüng nhu each chäm soc các
bnh l ni khoa a ngtrâi lan.
- K5 nAng: hc viên phát hin sam cOc nhu câu cUa
bnh nhân v các bnh l ni khoa và thtrc hin
duqc quy trinh chain soc cOc bnh nOi khoa a ngixi
lan.
,.
-.
- Thai dy: co nhan thixc dung ye tinh khan truang,
chrnh xac va• day du• trong qua trinh cham Soc ngucn
benh.
- Mo ta torn tat n dung moo hc: HQc phan
chäm soc sue khóe ngtrai lan co beth nOi khoa
nâng cao cung cap các nguyen 11, hQc thuyêt vào
chAm soc sirc khOe ngixàri lan có bnh nOi khoa,
cách tiêp can ye nhan djnh sirc khöe nguäi lan, quy
trinh diêu dung dôi vói các bnh l' nOi khoa
thu&ng gp va các bnh l dtc bit.

Theo CTK
.
hang nam

Phn clung
+ Thrc hin theo quyêt djnh so 4312007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cüa BO GD&DT v vic
ban hành quy ché dào to d3i hc và cao dhng h
chinh quy theo h thông tin chi.
+ Quy djnh s6 27021QD-DHYD ngày 29/10/2015
cüa Hiu truâng Trithng Dai hQc Y Dtrcic Hue ye
vic quy djnh dánh giá h9c phAn dào to di hçc theo
h thông tin chi.
Phn riêng:
- Diu kiên du thi k& thüc hoc phOn: sinh viên dtrcic
du thi ket thuc hoc phan khi tham dix tix• 80% so gici
len lop cua h9c phan (ke ca ly thuyet, bai tap, thao
luan) và 100/0 cac gii thrc hanh.
.,
•
•
- Giang vien phii trach h9c phan trc tiep ra de thi,
dè kim tra và chm diem kim tra.
Kim tra gifra ks': Tinh huong; Bài tap; Câu hOi trite
nghim.
Thi l' thnyêt nhiêu hiinlh thirc:
- Thi trite nghim.
- Thi tr luan.
- Thi nghiên cüu tnxxng hap.
Thi thijrc hành: Thi tay nghê; Lam quy trinh chä.m
soc bnh nhân; Thi van dáp qua thirc hin qui trInh
chitm sOc bnh nhân.
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TT Ten mon h9c

S tin Lch tr'mh
chi
giäng dy

Miic dIcli mon hic

Chäm soc sue
khOe ngu1i
193 ion có bnh
ngoi
khoa
nàng cao

- Kin thwc: cung c&p cho hçc viên kin thüc.
chuyên sâu v each ch.m soc các bnh I Ngoi
khoa chuyén bit (h ci xixang khâp, h tiêu hOa,
h tit niu) cüa nguYi bnh.
- K näng: hQc vien phát hin sam các nhu ciu
cüa bnh nhân di vOi tirng bnh 1 ngoi khoa
chuyên bit va thc hin thrc quy trinh chãm sOc
cho bnh nhan.
- Thai d: có nhan thirc dung ye tinh khân
trucing, chInh xác trong qua trinh chàm soc ngu'ôi
bnh.

Chãm soc sue
194 khOe tré em
nãng cao

- Phân tIch cac khái nim, hc thuyt, nguyen l
CG bàn và b.ng chüng khoa hçc trong linh vire
chãm soc sue khoê tré em.
- Phân tich tác dung cüa tinh trang bnh ly cap V
min tInh di vOi tré và gia dinh.
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5

