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- Kin thrc: Trang bj cho sinh viên h th6ng kin thüc co bàn gm cac nguyen 1'
Trit h9c Mac - Lenin, giüp ngtthi h9c hiu bitt nên tang tu tung cUa Dàng cong
san Vit nam.
- K nàng: Giüp cho sinh viên xác 1p co s& 1 1un d tip cn ni dung mon hpc
Trit h9c Mac - Lenin, tirng buOc hinh thành th gith quan và phixcmg pháp 1un
Trit hçc Mac - chung nht d tip cn các mon khoa h9c khác; gOp phn rèn 1uyn näng 1irc tix duy
Lenin
và näng hrc thrc tin cho sinh viên.
- Nang 1c tr chU va trách nhim: GOp ph.n hInh thành ô ngithi h9c thai d
nghiêm tüc trong h9c tetp các mon 1 1un chInh trj và các mon khoa hQc chuyên
nganh dixqc dào tao; giüp cho sinh viên xay d%mg nim tin, 1' trmg each mang cho
bàn than.

3

HK1

Thi cuôi ks':
Tix luãn

- Kin thirc: Trang bj cho nguii h9c h thng kin thrc co bàn bao gôm các
Nguyen 1 kinh th - chinh tr Mac - Lenin, giüp cho ngi.thi h9c hiu bit nn tang tix
tithng cüa DOng cong san Vit Nam.
- K näng: Giüp cho nguth hçc xác ltp co sei 1 14n d tip cn nOi dung mon Tu
tixâng H Chi Minh và mon Ljch sr Bang cong san Vit Nam, trng buâc hInh thành
th gith quan và phuo'ng pháp 14n chung nht d tip cn các mon khoa h9c khác,
gop ph.n rèn 1uyn näng 1rc tu duy và thirc tin cho nguii hQc.
- Nang 1%rc t%r chii và trách nhim: Gop phn hInh thành nguôi h9c thai d
nghiem tüc trong h9c tp cac mon 1' 1u.n chInh trj và các mon khoa h9c chuyên
ngành duqc dào tao, giüp nguôi hQc xây drng nim tin, 1 tuâng each mng cho bàn
than.

2
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Thi cuOi ks':
Tr luân
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- Kin thüc: Trang bj cho ng1i hc h thtng kin thrc CG bàn bao gm Chü
nghia xä hi khoa hc thuc Chü nghia Mac - Lenin, giüp cho ngithi h9c hiu bitt
nn tang tix ti.rông cüa Dáng cong san Vit Nam.
- K5 näng: Giüp cho nguôi h9c xác 1p ci sâ 1 14n d tip ctn ni dung mon Tu
tithng H ChI Minh và mon Lich sir Dàng cong san Viêt Nam, tirng bucc hinh thành
Chu nghia xa
.,.
•
the girn quan va phucing phap luan chung nhat de tiep can cac mon khoa hoc khác,
hoi khoa hoc
•
gop phan ren luyen nang l%rc tix duy va thrc tien cho ngixrn hçc.
- Näng lic tr chü và trách nhim: Gop phlmn hinh thành i nguai h9c thai dO
nghiêm tue trong hc tp cac mon 1 lun chinh trj và các mon khoa hçc chuyên
ngành dirçic dào tao, giüp ngu1i h9c xây dmg nim tin, l tu&ng each mang cho bàn
than.

2

HK2

Thi cuoi ky:
Tu luau

-Kinthüc:
+ Nim duçc nOi ham khái nim, Ca sâ, qua. trinh hinh thânh và nhUng nôi dung
ca bàn cüa tu tuâng H CIiI Minh.
+ N&n duçirc phuxrng pháp và phuang pháp luan cüa Chü tjch He, ChI Minh trong
vic nhn thrc, giái quyt các vn d ii luan và thrc tin cüa dan tOe và nhân loi.
+ Hiu ducic nhüiig giá tn khoa liçc, cách mng, nhân van trong cuOc dOi, sr
nghip, tu tu&ng H Chi Minh.
+ Hiu duc mOt each có h thong nn tang tir thông, kim clii nam hành dng cüa
Dàng và cách ming nuâc ta.
-K5nang:
+ Rèn 1uyn nAng lrc tu duy ii lun.
+ Co k5 nàng lam vic cá nhân và lam vic nhóm trong vic nghiên ciru, phân
tIch các tác phm 11 1un cüa He, Chi Minh và k5' näng trinh bay, thuyêt trinh mOt s
van d 1 luân.

2

HK3

Thi cui ks':
T%r lun

Fen 111011 hoc

Tix turng H
Clii Minh
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89

thu
ci1u

Lich trrinh
ghiiuug driy

F.pháp dánh
gi SV

5

Ljch si.'r Dãng
Cong san Vit
Nam

- Xác 1p Co s l' lun co bàn nMt d tr do hiu bit nn tang tu tixâng ca Dáng;
- Xây dirng nim tin, l tithng each mng cho sinh viên;
- Timg buOc xác 1p th giói quan, nhân sinh quan và phucmg pháp 1un chung
nhAt d tip cn các khoa hçc chuyên ngành duqc dào tao.

3

HK6

Thi cu6i ks':
Tr luân

6

Can c Quy& djnh s6 1478/QD-DHH ngày 07/10/2020 cüa Giám dc Dai h9c
Ngoai
ngu
Hu v vic ban hành Quy djnh day vã hc ngoi ng không chuyên trong các chuong
không chuyên
trInh âàø tao trinh d dai h9c tai Dai h9c Hu&

7

HK1 ,2,3

DHNN,DHI-I
quy dlnh

HK4

Thi cui ks':
Tr&c nghim
và tr luân

STT

Thu inôn hc

Muc dich rnöini hoc
+ Co k nAng 4n diing 11 1un, phi.rmg pháp và phuang pháp 1un cüa H Chi
Minh d nghién cüu, phân tich các vn dè chmnh trj, x hi cüa Vit Nam và th giM.
- Nãng 1?c ttj chü và trách thim:
+ CUng c6 cho sinh viên nim tin vüng chic vào chü nghia xä hOi và con dung
di len chix nghTa xä hOi ô Vit Nam. Nâng cao lông tr hào dan tOc, tInh cam d6i vâi
Dãng, vOi Bác H& Hiu rO vai trô ciia thanh niên trong cong cuc xay dmg va bâo
v T qu& xa hOi chü nghia.
+ Dào tao sinh viên tri thành nMng con ngtthi có phm ch&t dao drc mâi, có l'
tuàng và phong each, 16i s6ng lành manh.

- Ngü am: Sau khOa hçc, sith viên có th phát am dung nhüng ttr chuyên ngành.
- Tr v%mg: Sinh viên nm duçic ten gçi các b phn và eác h thng co quan cüa
co th; cac tx cc bàn v bnh 1' trong do tp trung chü yu vào 4 chuyên ngành nOi,
ngu
Ngoi
ngoai, san, nhi; các g6e tr cci bàn.
chuyên ngành
- NgC pháp: Sinh viên nm duqc mOt s6 cu true ngCt pháp thuing ducxe dung
trong y van giUp sixth viên sau khi hQc xong h9c phn nay có th d9c thrçrc các bài
chuyên ngành y h9c don giân.
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Sinh h9c

- Sinh h9c là mon h9c cung cp cac kin thixc co bàn, sinh hc t bào, qua trinh
phát trin cüa dng vat và m6i quan h gitta con nguM vói môi truOng.
- Sinh hQc là mon h9c nn tang dc bit trong triring Dai hc Y Duçic vl nO giüp
giâi thIch mt s6 vn d v y h9c duOi gOc thin sinh h9c, tü dO cung cp kin thirc
ca bàn cho các mOn chuyên ngành.
- Các tin b trong nghiên cü'u các linh virc sinh hc (là lam nn tang cho sr
nghiên cihi giâi phu hay quan sat các th bào, mO, ca quan trong ca th con ngthi.