4

Theo CTK
và KHDT
hang nam

Theo CTK
va KHDT
hang nam

Phirong pháp dánh giá h9c viên
Phn chung
+ Thrc hin theo quy& djnh so 43!2007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cüa B GD&DT v vic
ban hành quy ch dào to di h9c và cao d.ng h
chInh quy theo h thóng tin chi.
+ Quy djnh s6 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
cUa Hiu truông Tnrng Di h9c Y Duqc Hu ye
vic quy djnh dánh giá h9c phn dao to di hçc theo
h thng tin chi.
PhAn riêng:
- Diu kin dr thi kt thüc hc phn: sinh viên duqc
dir thi kt thüc h9c pMn khi tham dr tir 80% so gi1
len lop cüa hçc phn (k ca 1' thuyêt, bài tap, tháo
luân) và 100% các gi thirc hành.
- Giãng vien phii trách h9c pMn trite tip ra d thi,
d kim tra và chm dim kiêm tra.
Kim tra giü'a ks': TInh hung; Bà.i tap; Câu hOi trtc
nghim.
Thi thuyt nhiu hInh thü'c:
- Thi trc nghim.
- Thi tr lun.
- Thi nghiên c1ru tnthng hcrp.
Thi thtrc hành: Thi tay ngh; Lam quy trInh chäm
sOc bnh than; Thi vn dáp qua thire hin qui trInh
chäm soc bnh nhân.
Dánh giá kt qua h9c tp gOm cO dánh giá qua
trInli và dánli giã cuôi k5';
* Dánh giá qua trInh gm: 1 bài báo cáo chuyên
d theo nhóm (chuang 1); 2 bài cáo ca bnh thc hành

Ti Ten mon hçc

Sc tin Lch trnh
chi
giOng dlay

Mc dich mon

(chuo'ng 2); 1 bài tp lan (chumg 3) và mOt bài kim
tra trtc nghim khách quan
* Dánh giá cu& kr:
- L' thuy&: bài kMm tra tng hqp (trc nghim
khách quan, câu hOi ngân, tinh hung)
- Thrc hành: thi vn dáp & kim tra tay ngh v
ca bnh lam sang.

- Vn ding các kin thñe dä hçc vao vic giãi
quyt và quOn 11 Lông tác chAm soc trO tai các co so
y tê.
- Vn diing cac kin thirc d hoc vào vic lap,
thirc hin và quán 11 hoat dng chäm soc tré lien
tiic, chAm sOc giai doan cui, nâng cao sue khOe
em.
- Nghien cuu và irng dmg nghien cihi trong chäm
soc süc khOe tré em
- liing xü phii hçip vOi tiêu chun dao dirc ngh
nghip và quy djnh cOa pháp lut
Theo CTK
vO KHDT
hang näm

Chäm sOc süc
khöe ph%1 n
195
và bà mc nâng
cao

- KiIin thü'c: Cung cp cho hpc viOn nh&ng kin
thüc v các bnh 1' san phi khoa cling nhix each
chäm sOc các bnh thi.thng g.p 0 San phi lthoa.
- K náng: Hçc viên phãi nhn djnh, ch.n doán,
1p kê hoach va thuc hin dizac các k hoach chäm
sOc các bnh nhãn nay, cling nhu cách dánh giá
các nhu cau.
- Thai d: Bit each trô chuyn, dung viên, eiia
sé giái thIch vOi bnh nhân. Nh.n thüc dtrqC tAm
quan trng cüa vic chm sOc sirc khóe cho phi
và các bà mc.
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Phirong phOp t]lOnh gilO hc viên

Phin chung
+ Thirc hin theo quyt djnh sé 43/2007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cUa Bô GD&DT v vic
ban hOnh quy ch dào tao dai h9c và cao dâng h
chInh quy theo h th6ng tin chi.
+ Quy dnh s 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
cüa Hiu tnrOng Tnthng Dai h9c Y Duçic Hu v
vic quy djnh dánh giá h9c phn dào tao dai h9c theo
h thông tin chi.
PhAn riêng:
- Diu kin dir thi kt thitc hQc pMn: sinh viên thrcc
dir thi kt thüc hpc phn khi tham d%r tir 80% so gi0
iOn lOp cüa h9c phân (k Ca i thuyêt, bài tip, thâo
1un) và 100% câc gii thrc hOnh.
- GiOng viOn phi tráeh hQc phAn trirc tip ra d thi,
dà kim tra và chm dim kiOm tra.
Kim tra giO'a ki: Tinh hung; Bài tip; Câuhôi träc
nghim.
Thi I thuyt nhin hidll thfrc:

TT Ten mon hoc

Muc dich

111011

hoc

So tin Lich trinh
giang dy
chi

Phirong phap danh gia hçc vien
- Thi trc nghim.
- Thi tc 1u.n.
- Thi nghiên ciru trumg hçp.
Thi thyc hành: Thi tay nghe; Lam quy trInh chäm
soc bnh nhân; Thi van dáp qua thirc hin quy trhih
chm soc bnh nhân.

Theo CTK
và KHDT
hang nãm

- Kin thfrc: cung cp cho hoc viën kin thi.rc ca
bàn ye cách quân 11, thnh dao cftng nhu each diu
hành trong cong tác diu dung.
- K? näng: hçc viên phái nh.n dnh duqc cong
tác quãn 11 v các 11th ve có lien quan dn diu
dung, cUng nhu each dánh giá v các vn d
quán 11 thithng gap.
- Thai d: cO nh.n thüc dung vã có trách nhiêrn
trong cong tác quán 1.

196

Quãn 1' diêu
dixOiig
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Phn chung
+ Thirc hin theo quyêt djnh so 43/2007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cüa B GD&DT v vic
ban hành quy ché dào tao dai h9c và cao dng h
chInh quy theo h thông tin chi.
+ Quy djnh sO 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
cUa Hiu trilàng Trung Bai hc Y Duc Hue ye
vic quy djnh dánh giá h9c phn dào tao dai hçc theo
h thông tin chi.
Phn riêng:
- Diêu kiin dr thi kêt thñc hc phân: sinh viên duçrc
dr thi kt thüc hc pMn khi tham dr tir 80% s gR
len lap cüa h9c phn (ke Ca 1 thuyêt, bài t.p, thão
lutn) và 100% cac gRr thrc hành.
- Giáng viên phi trách h9c phn trrc tip ra d thi,
dê kiêm tra và châm diem kiêm tra.
Kim tra giü'a k?: Tinh huông; Bài $p; Câu hOi trc
nghim.
Thi 1 thuyt nhiu hInh thfrc:
- Thi träc nghim.
- Thi tu 14n.
- Thi nghiên cthi trttimg hçrp.
Thi th'c hành: Viêt báo cáo chU d theo miu quy
djnh;

TT Ten nôn hc

Chärn
sOc
ngui bnh
197 cap
chäm soc tich

Chàm soc sic
khoé ngu?ii
198
bnh truyn
nhim

Muic dich inn hçc

S fin Lich trinh
chii
giãng thiy
Theo CTK
và KHDT
hang nAm

- Kin thic: Cung cp cho h?c viên các kin
thirc v cp ciii va kin thic ye các bênh nng
ngithi lan.
- K5' nàng: HQC viên phái ing dung du'cic các
kin thic dä h9c vào thrc hin khn truclng và
chInh xác các quy trInh chäm soc diu duOng d&
vói các bnh than näng.
- Thai : Co thai dO kh.n trucmg, thông cam,
an can và có tinh thAn trách nhiêm vâi beth nhãn
và ng.thi thà bnh than trong vic thu'c hin k
hoach chAm soc.

- Kin thfrc: H9c vién cO kin thic v the bnh
truyn nhim cing thu cách chäm sOc các bnh
thung gap.