2

IlKI

Thi cu6i k:
Trc nghini
và tij 1un

L' siiih

Nm dtrçic cac nguyen l Vt l' cci bàn, quy luat Vat l thrOng din ra hoac Co
üng d%ing trên ca th s6ng, các d?ng chuyn dng ca bàn cüa vat chit trong môi
truOng sinh hçc, h tMng sng.

2

HK2

Thi cui k'
Tu luân

Hóa hoc

- Cung cp cho sinh viên các kin thüc ca bàn v cu tio chit, v các qui luat cüa
sr 4n dung và bin di cüa các chat. Dir (bàn khà näng và chiu huâng cüa các qua
trinh hOa hQc. 1Yng ding cüa chihig trong chuyên ngành Y-Duqc.
- HuOng dn sinh viên thrc hin 1 s6 thI nghim minh hQa cho các kin thüc l
thuyt (a h9c. Lam quen vâi 1 s6 thao tác ca bàn trong phOng thI nghim nói chung
và phOng xdt nghim noi riéng.

2

HK2

Thi cu6i kS':
Tir 1un

Di truyen hoc

+ Trinh bay dirçic nguyen tic, uu dim, nhuc dim va üng ding cüa các k thuat
di truyn t bào sir ding trong chn (loan beth di truyn.
+ Trinh bay duçic nguyen t&c, ixu dim, nhixcic dim và ring ding cia các k thuat
di truyn phân ttt stt dung trong cMn (loan bnh di truyn.
+ Truth bay duqc cac dung dyt bien gen va mo ta duqc dac diem di truyen cua cac
dOt bin dan gen.
+ Trinh bay dixqc cac d?ng dOt bin thim s.c th và mô tà dixçic dc dim di
truyn cüa các dOt bin nhim sc th.

2

HK2

Thi cu6i k:
Trac nghiçm
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HK3

Thi cui ks':
Trc nghim

FIK3

Thi cui ks':
Trc nghim

+ Giài thIch duçic nguyen than, c ch va biu hin cüa mt st bnh do bt thung
nhim sc th ph bin.
+ Giäi thIch thrçc nguyen than, cci ch và biu hin cüa mt s bnh 1 di truyn
dcxn gen ph6 bin.
+ Vë và giâi thich duçic phá h.
+ Hiu thrçic tInh phüc tp cüa sr di truyn da yu t6 và dánh giá dung nguy c
tuong d6i cUa các bith 1 di truyn nay.
+ Hiu dtrçc trng thai can b&ng di truyn trong qun th, üng ding djnh 1ut
Hardy - Weinberg trong vic tInh thn s6 cüa các kiu gen trong qun th.
+ Hiu duyc nn tang di tmyn hc cc bàn cia các beth 1 di tmyn s duçirc dy
trong các hc pMn sau (beth chuyn hóa, ung thix).
+ Mo tá. ducc tru dim, nhuqc dim và üng ding cüa các phirong pháp sang icc
và chtn doán trtthc sinh, s sinh.
+ Hiu &rçic các nguyen tc cy bàn cüa tix vn di truyn, sr ding các kin thrc
dä hc d phiic vii cho vic tir vn di truyn.

12

Nm &rc cac phucmg pháp suy 1un toán hc cAn thit d nghiên ciu tim ra quy
Xác suAt thng 14t cüa các hin tixçing ngu nhién, xác djnh phân phi xác sut cüa các bin ngâu
kê
nhiën.
Nm duçic mt s üng ding cja Xác suAt trong chAn doány khoa.

13

- Kin thüc: TrInh bay dixçrc nhing khái nim c ban v tam i hoc, tam i hçc y
hcvàdodircyhc.
Tam 1 y hc - Thai d: Nhn thirc thiçic tAm quan trng cüa tam 1 hçc - do drc y hçc trong
Dao dirc Y hc thrc hành chäm soc sirc khOe.
- K5' näng: Ap ding duçrc thüng kin th(rc v tam 1' y hoc, dao dIrc y hçc trong
hàth ngh.
92

,

,

S tin
chi

Lich trInh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

14

Ph&n Tin hçc di cuong:
- Nni ducic các kin thüc c bàn v tin hpc và may tInh din tCr. Hiu và nrn
duc các thao tác cci bàn trën My Computer, Desktop, Taskbar, Recycle Bin.
- Hiu và n&m diiqc các kin thüc t6ng quan v virus may tInh, mang may tfnh,
mng internet.
Sü ding di.rçic h son tháo van bàn WORD 2010 d xi) 1 các van bàn thông
ding.
Tm h
dai
- Nrn dtrcirc các kin thüc v bang tInh EXCEL 2010 và sü d%rng no nhiz là mOt
cixYng va ting
, ,
.
.
.
.
.
cong ciii chrnh de xu ly so lieu, 1p cac bang bieu,
bieu dien so Iiçu thong ke bang do
mng
thj.
Phn Tin h9c üng ding:
+ Mo tà duc cácthãnh pMn trong cira s hot dng cUa phAn mm SPSS.
+ Nêu nguyen thc xây d%rng phiu höi d nhp d Iiu.
+ Mo tá cách nhp dtt 1iu, lQc s 1iu và ye d thj.
+ Nêu nguyen tc sr ding các 1nh cci ban và các lnh dung dé kim djnh th6ng
kC.

3

IlkI

Thi cui ks':
Trac nghiçm

15

- Kin thirc: Giüp cho sinh viên hiu duçrc nhihig vn d cc' bàn v nhà nuâc, pháp
1ut nói chung và các ngành 1utt trong h thong pháp lut Vit Nam.
Nhà nuOc và
- K näng: Rèn Iuyn cho sinh viên khä nAng ttr duy sang tao, dOc l.p trong vic
Pháp lut
tip thu, nghien cftu nhitng vn d có tInh I 1u.n và thirc tin.
- Thai d: Rèn luyn cho sinh viên thai d nghiem tüc, chuyên c&n h9c t.p, tich
crc tham gia thâo lun, dóng gop kin cho bài giáng.

2

HK1

Thi cui k:
Trc nghiem

16

Giãi phu h9c

- TrInh bay ducyc dai ciIong giái phiu c th ngu1i.
- TrInh bay dtrc vj tn cáe ca quan và chi duc trên b mat cci th ngui môt s6
chi tiet giat phau quan trçng.

4
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Mo phoi

1.Mo tá duqc cu tao bInh thtring cUa các l°ai t bào cüa tmg mô a mirc dt vi
th va siêu vi th.
2. Mo tã ducic c&u tao bInh thithng cüa các c quan và h thng co quan
3. Giãi thjch &rc m& lien quan cht chë giüa cu tao và chc nang cüa các thành
phAn câu tao cüa các mô Va CG quan.
4. Nhân bi& duGc cAu tao vi th cüa các mô và c quan dixài kInh hin vi quang
h9c hoc qua ãnh chip vi the hoc slides.
5. Sir dmg thành thao kIph hin vi quang h9c thông dxng, bi& các nguyen tc báo
quân kmnh.
6. Cam nh.n dirçc tm quan trQng cüa nhiing hiu bitt v mO hc và vj trI cUa mô
h9c trong h th6ng kin thüe Y h9c.

3

HK2

k'
CUO1Y.
Trac n'hiçm

Sinh 1

Kin thrc: TrInh bay dtrcc hoat dung chIrc nang cüa các ci quan trong cci th và
ccx ch diu hoà hoat dung cüa các ccx quan do.
K näng: Thirc hin duçxc mt s k5 th4t xét nghim v máu, s dimg dixçxc mOt
s may thäm do chüc nãng dcxn giàn, thrc hiên thrcxc môt s thu thuât trên sue vat thI
nghiçm va giai thich duçxc cac hin tixcxng xay ra trong thi nghiem.
Thai d, chuyên can: Thai d hQc tp nghiêm tüc, có mt dy dü tht ca các bui
h9c.

3

HK3

Thi cui k'
.
Trac nghiem

Hoá sinh

- Vn d*ng duc kin thüc khoa hc ccx bàn, y h9c ccx sa và chuyên ngành vào
hoat dng ngh nghip, giái thIch thrcxc nguyen 1 ccx ch các xét nghim thông
thithng.
- Van ding duqc cac kien thtrc smh hoa vao lam sang va cac mon h9c khac nhu
sinh I, sixth 1' bnh min djch... và ngh nghip sau khi t& nghip.