3
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Theo CTK
vã KHDT
hang näm

Piuiwng pháip dánh giá i
- Báo cáo chü d dã duçc phân cong.
Phn chung
+ Thirc hin theo quyt djnh s6 43/2007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cüa BO GD&DT v vic
ban hành quy ch dào to di h9c và cao d&ng h
chInh quy theo h th6ng tin chi.
+ Quy djnh s 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
cia Hiu tnthng Trung Di h9c Y Dixçic Hu ye
vic quy djth dánh giá h9c pMn dào to di hçc theo
h thông tin chi.
PhAn iriêng:
- Diu kin dir thi k& thic hçc phAn: sinh viên &rcc
dr thi k& thic hc phAn khi tham dr Ii 80% s6 gi
len lop cia hçc phân (k cá 1 thuyêt, bài tap, tháo
lun) và 100% các giä thixc hành.
- Giãng viên pht trách hQc phAn trirc tip ra d thi,
d kim tra và chm dirn kiêm tra.
Kim tr gii'a ks': TInh hung; Bài tp; Câu hOi trc
nghim.
Thi l thuyt nhin hinh tllurc:
- Thi trc nghim.
- Thi tr luân.
- Thi nghiên ciu trtthng hçip.
Thi thc hanh: Thi tay ngh; Lam quy trInh chãm
sOc bnh nhân; Thi vAn dáp qua thrc hin qui trInh
chäm sOc bnh nhân.
PhAn chung
+ Thi,rc hin theo quyt djnh s 43/2007/QDBGDDT ngày 15/08/2007 cia Bô GD&DT v vic

FT

Mc dich mon hçc

Tn mon Iiyc

s6 tin
chi

•

Trit he

Phirong pháp dánh giá hçc viên
ban hành quy ch dào to di hc và cao ding h
chInh quy theo h thong tin chi.
+ Quy djnh s 2702/QD-DHYD ngày 29/10/2015
cüa Hiu trithng Tru.mg Di hc Y Diiçic Hu v
vic quy djnh dánh giá hc pMn dào t.o dai h9e theo
h thông tin chi.
PhAn riêng:
- Diu kin dr thi kt thüc hQc phn: sinh viên duçic
dir thi kt thüc h9c phn khi tham dr tir 80% s gir
len lap cUa hc phân (k ca 1 thuyêt, bài tp, thào
1u.n) và 100% các gii thrc hành.
- Giãng viên pht trách h9c phn trirc tiêp ra dê thi.
d kim tra và ch&m dim kim tra.
Kim tra gifra ks': Tinh hu6ng; Bài tap; Câu hôi trc
nghim.
Thi 15' thuyt nhiu hmnh thtrc:
- Thi trAc nghim.
- Thi tir 1u.n.
- Thi nghiên elm tnnmg hcTp.
Thi thc hành: TM tay ngh; Lam quy trinh chàm
soc bnh nhân; TM vn dáp qua thrc hin qui trInh
chäm soc bnh than.

- Ky nàng: hc vién phái nhân djnh và ch.n
doán dixçic các nhu cu thuing gp trên CáC bnh
nhân nay, cling nhix cách dAnh giá v các thu cu.
- Thai d: có thai d thông earn, an n
bnh truyn nhim và nguOi nhà bênh nhân, có
tinh thin trách nhim trong viêc thrc hién chàm
soc bnh nhân.

I 9)

Lch trInh
giãng dy

XXIII. CAO HOC DUOC L'' DIfQC LAM SANG, KHOA 2021 - 2023
Kin thfrc: Trang bj cho hçc viên nhttng kin thlrc
Yêu cu: Dy dü t6i thiu 80% s gRx giáng 15'
cci bàn v vai trô và chlrc nang xà hi cüa trit hçc;
thuyt; 100% gRi thirc hành; lam dy dii các bài tp
Theo CTK
sr hInh thành và phát trin cüa các trào luu, khuynh
Dánh giá:
và KHDT
3
hithng tiëu biu trong ljch sü trit hQc.
- Dánh giá thithng xuyên: Dánh giá kt qua tir các
hang näm
Gilip cho h9c viên näm vltng các nguyen 15' th giài
bài t (2/10)
va phucing pháp lu.n cüa trit h9c Mác-Lênin và sr
- Thi h9c phân (8/10)
vn ding các quan dim cüa trit h9c Mác-Lênin
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IT 'iri