3

Tcii moo hoc

Moe theb mon hoc
- Vn ding dixçic các kin thüc giái phu h9c vào các mon h9c khác nhix sinh l,
mô phôi. . . .vã ngh nghip sau khi t6t nghip.

17
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Vi sinh

TrInh bay duqc cu to th bào vi khun, d.c dim, kIch thuOc, hInh th va cu true
cüa virus.
TrInh bay dixcxc dc dim sinh l, sinh hoá và di truyn th bào vi sinh 4.
Trinh bay ducxc dAc dim, üng dung cUa min dich trong ch.n doán berth nhim
trung.
Trmnh bay ducic dc dim sinh hçc, khá näng gay bnh, phixcmg pháp chn doán
và phông mOt s bnh nhim trñng ththng gap.

3

HK3

Th' CUO1 kY•
Trac nghiçm

K'

- Mo tá d.c dim sinh hpc, hinh th, sinh 1', sinh thai và chu kr phát trin cüa các
Ioài k sinh trung ô Vit Nam.
- Trinh bay duçrc dc dim djch t các bnh k sinh thing i Vit Nam
- L giái duçic d.c dim bnh h9c và tác hai do k' sinh trmg
- TrInh bay các phuong pháp chân doán bn1i k sinh trüng
- Trinh bay các nguyen tc diu trj cá th& diu tn cong dng và k ten mt s
thuc thuing dung trong diu frj bnh k' sinh trrng.
- TrInh bay các nguyen tc và bin pháp phông ch&ig

Fen

111011

hOC

thi.flg

Giai phau benh

- Kin thirc:
+ N&n thrcxc djnh nghTa, ni dung, phrnmg pháp, chüc nAng cüa mon giái phu
bnh h9c. các phucxng pháp cüa t bào h9c và các k thut ccx ban cüa tirng phucxng
pháp.
+ Nâm ducxc 4 nôi dung chInh cUa giái phu bênh dai ctnmg là: R& loan tun
hoan, Roi loan chuyen hoa, Viem, u va ung thu.
+Nam duc 2 dng ton thuong la viem va ung thu cua cac ccx quan chinh la ho
hAp, tiêu hóa, tit niu -sinh diic và bnh cüa t6 chirc hch.
- K5 nang: Sinh vién d9c duçrc các tiêu bàn mô bnh h9c ciia các bnh 1) lien
quan tài u và ung thu cüa các ccx quan hO hAp, tiêu hóa, ti& niu-sinh diic, bnh l'
hach.
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Diu dixng
bàn

- Bitt cách chAm soc cho ngu1i bnh v dinh dung, v thu& và nhftng nhu cAu
c bàn hang ngày
- Thijc hin duoc các thU thut ca bàn.
- Vn ding phixcmg pháp lun khoa hpc trong cong tác xr trI, chäm soc, theo dOi
và nghien cru khoa hçc v diu dng co bàn.

2

HK3

Thi cui ks':
Trc nghim

24

- Hiu duçic các khái nim cc bàn trong Y h9c (khái nim bnh, bnh nguyen,
bnh sinh, lao hóa, tcr vong,...) và giái thIch thrcic co ch bnh sinh cUa các qua trinh
bnh l thuäng gp (viêm, s&, r& loan chuyn hóa cac cht,...)
Sinh l bnh - Bit dtrcic vj trI, vai trô cUa min djch h9c hin di trong phông nga, diu trl và
Min djch
nang cao sirc d kháng cUa co th chng 'a bnh tat.
- Vn ding &rqc các kin thüc cUa hpc phAn vào thirc tin cong dng nhm h
trçi cho cong tác chãm soc, ti.r vn src khOe, djnh huOng các chixong trInh y t va dkr
phOng bnh cho cing dng.

2

HK3

Thi cu& ks':
Trc nghim

2

HK7

Thi cu& ks':
Trc nghim

3

HK4

Thi cui ks':
Trc nghim

STT

TOn mOn hoc

Mw kh mOo hoc
- Thai d, chuyên cAn: Sinh viOn phãi tham gia dAy dü 1' thuyt và thijc hành

25

26

CG

ChAn doan hmnh
ãnh

Duc l và DOc
chat

-Kin thc: Phân tIch ducc các dAu hiu co bàn cUa hmnh ãnh bInh thng và Mt
thuông.
- K5 nàng: Djnh huó'ng thrçic các chAn doán và chAn doán phOn bit dira trên hinh
- Thai d, chuyên cOn: TIch cijc hc t.p cá 1' thuyêt và thirc hành. Sinh viOn phái
CO mt trOn lop cüng nhix các bui thc tp và th
lu.n, lam bài tp dAy dU và. lam
kim tra gitta hQc phAn.
- Kin thrc: Nm vttng nhttng khái nim co bàn v Duc 1' hoc.
- K5 nang: Vn ding các qua trinh ca bàn v dtxcc l hc vào lam sang d sr dung
thuc hcip l, an toàn, hiu qua và kinh t.
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27

Th6ng kê y h9c

- Nm &çlc các phuxmg pháp Thing kê áp ding trong khoa h9c süc khöe trên cy
s& xac djnh dixçxc bin s6 nghiên cüu, chn mu và xác dnh cs mu e.n thMt, tin
hành thu thp, xü 1, phãn tich và t chc, trinh bay các s6 lieu thong kê.
- iiJng ding các Test tSng ké phü hçp vâi thng nghiën cüu. Tr dO rOt ra các kt
1un khoa hçc và thirc tiên lien quan dn chuyên ngành.

2

HK5

Thi cuôi k:
Trc nghirn

28

- Kin thUc
+ Mo tã duçic vai trô và thu c.0 các thãnh phn dinh dung cUa thc phm
+ Lit kê duqc các nguyen t&c cOa dinh dung hcip 1, v sinh an toàn thirc phm
Dinh duOng và.
vã bênh do dinh dzôrng khong hçip l gay ra.
an toàn thirc
- K näng: Thao tác dung k thut xét nghim và thc hãnh duc các k nãng
ph.m 1
giao tip, truyn thông, tix vAn mt s6 vAn d dinh dixông lien quan dn sirc khôe.
- Thai dO: Nhâ.n thüc duçic thm quan trong cOa dinh dng vã v sinh an toàn thizc
phAm di vâi sue khöe con ngithi.

2

HKS

Thi cuôi ks':
Trc nghim

29

- Kin thirc: TrInh bay &±cic các khái nim v môi tnthng, thành phAn môi trueing
ca ban, các chüc nOng cüa môi trithng, các nguyen i cüa h sinh thai, cAu trOc, chirc
näng cOa h sinh thai, vông tun hoàn 4t chAt, vông tun hoàn nang lixçmg.
Sic khOe môi
- Knàng: Dánh giá tinh trng v sinh môi tnthng tác dng ion sue khOe cong
trung 1
dng. Dê xuAt dtrqc mOt s giäi pháp can thip thich hqp d báo v môi trithng song
và phông ch6ng các yu t nguy ccy bão v sxc khOe cong dng.
- Thai do: Nh.n thirc duçic cong tác báo v môi tnxng và phOng chng các yu
t nguy ca môi trithng gAn lin vâi cong tác chäm soc sirc khOe cong dng.

2

HK4

Thi cu6i ks':
Trc nghirn

STT

'L'n mon hçc

i\/hic dIch niôn hoc
- Thai d, chuyên cn: TIch crc h9c tp çá 1 thuy& và thc hành. Sinh viên phãi
có mt trn lop ciing nhu các bui thrc tp và thão 1un, lam bài t.p dy dü và lam
kim tra giüa h9c phn.

97

Tn mon hoc

lVuc d!ch mon hoc

S tin
ch

lLkh trinh
gaaog dy

P.pháp dánh
gia SV

Src khóe ngh
nghip I

Trinh bay duçic m6i lien quan giita scrc khóe và lao dng ngh nghip
Mo tá &rcic các yu tt nguy Cu tr môi trtx?ing lam vic d6i vOi sirc khóe nguo'i lao
dng
Do hxing thrçic mOt S6 tác nhân gay ô nhirn môi trung lao dng
D xut ducic các giái pháp phèng ch6ng các yu t6 tác hi trong môi tnring lao
dung d bão v và nâng cao sirc khôe ngixi cong nhân

2

HK6

Thi cui kS':
Trc nghim

31

Dich t hoc

Kin thrc: Trinh bay thrqc phuxng pháp mô tã tInh hlnh sirc khoê và bnh tt cüa
cong dong.
K5 nAng: Thu thp &rçrc thông tin v tInh hInh sirc khOe cong d6ng. Xr l và phân
tIch thông tin lam bang chthig cho vic 1p ké hoch 'fr cong ding.
Thai dO: Nh.n thrc ducic t.m quan trçing cüa phtrang pháp djch t hc trong y
cong cong.

HK5

Thi cu6i kS':
Trc nghim

32

- Kin thic: Trinh bay ducc nhüng khái nim cu ban hành vi, hành vi sic khOe,
vj tn vai trO cüa truyn thông giáo dic sue khOe và nãng cao süc khOe
-K5näng:
Khoa hçc hành
+ Thc hin dixçic các k nang truyn thông giáo dic sue khOe d thay d6i hành
vi va GDSK
vi sirc khOe
+ Sü dmg duçic các phucmg pháp và phixung tin truyn thông giáo dic sue khOe
- Thai dO: Xác djnh &rçlc thm quan tr9ng cüa truyn thông giáo diic src khóe
trong qua trinh thay d6i hành vi süc khOe

HK5

Thi cu6i kr:
Trc nghim

33

- Kin thüc: nm vtng kin thüc triu chfrng h9c ngoi cu sâ các bnh ly thuOng
gap
- Ky nang:
+ Siith viën duçxc trang bj k nãng thãm khám lam sang ngoi khoa

HK5

Tin cu6i ks':
Trac nghiçm

STT

30

•
Ngoai• ccx scx
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• ,
Ngoai
• benh ly

- Kin thirc: nmvüng ki&n thrc bnh h9c ngoi khoa thurng gip ti cong dng
-K5nãng:
+ Sinh viên &rcic tr.ang bj các k5 ntng thäm khám và chin doán bnh thumg gap
tai cong dông.
+ Sau khi k& thc h9c phn, sinh viên chin doán xác djnh bnh, chin doán nguyen
•
.
,.
than va dua ra disyc nguyen tac dicu til theo ttxng benh.
- Thai dO chuyên ctn: Thrc hin quy ch 25.
+ D6i vâi tin chi 1 thuy& sinh viên duçic dánh giá diin chuyên cn theo thang
diem cüa Nhà truâng.
+ D6i vri tin chi thrc hành sinh viên tham gia hc tp dÀy dü 100%.

HK6

Thi cu6i k5i:
Trac nghiçm

3

Noicysy

- Kin thüc: Trinh bay duqc tiêu chuÀn chÀn doán mOt s hOi chirng thithng gap.
- Thai dO: Nhn thirc du'crc tAm quan trng cüa vic phat hin và chAn doán dung
các triêu chfrng, dAu hiêu.
.
- Ky nang:
+ K1T1ám vã phát hin duc các triu chirng, dAu hiu cUa mOt s6 cci quan.
+ Tom tat dixçyc các hOi chung thir&ng gap.

HK5

Thi cu6i ks':
Trac nghiem

36

Nôi bênh 1

- Kin thüc: Trinh bay ducvc tiCu chuAn chAn doan mOt s bnh 1 ththng gap.
- Thai dO: Nhân thirc duc tAm quan trong cUa vic phát hiên và chAn doán dung
•
.
cac benh ly.

HK6

Ti• CUO1Y.
k'
Trac nghiem

STT

Ten mon hoc

Muc thch mon hoc
+ Sau khi kt thüc hçc phn sinh viên phái thrc hin các k5 näng thärn khám và
tu' hoàn thin d phát hin du'çic các b.t thuäng khi khám ca quan bnh 1'.
- Thai dO chuyên can: Thc hin quy ch 25.
+ Di vi tin chi 1 thuyt sinh viên dtrçrc dánh giá dim chuyên cn theo thang
dim cüa nhà trtthng.
+ D6i vài tin chi th%rc hành sinh viên tham gia hQc tp day dü I 00%.

i4

•
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HK7

Thi cu6i ks':
Trc nghim

-K5nang:
+ Chin doán dixqc mOt s6 bnh 1' thixông gap.
+ Diu trj dung và bit each theo dOi mOt s6 bnh 1' thuing gp.

37

Phu san

Hc vien n&m vrng dixçire mOt s nOi dung quan trong v San - phi khoa bao gm
cac vn d chn doán, quàn 1' thai nghén, lam mc an toàn. Bit rO các bnh 1' phi
khoa quan tr9ng và thng gp trong eng ding d có huâng dir phông, phát hin
sam các nguy ca, các bin chirng có th xáy ra, gop pMn lam giãm các tai bin san
khoa, giám tü vong mc và thai nhi, nâng cao chit hrcmg cuc sng cüa ngithi phii nir
nói riêng và xã hi nói chung

Nht

Nêu dixqc nhttng dc dim giãi phu - sinh 1 và nhing yu t ãnh hithng dn sr
phát trin và tang truâng ô tré em
TrInh bay duçic vai trô cUa dinh dung d6i vai src khoê tré và phuGng pháp nuoi
con bang sua mc
TrInh bay &rçc mOt s bnh 1' thung gp & tré em (ho Mp, tiêu hoá, tim mach,
thin ti& niu, nOi tit v.v...)

3

I-IK7

Thi cui k5':
Trac nghiçm

- V kin thic:
+ Mo tâ &i qua trInh tan t.t; nguyen nhân và các bin pháp phOng ngira tan tt
+ Phát hin và d ra huâng xir trI cho mt s6 bnh thithng gap.
- V k' näng:
Phic hM chüc
+ Co kha. nang phát hin bnh, dc bit là. các bnh nhân bj giàm, mt chirc näng
nAng
có khà nang dn dn tan tat.
+ Co khà näng sr dung các kin thrc PHCN dA hpc d dr phông bnh và tan tt
cho bàn than và nhftng ngtthi xung quanh.
- V thai dO:
+ Th.rong yêu, thông cam vâi ngithi bnh

2

HK5

Thi cui k5r:
Trc nghim
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- Kin thrc: TrInh bay dxcic CG bàn v bnh l va phucing pháp dr phông cac bnh
rang ming thông thing.
R.ng - Ham - K näng:
Mt
+ Khám va chm soc rang ming ban du ti cong dng.
+ Ti chrc / tham gia cong the dij phOng bnh rang ming tai c sâ.
- Thai do: Giao tip t&, huàng dn cong dng thrc hin y hc dir phOng,

2

HK9

Thi cui ks':
Trc nghim

Trinh bay thrçic dac dim bnh lao hin nay.
TrInh bay dixcrc cac triu chng nghi lao và chn doán duçic th lao phi din hmnh
thuing gap.
TrInh bay dtrc nguyen tc và phác d6 diu trj lao cUa chung trhih chng lao
qu6c gia (CTCLQG).
Nhn thüc ducic thm quan trng cüa bnh lao trong cong dng va tti vn duçic các
bin pháp phOng ngra bnh lao.

2

HK8

Thi cuôi ks':
Trc nghim

2

HK9

Thi cu& ks':
Tr.c nghirn

2

HK9

Thi cui ks':
Tr&c nghim

I1K)

Thi cui k5':
Trc nghim

Ten mon hoc

Myc dIch mOn hyc
+ Nhân thi.rc hrqc vai trô quan trng cüa PHCN di vói Y hQc dir phông.

41

Lao

42

NIt

Trinh bay duc các triu chüng chInh cüa mOt s bnh mt thueing gap.
ChAn doán duc và xü trI ban du mOt s6 bnh mt cp cu và tlnthng gap.
Hlthng dn duqc chäm soc mt ban du tai cong dng.