mOn hQc

Phung pháp
200 nghien cfru khoa
hc

Xi 1 s6 lieu
201 th6ng kë trong y
hc

S tin lUck trink
chi
jOn.- day

Myc dIch mon hQc
và tu tung H ChI Mmli vào giOi quy& cac nhim
vi ci th cüa each mang Vit Nam qua các chuyén
d trit h9c.
K nOng: Trang bj cho hoc viên h th6ng cac
nguyen th.c khoa hoc, phrnmg pháp khoa hc dé
phân tIch, dánh giá các trào km tu tung trong ljch
sü nhãn 1oi và 4n d%rng vào cong tác chuyên mon.
Rèn 1uyn k näng phan tIch, thng hçip va dánh giá
nhüng hin tixçmg, nhfing sr kin dang din ra ô
nuOc ta va trên the giâi tir 1p tnthng cüa phép bin
chüng duy 4t, qua dO nOng cao tix duy 1 1un, tu
duy logic cüa ngtthi hoc.
Thai d: GOp pMn giüp hc vin xây dirng thirc
cong dan trén 1p tnthng duy vt mac xIt, tu ttr?mg
H ChI Minh và quan dim cUa Dãng Cong san
Vit Nam. Tr dO, thy &rqc vai trO và trách nhim
cüa bàn thOn d6i vOi tp th, cQng ding và dt niróc.
Ki& th0c:
- CO kin thirc v các buàc cüa nghiën ciru khoa
hc và các dc dim cüa nO.
- Phân Ioi, din giãi duçc các 1oi thit k nghiOn
efru và giá trj cüa mi Ioti.
K nOng: Xây dirng dtrcic d cuong nghiên ciru.
Thai dO: Hiu tOrn quan trQng cüa triOn khai nghiên
cOu trong vic cOi tin chat lucing sr ding thuôc.
Kin tk0c:
- TrInh bay dixçc các nOi dung cci bàn cüa th6ng
kë irng dmg trong nghien cru y hc
- TrInh bay duqc các buOc tin hành cüa phAn
mm xr l dft lieu thing ké
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3

Phu'o'ng p!hiáp Oiánh giO 0çc viOn

Theo CTK
và KHDT
hang nàrn

YOu cOn: Du dü tôi thiOu 80% so gi giOng 1
thuyOt; 100% gii thirc hành; lam dày dU các bài tp
£Onh giá:
- DOnh giâ thumg xuyCn: DOnh giO. kt qua tir các
bài $ (2/10)
- Thi hc phn (8/10)

Thea CTK
và KHDT
hang näm

YOu cAn: Dir dü t6i thMu 80% s6 gi?y giOng l'
thuyt; 100%gi thrc hành; lOm dAy dü các bài tp
lEOnh giá:
- Dánh giá thuông xuyên: Dánh giá kt qua tr các
bài tp (2/10)

IT

202

Ten mon he

Duqc 1' iam
sang
•

•

203 Duyc djch

S tin Lch trinh
chi
giãng dy

Miic dIch mon hyc
- TrInh bay each chçn và tInh toán duic các test
thng kê thIch hcp
Knãng:
- Vn ding duçrc kin thüc th6ng kê khi tMn hành
các dê tài nghien cru khoa h9c y hc
- Thrc hin duçc vic tng hcip, x 1 và phân
tIch thng kê bang phAn mm
- Sir diing dixc'c phn mm chuyên ding khi tin
hành nghiên cru dê tài NCKH.
Thai d: Nhn rO tm quan trng cüa mon h9c üng
ding trong nghiên cIru khoa hoc y h9c.
Kin thuc:
- TrInh bay ducic mi lien quan giüa Iiu dung viii
tác dung duve l, sr thay dôi cüa thi cam the vâi
tác ding cüa thuôc.
- TrInh bay ducic. the nguyen t&c duqc 1 lam sang
üng duing trong diu tn mOt s bnh nhu dái tháo
dithng, bnh nhim khun, nh ung thu vâ. các qua
trinh viém.
K5 nàng: Vn drng các kin thüc duçic 1 lam sang
dë lura chçn sü dung thu6c an toàn, hiu qua và hçrp
I3.
Thai d: Nhn thüc vai trô và trách nhim trong
vic sü diing các nguyen 1' duçrc 1 lain sang d ti
iiu trj liôu.
Kin thfrc:
- Trinh bay duçc khái nim v duc djch.t.
- Trinh bay ducic các 1oi hInh nghien ciru thuing
dung trong duqe djch t.
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Phu'ng pháp dánh giá hQc viên
- Thi hc phAn (8/10)