43

Tai Müi H9ng

Kin thrc: TrInh bay duc các triu chirng lam sang d chin doan các bnh thông
thuing trong TMH
K näng: Vn diing duc kin thc d xü trI các bnh thông thung trong TMH
Thai d: Huóng dn vic phOng các bnh thông thuOng TMH trong cong dng

44

Ungthix

Sinh vien nm duc kin thc ca bàn v ung thu bao gm: di cisng v ung thu
dc diem djch t và nguyen nhân sinh ung thu, di,r phOng ung thu, bnh cánh lam
101
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STT

So tn
chii

Lcthi tirinh
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P0pháp áirih
giO SV

ThAn kinh

- Kin thlrc: TrInh bay thrçurc tiêu chun ch.n doán mOt s6 hi ch1mg và beth 1'
thAn kinh thrnrng gp.
- Thai dO: Nhn thlrc ducic tAm quan trQng cüa vic phát hin và chAn doán dung
các triu chlxng, du hiu.
-Knang:
+ Khám va phát hin 4ucic các triu chlrng, dAu hiu thAn kinh bnh 1'.
+ ChAn doán duçic mOt s bnh 1' thAn kinh thtring gap.

2

iii.io

Thi cuoi ks':
T lun

D ung

Nm ducc nhung khái nim cu bàn và hin di v các bnh dj 1mg và tr min.
Khám, chn doán và xlr trI duqc mOt s bnh dj 1mg và tir min hay gap. Xü trI nhanh
Va chInh xác mOt s truông hcp c&p cüu dj 1mg. HuxOng dAn duçc phông các bnh dj
1mg hay gp cOng dng.

2

HK11

Thi cui ks':
Trc nghim

Da 1iu

- Nêu dixcic các bnh Da liu thi.r&ng gp trong cong dng
- Hiu dirçc mOt s dithng lay bnh chInh và các yu t6 lam nng bnh
- D xu&t ducic cac bin pháp giám b& ththng lay và các yu t6 lam nng bnh

2

HK1O

Thi cui k5r:
Trc nghim

- Kin thlrc: LTnh hOi duxçrc nh0ng kin thlrc co bàn v bnh truyn nhim nói
chung vã mOt s bnh tmyn nhim quan tr9ng ph6 bin r nuthc ta.
- Thai dO: Nh.n thlrc d.rçic vai trO, vj trI và tAm quan trng bnh truyn nhim o
nuâc ta trong vic chäm soc slrc khOe nhân dan.
- K nang:
+ Phát hin sam các bnh truyn nhim ph bin cO kM näng lay lan ô cong ding
+ Thi& 1p duxcic k hoch cMm sOc sIre khOe ban dAu cho ngithi bnh và cong
dng v beth truyn nhim ph bin.

3

HK8

Thi cui ks':
Trc nghim

Tn mon iio

Mm dich mOn hoc
sang, cn lam sang, chin doán và phân giai doan bnh, diu tn và theo dOi các loai
ung thu thu6ng gp.

45

46

47

48

Truyn nhiin
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S tin
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4o)

+ TrInh bay có h thong I' lun c ban cüa nn Y hQc c truyn và vtn diing duçic
các 1 1u.n cc bàn cüa Tri& h9c Dông phircing d üng ding vào trong y hoc.
+ TrInh bay duqc phrnmg pháp chain ciru ci bàn.
Y h9c C tmyn
+ Hiu dixcic các khái nim v thuc y hçc c truyn và trinh bay ducic mt s6 vj
thu6c thung dung.
+ TrInh bay ducic phtwn pháp diu tn mt s chüng bnh thông thuing bang y
h9c Co truyên.

2

HK7

Thi cuôi kS':
Tràc nghirn

50

- Kin thüc: Trang bj cho sinh viên nhung kin thüc co bàn v các bnh 1 tam
thin thithng gp ti cong dng. Cách chn doán, xr tn, quán 1' và phOng bnh tam
th.n tai cong dng.
Sic khoe tarn
- K5 nàng: Sinh viên phãi dt ducic các k5 nàng giao tip vâi bnh nhân tam th.n
than
và gia dinh. K näng chAn doán và diu trj các bnh tam thn thung gp i tuyn y
t cc si. K5' näng quán 1 bnh nhân và t chüc phông bnh tam than tti cong dng.
- Thai dO: quan tam dn cong tác chàm soc sue khOe tam thn.

2

HK1O

Thi cu6i kS':
Trc nghirn

51

Kinh th Y t

+ TrInh bay duqc mOt s6 vn d ccx bàn cüa kinh th và kinh t y t
+ Phân tich ducxc chi phi cüa các djch vii y th và phãn tIch kinh th các hoat dOng
yté
+ Nhãn thirc dt.rçxc vai trô cUa kinh t y t trong các hot dng y tê

2

HK9

Thi eu6i k5':
Trc nghim

52

- Trinh bay ducc cac khái nim, nOi dung ccx bàn cüa eác quan dim, chin lixqc
T Chile WI quari
cüa Dàng v BY CSSK nhuin dan, cUa cong tác t6 chuc và quân 1' y t ti cong dng,
1ytê
tai các ccx sâ khám chta bnh

3

F1K1O

Thi cui ks':
Trc nghim

STT

Ten mon hoc

Muc dich mon hoc
+ Xây drng k hoch tu vn và tu vn cho cá nhân và gia dInh v mt s bnh
truyn nhim ánh huäng lâu dài len ngirii bnh và cong dng (nhim HIV, viêm gan
sieuvi...)
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HK6

Thi cu6i k9:
Tràc nghim

HK7

Thi cui k9:
Trc nghim

HK6

Thi cui k9:
Trtc nghim

- Thrc hành duqc các k5' näng ca bàn v t chüc, quãn 19 y th và 1p k hoach y
t
- Nhn thrc duc thin quan tr9ng cüa cong tác th chtc và quán 19 các ngun 1%rc
y th d nâng cao chit hrcng và hiu qua CSSK ngthi bnh, nguii dan trong cong
dng.

53

TrInh bay nhüng kin thftc c bàn cUa nhân hQc và nhân hçc y t.
Co thai dO dung v vai trô cüa các yu tó van hOa - xA hOi trong Y th Cong cong.
Nhân hoc Y hoc
Co khá näng ap ding các phixong pháp nhân hQc trong nghien cru và can thip
süc khOe cong dng.
Trinh bay dixçic các giai doan tui và sir phát trin sinh 19, nhttng vn d sirc khoé
co bàn theo lüa tui
TrInh bay ducic nhtng vn d co bàn v v sinh trircng hçc và mOt so yêu tO nguy
Süc khóe 1ira co vài src khOe h9c sinh
Thrc hành dtrçic k nàng dánh giá sinh 19 và phát trin lüa tui. Ti.r vn &rc mOt
tu6i
s6 vn d v sirc khOe theo hra tui
Nhn thrc thrqc Süc khOe lira tui là mOt khoa hc cüa dr phông d cp dn các
vAn d src khOe theo lira tuëii dc bit luu 9 dn vAn d môi trixông hçc tip.
- Kin thc: Trmnh bay dixçic các khái nim v mOi trithng, thành ph.n mOi tnrng
co bàn, các chüc näng cUa môi tnthng, các nguyen 19 cüa h sinh thai, cAu trüc, chc
näng cüa h sinh thai, yang tuAn boàn 4t chAt, vông tun hoàn nang hxqng.
- K näng: Dánh giá tInh trng v sinh mOi tru&ng tác dng len src khOe cong
Süc khöe môi
ding. D xuAt dixçic mOt s giâi pháp can thip thIch hçip d báo v môi trumg s6ng
trtx&ng 2
và phông ch6ng các yu t nguy co báo v sirc khOe cong ding.
- Thai dO: Nhn thüc dixqc cOng tác báo v mOi trithng và phOng chng các yu
t nguy co môi truäng gn 1in vâi cong tác chäm soc sire khOe cong dng.
104
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Trinh bay ducic mi lien quan giia sue khôe và lao dOng ngh nghip
Mo tá ducic các yu th nguy e tr môi trithng lam vic d6i vâi src khöe nguii lao
dung
Do kring ducic mt s tác nhân gay ô nhim môi truông lao dng
Dê xut ducic các giâi pháp phông ehóng các yu t6 tác hi trong môi trixcng lao
dng d báo v và. nâng cao sire khóe ngui cong nhân

HK9

Thi cui kr:
Trtc nghim

Kin thi'xc:
Mo tá ducic các bnh nhim trüng và qua trinh lan truyn cüa các bnh djch trong
cong dng.
Phân tIch dixçrn nguyen nhân và các yu t6 ãnh hu&ng dn qua trinh phát sinh phât
trin cUa các viii dich.
Mo tã ducic gánh nng beth ttt các bnh không truyn nhim.
Trinh bay ducrc các yu t nguy ca cüa mt s6 bnh không truyn nhim.
Djch t hç,c 2 &
K5 näng: Phát hin sam nhüng tnrâng hqp bnh nhim trüng ph bin trong cong
3
dng
D xut dixçic các bin pháp diu tra và xü l djch, phông ch6ng sir lan truyn cac
vi djch trong cong doug
Nêu len ducic các bin pháp dr phOng mt s6 bnh khOng truyn nhim ph bin
a Vit Nam.
Thai dO: NhQ.n thtrc thxçic th.m quan trQng cüa djch t hc bnh lay d6i vai sue
thOe cong dng.
Nhn thuc duçic sir nguy him cUa mOt s6 bnh không truyn thim

HK7

Thi cu6i ks':
Tr&c nghim

Ten mon hoc

Muc dich mon h9c

Sire khôe ngh
nghip 2

- Kin thüc
Dinh dung và
+ Mo tã dixcic vai trO và nhu cu các thành phn dinh dng cUa thirc phtm
ATTP 2
+ Lit kê duqc các nguyen tc cüa dinh dung hcip l, v sinh an toàn thrc phm
và bnh do dinh during không hçip l' gay ra.
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Trc nghim
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59

Dâns6hc

- TrInh bay các khái nim cc bàn v dan s h9c, các chi s dan s h9c thung sir
ding trong y t&
- Trinh bay các chInh sách hin nay v DS-KHHGD a Vit Nam và trên th giâi,
d.c bit ti các nuàc dang phát trin
- Trinh bay các kin thirc ca bàn v quan nim và các thành t6 chãm soc sire khOe
sinh san tir sau hOi nghj DAn s va Phát trin tai Cairo Ai Cp näm 1994, dAc biêt chir
trong các thành to dan sô-kê hoch hOa gia dinh giâi, sire khOe tuith dic và sire lthôe
vj thành niên trong rni lien quan v thc trng sIre khOe sinh san hin nay & Vit
Nam và trên th giâi.
- Mo tà các nguyen nhân v xA hOi hoc, th eh chInh trj và yu t6 vAn hóa truyn
thng táe dng dn thrc trarig sire khöe sinh san hin nay và lit kê cac giãi pháp v
y th cong cong cho các vAn d thn ti.

2

HK1 1

Thi cu& ks':
Trc nghim

60

Kin thirc: TrInh bay duçc các nOi dung chir yu c.n thit d thrc hin mt d tài
nghien NCKH.
Phucing pháp
Trinh bay duçrc eAch xIr 1, tng hçip, phân tIch và so sánh các thông tin thu thp
nghiên CUU Sire
dixcrc nhm cung cAp các bang chirng hu ich cho 1p k hoch.
khOe cong ding
K nAng:
Xây dirng ducc mOt d ci.rcrng NCK}-I.

2

HK 10

Thi cui ks':
TrAc nghim

STT

Ten iiuôn liuioc

Muc 4ICITI iinôn hoc
- K näng
+ Thao tác dung ky thut xét nghim và thijc hành duqc các k5 näng giao tip,
truyn thong, tu vAn mOt s6 vAn d dinh dixng lien quan dn sirc khôe.
- Thai d
+ Nhn thirc dixçrc thm quan trong cira dinh dixOiig và v sinh an toàn thrc phm
dôi vâi sire khOe con ngthi.
- Chuyên cn: sinh vien phâi tham dr 100% giôr thrc hành và s tit 1 thuyt theo
quy djnh
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61

Sinh vin ritim dixcxc cac nOi dung v CSSKSS bao gm: K hoach hoá gia dmnh,
Lam me an toàn, Truyn thông và tix van, No phá thai an toàn, PhOng và cha cac
Sire khOe sinh
,
bnh lay truyên theo dung tinh d%ic / nhim khu.n dithng sinh san, Dé phông và
san
phát hin sam các ung thu sinh diic, Sire khôe sinh san vj thành niên và phi nü tiên
man kinh, man kinh.

2

HKlO

Thi cui k5':
Trc nghim

62

- Co khâ nng giao tip, lam quen vài cong &ng;
- Mo tã dtric mt phn thrc tring môi tru1ng sng, lam vic, cüa cong dông, dánh
Thuc tIp YHDP giá sc b mOt s yu t6 lien quan dn sire khoé;
- Thre hin &rçrc giáo dc sire khóe lien quan dn môi trung t.i cong dng;
- ' thirc ducurc thiu hành vi có lien quan tai sire khoê; GDSK là mOt trong nhtthg
yêu to quan trQng hang du trong thay di hành vi;

3

HK5

Thi dánh giá
cui kr: Kim
tra van clap

63

Mo tã thrçrc thu'c trung vic thrc hin các chtuing trinh: TCMR, phông chng tiéu
cháy, phOng chng NKHHC và v sinh an toãn thijc phm
Thrc tp YHDP
Thirc hin duqc vic truyn thông giáo dic sire khóe v TCMR, phOng chng tiêu
II
chãy, phông chng NKHHC và v sinh an toàn thrc phm
Nhân thirc dtrçrc tm quan tr9ng cira vic tiêm chirng, phông chông tiêu cháy,
NKHFIC và v sinh an toàn thrc pMm

3

HK8

Thi dánh giá
cui ks': Kiêm
Ira van clap

HK12

Thi dánh giá
cu6i ks': Kim
tra van clap

STT

Ten mon hoc

-

Mc dIch mon hQc

Din giãi duçrc nOi dung c bàn cüa các buàc tin hành mOt d tài NCKH.
Thai d: Nhn thirc dirçic thm quan trong cüa phixing pháp nghiên ciru khoa h9c
trong y të cong cong.

64

Thrc t

YI-IDP

Thu thp duçic thông tin c.n thit v sire khoê và hott dng y t a cong ding
Lp ducrc mt k hoch khá thi cho mt hoat dng y t ci th ti dja phung.
Mo t duc hot dng y t cüa mOt tram y té xa/ phurng.
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HK12

Thi cui ks':
Trc nghim

Nhn thirc dixçic t.m quan trong cüa cong tác t chuxc va quán 1' các hot dng y
t cUa mt tram y t xJ phu?mg d nãng cao chit ltrqng và hiu qua CSSK ngithi
bnh, ngri dan trong cong dng.
Mo tã thrçc các bnh nhim trrng và qua trinh lan truyn cira các bnh dlch trong
cong dng.
PhOn tIch duçic nguyen than và cac yu t6 ãnh hixng dn qua trInh phát sinh phát
trin cUa cac bnh djch mâi n6i.