2

2

Theo CTK
KHDT
hang näm

Yêu cu: Dr dü t6i thiu 80% s6 gi giáng 1'
thuy&; 100% gi thure hành; lam dy dü các bài tp
Dánh giã:
- Danh giá thung xuyên: Dánh giá kt qua tü các
bài tp (2/10)
- Thi h9c phan (8/10)

Theo CTK
và KHDT
hang

eu cau: Dr dü ti thiu 80% s6 gii giãng 1
thuyt; 100% gi thc hành; lam dy dü các bài tp
Dãnh giá:
- Dánh giá thuông xuyên: Dáuh giá k& qua tfr the
bài tp (2/10)
- Thi hçc phân (8/10)

TT

204

mon hçc

Kinh t y t và
pháp ch dc

S tin Lath trinh

Mijc dIch mon h9c
- TrInh bay dxcc các ngun dt 1iu dung trong
nghiên elm dixcrc djch t.
- Trinh bay &rcYc mt s6 vn d thuing g.p trong
nghiên elm dixçrc djch t.
K nàng:
- Thi& kt &rçYc mOt s6 Ioi nghien elm vào thrc
hành
- Din giãi dlmg kt qua cüa các nghiOn clru djch
t hc
Thai d: Thai d th.n tr9ng khi din giái các k&
qua tir nghiên elm djch t hoc
Kin thfrc:
- TrInh bay duçc mOt s, vn d c ban cUa kinh
tê yté
- Trinh bay dixçrc nguyen 1, cu trlic và ho.t dng
cüa h thng báo hiêm y tê
- Trinh bay ducic each thlrc trMn khai hiu qua
cUa duçic sT dixcic lam sang trong các hot dOng cüa
Hi ding thuc và diêu trj.
- Trinh bay di.rçic chin luçic trong quãn l cung
clmg thu6c, hóa chit, trang thi& b ti bnh vin.
- TrInh bay duc các quy djnh pháp lut trong
ho?.t dng dixc lam sang ti bnh vin và cong
dng.
K5 nàng:
- Dánh giá hiu qua kinh th các san phAm duçic
hay các hot dng dtrqc lam sang.
- Phân tich ãnh huing cUa cãc quy djIIh cUa báo
him y th, vin phi trong quan h cung - cu djeh
viytO.

314

2

Theo CTK
và KHDT
hang nAm

Pllimg pháp dánll gá hçe vn

YOu ciu: Dr dü t6i thiu 80% s6 gi1 giãng 1
thuyt; 100% giä thrc hành; lam dty dü các bài tp
Dánh giá:
- Dánh giá thithng xuyên: Dánh giá kt qua tir các
bài tp (2/10)
- Thi hc phãn (8/10)

TT

205

Ten mon h9c

Canh
dixçc

giac

S tin Ljch trmnh
giãng dy
chi

Mc dIch mon hQc
- Trin khai hiu qua hot dng cüa Hi ding
thuc và diu trj.
- Trin khai xay drng các chin hxçic quãn 1 sir
ding thuc tr cung irng, kê dcn, phân phát và sir
dingthuc.
- Ap ding các quy djnh pháp 1ut v hot dung
duçic lam sang dê triên khai ti bnh vin và cong
dng.
Kin thwc:
- TrInh bay thrçc dc diin cUa h th6ng cãnh giác
dircyc tai Viét Nam.
- TrInh bay duçic cãc buâc quãn ly" phãn üng có
hai cüa thuôc, sai sot lien quan dn thuc và cht
1uçingthu6c
- Ap ding bO tiéu chI quãn ly' cMt lixçmg bnh
vin d triên khai các hoat dng cãnh giác dixcrc.
K5 näng:
- Co k5' nAng phát hin, phân tIch, xü I' phân üng
có hi cüa thuôctheo ca lam sang thrc të.
- Ap dng các bin pháp phát hin và phân tich
sai sot lien quan den thuôc trong các tInh hung
thuc hành thc t.
- Lp k hoch trin khai các bin pháp phông
tránh sai sot lien quan dn thuc
- Co k nAng quán l các vn d lien quan dn
cht hrcing thuôc
Thu d: Nhn thüc vai trô và trách nhim trong
vic thrc hin cong tác cánh giác duçic.
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2