65

Vaccin

66

Trinh bay duçrc m6i lien quan gifa lao dng ngh nghip và sire khoê
Mo
tã duçc các bnh l ngh nghip chIth và nguyen tc ch.n doán phát hin
Kh6ng ch cac
sirm bnh nghe nghip
bnh ph bin
Tr1IIh bay &rçrc các bin pháp phOng ch6ng beth ngh nghip, bão v va nâng
cao sire khOe ngthi lao dung

2

HKI 1

Thi cui ks':
Trc nghim

67

KMn thirc:
- TrInh bay thUng khái nim hin nay v thám h9a và quãn ly' y h9c thãm hpa.
- Nhn ra thre trng cüa sire khOe trong và sau thãm hça, dc bit trên d& tucmg
d bj tn thuong và giái pháp cho các vn d nay.
- Trinh bay duçrc vn d lien quan dn quán 1' mt s6 nOi dung chäm soc sirc khOe
trong và sau thãm h9a uu tiên nhix: quãn I các bin pháp v sinh môi tnthng, phông
chng djch beth, hu qua tam i sau thãm h9a và diu trj sa cp elm trixóc vin...
K5 näng:
- Phãn tIch thrçc mt s nOi dung e ban cUa quãn l y h9c thâm hça: phixng
pháp dich t hçe dánh giá nhan.h các tinh hu6ng khin cp, cac giài pháp phông chng
djch bnh, v sinh mOi trumg, phân loai chuyn vin, dáp 1mg y th fruic vin, quân
l tir vong hang 1ot...

2

HK8

Thi cui ks':
Tr 1un

Y hçc thãm ho
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68

Bnh
nghip

Trinh bay duqc mi lien quan giUa lao dng ngh nghip và sic khoê
Mo tà. &rçic các bnh 1 ngh nghip chmnh và nguyen t&c ch.n doán phát hin
sam bnh ngh nghip
Trmnh bay duçc các bin pháp phóng chng bnh ngh nghip, báo v và nüng cao
src khOe ngtthi lao dung

2

HK1 1

Thi cu6i kr:
Trc nghirn

69

Trinh bay dixqc nguyen t&c cci bàn, nOi dung cüa xay dmg chtrcmg trinh can thip
dinh dix&ng cong dng
du&ng
Dinh
Nêu duc nôi dung cüa du&ng 16i can thip dinh dng ti cong dng
cngdOng
Nhn thircduçic tam quan tr9ng cUa vic can thip dinh dung dôi vâi sue khOe
tti cong dong

2

HK8

Thi cui k:
Tr&c nghim

70

+ TrInh bay ducc các khái nim, ni dung cci bàn cUa chin lixçic CS BV SK nhân
dan, cüa cOng tác t chirc và qüan 1' y t& mite tiêu và giài pháp chung cUa các chixcing
chucing
Các
trmnh y th qu6c gia
trinh Y th
+ Thuc hành duqc các k näng ca bàn v t chuc, quãn l
gia
+ Nhân thüc duçic tam quan trQng cüa cOng tác to chüc và quán 1' y té, thirc hin các
chuing trmnh y t d nâng cao chAt hzçing và hiu qua CSSK nhãn dan

2

HK11

Thi cui kr:
Trc nghim

71

Trinh bay duçic các khái nim, ni dung cci ban cüa cac quan dim, chin hxçic
các
Quân l
cüa
Dãng v BV CSSK nhân dan, cüa cong tác qüan l y t ti cong dng, tti the co
chucmg trinh và
so khám chita bnh
dir an y t

2

HK1 1

[hi cuoi ks':
Trc nghim

STT

Tn mon hoc

Muc dIch mOn hoc
- Phân tIch chin luçxc phông ch6ng và giàm nhe thiên tai dang ducic áp diing ti
Vit Nam và trn th gi1i.
Tháid:
- Nh*n thirc rö v quan nim y hQc thãm hça toàn din là yu t quy& djnh thành
cong trong chin hrqc quc gia phOng ch6ng và giám nhç thiên tai & Vit Nam.

ngh
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Thirc hành duçic các k nàng ccx ban v quãn l y th và 1p k hoach yt
Nhn thrc duçxc thn quan trQng cUa cong tác quãn l các nguôn 1rc y tê dO nâng
cao cht lixçxng và hiu qua CSSK nguYi bnh, ngtthi dan trong cong dOng.

72

K näng phân
tIch s lieu djnh
luqng si ding
cac phn mm
thóng kO chuyên
ding

-Kinthüc:
Mo ta thmg các thành phn chinh cüa phn mm MS Word nh giao din man
hInh, djnh dng k' tsr, djnh dung don, djnh dung trang, ct và bOng biu, d hQa, in
n, trn thu và các thao tác nOng cao khác. Tr do, vi ding ching vào vic so.n thOo,
djnh dng các tài lieu nói chung và các van hOn thixng sü dmg trong linh virc y hoc.
Mo tO dth-ig các thành phAn chinh cüa phn mm MS Excel nhtr giao din man
hlnh, cOc djnh dng và thao tác trOn các WorkBook, Sheet, Row, Column, Cell, ham,
dà thj và các chirc nAng khác; hiu và 4n dmg cOc ham d giOi quyt các bài toOn và
th l s lieu tMng kO trong y h9c; trInh bay dü 1iu dithi dng d thj.
TrInh bOy dung các kin thirc lien quan dn Internet và Virus trOn may tinh. Tr
do, 4n ding chüng vào viGc tim kirn dt 1iu trOn mng; phOng ngra và ngãn ch.n
virus xam nhp vào may vitInh.
TTng ding cOc phtrcmg pháp xOc su&t khOch quan, xác suit chü quan d xác djnh
khO näng xOy ra cüa các yu t6 bt djnh trong y khoa, d dá.nh giO xét nghim chn
doOn sOng lQc, din giOi kt quO chAn doán.
GiOi thIch duçrc quy luit, các dtc trung cüa các bin ngu nhiOn trong sinh y hQc.
Trinh bay duçxc khOi nim cOc tuâng th&ig kê quan tr9ng nhix phân phii, vj trI
trung tam, d rng, d phân tan, sr khOng chic chn, tInh ngu nhiOn và vic chn
mâu.
11Jng dmng phucmg phOp trOc hrçmg khoOng tin cay, kim djnh gin thuy& thng ke
phü hcxp vói tüng nghiOn cüu.
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HK8

Thi cu& ks':
Trac nghim

1ing d%lng phuong pháp hôi qui và tucing quan dê dr doán môi tnrng quan gifa
các yu t ánh huâng 1n nhau trong y hQc. Tr do rut ra các k& luan khoa hçc và th%rc
tin lien quan dn chuyên ngành.
-Knang:
Sr ding thành tho phn mm son thào van bàn MS Word d soon thão, trinh
bay tài lieu nói chung và. các van bàn thithng sr ding trong linh c y h9c.
Sr d%ing thành tho MS Excel và rng ding no d quãn l' ci si dtr lieu; trInh bay
di lieu duâi dng d thj; xü l' và phân tIch s lieu th6ng kê trong lTnh virc y hçc.
Sr dmg thành tho Internet d tim kim thông tin lien quan dn y hQc, phông
ngra và ngän chn virus xãm nhp vao may vi tInh.
Ap ding các phucing pháp xác suit, thong kê y h9c co bàn viii sr h trçi cüa phn
rnm thng ké SPSS d giái quyt vn d thumg gp trong thrc hành ngh nghip,
trong nghien cfru khoa hQc.
-Tháid:
Mo tâ giá trj chuyên nghip, ton trçng, lang nghe, hçip tác và dóng gop lam vic
nhóm.
CIiing minh giá trj chInh trrc hc thut, trung thrc, dam bào gii gic/quàn l thii
gian, không gian len.
Mo tà giá trj chuyên nghip, ton trQng, lang nghe, hcip tác và dóng gop lam vic
nhóm.
Trung thrc, cn trçng, khách quan khi tin hành chüng minh các giá tn khoa hQc,
dam bào gii gic/quãn 1 thii gian, không gian 1n.
V sinh
phm

thrc

TrInh bay dtiqc các quy djnh ci th cUa pháp lnh VSATTP
Nêu ducirc nôi dung kim soát VSTP
Mo tã duqc các buâc cila mOt cuOc diu tra ng dc thrc phm
Nhn thüc duçic thm quan tr9ng cüa VSATTP doi vOi sue khóe con nguôi
111
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I-La

Thi cu& ks':
Trac nghiem

Kin thic:
- Trinh bay nhing khái nim hin nay v sirc khôe sinh san
- Nhn ra thrc trng cüa src khôe sinh san, dc bit trën d6i tuçlng d bj t6n
thwrng và giãi pháp cho vn d nay
- Trinh bay duçic nhüng khia cnh v strc khOe phi nt cüng nhix nhn thüe v
giôi và giOi tInh.
- TrInh bay thxçc vn d lien quan dn quán l mt s6 nOi dung chäm soc src
khöe sinh san ru tiên nhix: quãn l' các bin pháp tránh thai, nhim khun &ring sinh
Süc khôe tInh san, sirc khôe phi nü man kinh, vj thành niên...
-.
dic
Ky nang:
- Phân tIch duqc mOt s6 ni dung c bàn cüa SKSS: giói thiu 10 nOi dung SKSS,
sirc khóe v thãnh niên, tCr vong mc và giãi pháp, sirc khôe tinh dic
- Phân tich chmnh sách chain soc süc khöe sinh san dang duqc áp ding tai Vit
Nam và trén th giâi.
- Thrc hành ti.r vn dixçic các nOi dung cüa sirc khOe sinli san un tiên
Thai dO:
- Nhn thUc rö v quan nim sirc khóe sinh san toàn din là yu t quyt djnh
thành cong trong chucng trinh qu6c gia chAm soc scrc khOe sinh san ti Vit Nam.