Theo CTK
và KHDT
hang nam

Phwoiig pháp dänh giá hçc viên

Yêu cAu: Dr dü t6i thiu 80% s6 gii giáng l
thuyt; 100% gii th%rc hành; lam d&y dü các bài tp
Dánh giá:
- E)ánh giá thixing xuyên: Dánh giá kt qua 1ti' cc
bài tp (2/10)
- mi hoc phn (8/10)

T7F

Tn rnôu hQc

Thông
tin
thuc
ung
206
dung
trong
lam sang

207 Sixth h9c dixqc

S tin Lch trInh
chi
giãngdy

Mic dkh mon hQc
KiOn tIH1YC
- TrInh bay duqc disc thm quan tr9ng cüa thông
tin thuc và vai trô cüa ngithi duçic si trong Cong
tác thông tin thu,c.
- Trinh bay ducic các ngun thông tin cp 1, 2, 3
- TrInh bay duçrc các tiêu chi dnh giá mt nghiên
cthi lam sang
- TrInh bay duçic các buOc trâ li câu höi thông
tin thu6c.
- TrInh bay thxcc phrnmg pháp trInh bay thông tin
thu6c mt cách hcrp 1).
- TrIII1I bay duqc cách thrc xây drng vã trin khai
ho$ dng thông tin thuc ti bnh vin.
KS nng
- Ap dvng duçic each tra cru dü lieu, phân tich,
tng hçrp thông tin d thrc hin các hoat dng
thông tin thu&.
- Lp k hoch trin khai hot dng thông tin
thuc ti bnh vin.
- Ap ding th%rc hành y hQc dra theo bang chüng
trong thc hOnh chäm soc ducic.
Thai d: Nhn thirc vai trô và trách nhim trong
vic thrc hin cong tác thông tin thuc üng ding
trong lam sang.

K'i6 thñ'c:
- Trinh bay dirçic các khái nim sinh khá dmg,
cac khái nim ttrang duong sixth hQc.
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2

Theo CTK
và KHDT
hang nm

YOui cu: Dr dü t6i thiu 80% s gii giOng 1
thuyt; 100% gi thrc hành; lam dy dü các bài $p
Dánh giá:
- Dánh giá thuing xuyên: Dánh giá kt qua tr các
bài tp (2/10)
- Thi h9c phn (8/10)

2

Theo CTK
va KHDT
hang nãm

Yêu cu: Dr dü t& thiu 80% s gii giãng 1
thuyt; 100% gi thrc hành; lam dy diX cãc bài tp
Dãnh giá:
- Dánh giá thuxng xuyên: Dánh giá kêt qua tr các
bài tp (2/10)

ri

Ten mon hoc

S tm Lich trinh
chi
giang dy

Muc dich mon h9c
- Phân tIch dtrçc các quy djnh và các phixang
pháp xac djnh sinh khá ding, tucmg &rcing sinh hçc
cüa duçrc phâm.
- Phân tIch dtrqc ãnh hu&ng cüa cáe yêu to duçc
hçc và sinh hQc den sinh khã ding cüa thuôc.
- Trinh bay dirçic các dc dim v sinh dixçic hçc
cüa các dng thuôc uông, thuôc dat, thuOc tiêrn,
thuOc dung trn da, thu6c nhó mat...
K nãng: Thiêt kê duge thi:r nghim xác djnh tuGng
duong sirih h9c in vivo, trning duong in vitro.
Tháid
- Thai d hc tp nghiêm tüc, có m.t d.y dü tht
cá cac buôi h9c 1' thuyêt và thrc hành.
- Trung thrc, khách quan thrc hin các thao tác
chuyên mon.
- Khiêm tn hçc top, quàn h và hçip tác t& vii
ban dông nghip.
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Phuong phap dánh gia hoc vien
- Thi hçc phn (8/10)