VL Ngàrih Duc hçc h chInk qy
Stt

Ten mon hçc

Moe dick moot hoc

- Kin thCre: Trang bj cho sinh vien h thng kin thIxc co bàn gm các nguyen i
Tri& h9c Mac Trit hQc Mac - Lenin, giüp nguii h9c hiu bi& nn tang tix tixông cüa Dãng cong san
Lenin
Vit nam.
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HK1

Thi cuôi ks':
Tir luOn

Stt

So tin
chi

Lich trInh
:..
giang dy

P.pháp dánh
.,
gia SV

- Kin thrc: Trang bj cho ngui h9c 11 thOng kin thirc cc bàn bao gm các Nguyen
1 kinh tê - chInh trj Mac - Lenin, giUp cho nguOi h9c hiêu biêt nn tang tw tuOng cUa
Dãng cong san Vit Nam.
- K5 näng: GiUp cho nguOi bce xác 1Qp cc sO I' 1un d tip cn nii dung mon Ttr
Kinh t chInh trj tuOng Ho ChI Minh và mon Lch sO Dâng cong san Vit Nam, timg buOc hinh thành
the giOi quan và phucing pháp luan chung nhât dê tiêp cn các mon khoa hc khác,
Mac - Lenin
gop phân rèn luyn nàng lrc tix duy va thrc tiên cho nguOi hoc.
- Nng 1ire tr chU và trách nhim: Gop phn hInh thành 0 ngtx0i hc thai dO nghiem
tUe trong hc tp các mon l lun chInh trj và các mon khoa hc chuyên ngành dixçic
dào tao, giUp nguOi hc xãy dimg nim tin, 1 ttxOng each mng cho bàn than.

2

HK1

Thi cuoi kr:
Tr 1un

- KMn thCrc: Trang bj cho ngu0i hpc h thOng kin thOc c ban bao gm ChU nghia
xà hOi khoa hçc thuOc ChU nghia Mac - Lenin, giUp cho ngu0i hc hiéu bit nn tang
tu tuOng cUa Dãng cong san Vit Nam.
Chu nghia xa
.,
.
- Ky nang: Giup cho ngixrn hpc xac lap c s ly luan de tiep can ni dung monTh
hôi khoa hoc
tuong Ho ChI Minh và mOn Ljch sO Dãng cong san Vit Nam, tOng buOc hInh thành
the giOi quan và phuong pháp 1un chung nhât dé tiêp cn các mon khoa hc khác,
gop phân rèn luyn näng 1rc tu duy và thrc tiên cho ngu&i hçc.

2

HK2

Thi euoi ky:
Tir luãn

Ten mon hoc

Muc dich mon hçc
- K5' näng: Giüp cho sinh viên xác 1p ca sO 1 1un d tip cn ni dung mon hçc
Trit h9c Mac - Lenin, timg buOc hInh thành the gió'i quan và phuing pháp 1un
chung nht d tip cn các mon khoa hc khác; gop phân rCn luyn nàng 1rc tu duy
và nàng 1irc thrc tiên.cho sinh viên.
- Nng 1rc tr chü và trách nhim: Gop phn hinh thành 0 nguOi hQc thai dO nghiêm
tUe trong hQc $p cac mOn 1' 14n chInh trj và các mOn khoa hçc chuyën ngành dtxçie
dào tao; giUp cho sinh vien xay drng niem tin, l tuOng each mang cho bàn than.

2
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- Näng 1irc tr chü và trách nhim: Gop phn hInh thãnh ô nguâi h9c thai dO nghiêm
txc trong h9c tp các mon 1' 1u.n chInh trj và các mon khoa h9c chuyên ngành dixcxc
dào tao, giüp ngithi hc xay drng niêm tin, 1 tithng cách mng cho bàn than.
- Kin thüc:
+ Nm drnc nOi ham khái niêm, Co s&, qua trInh hmnh thãnh và nhitng nOi dung cci
bàn cüa tu tumg FIô ChI Minh.
+ Nm thrçirc phucmg pháp và phixong pháp 1un cUa Chü tjch HI) ChI Minh trong vic
nhn thrc, giài quyêt các van dê ii 1un và thrc tiên cüa dan tOc và nhân ba1.
+ Hiu dixcirc nhüng giá trj khoa h9c, each mng, nhan vAn trong cuOc d?yi, sr nghip,
ttx tuàng Ho CM Mirth.
+ Hiu dixçic mOt cách CO h thóng nn tang tu tuing, kim chi nam hành dng cüa
Dãng và each mang rnrOc ta.
-KnAng:
Tir tuông HI) + Rèn 1uyn nAng 1irc tu duy ii lutn.
+ Co k5 nAng lam vic Ca than và lam vic nhóm trong vic nghiën cru, phân tIch
hi MiOJI
các tác phâm ii lun cüa Ho ChI Minh và k nAng trinh bay, thuyêt trinh mOt so van
dê 1 14n.
+CO k5 näng vn ding 11 lun, phung pháp và phucmg pháp 14n cüa HI) CM Minh
dê nghiên cru, phân tIch các van dê chInh trj, xA hOi cüa Vit Nam và the giâi.
- NAng iirc tr thu và trách nhim:
+ Cung cI) cho sinh viên nim tin vttng ehc vào chü nghia xA hOi và con du?mg di
len chU nghia xA hOi ô Vit Nam. Nâng cao lông tr hào dAn tOe, tinh cam dôi vói
Dáng, vói Bác Ho. Hiêu rô vai trô cüa thanh niên trong cong cuOc xay d%rng và báo
v TI) quôc xA hOi chü nghia.
+ Dào tao sixth viên trÔ thành nhung con nguii có pMm cMt dao dirc mâi, cO 1'
tixâng và phong each, lôi song lành math.
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- Xác lQ.p co s 1 luan c ban nht d ti.'r do hiu bit nn tang tu tuang cüa Dáng;
Ljch sü Dãng
- Xãy drng nim tin, 1' tu&ng each mng cho sinh viên;
Cong san Vit
- Timg bizâc xac 1p th giâi quan, nhan sinh quan và phuong pháp 1un chung nht
N
dt tip cn các khoa hc chuyn ngành ducic dào tao.

3

HK4

Thi cui k:
TiX Iu.n

6

Can cü Quyt dnh s 1478/QD-DHH ngày 07/10/2020 cüa Giám d6c Dai hçc Hu
ngix
Ngoai
v vic ban hành Quy djnh dy và h9c ngoi ngtt không chuyên trong the chtrong
không chuyên
trInh dào tao trInh do dai h9c tai Dai hpc Hue.

7

HKI .2,3

DHNN DHH
quy djnh

- Ngü am: Sau khóa hçc, sinh viën có th phát am dung nhttng tir chuyên nganh.
- T vxng: Sinh viêñ nitm ducic ten gi các b ph.n va các h thóng co quan cUa co
th; các tir Co ban v bnh 1' trong do tp trung chü yu vào 4 chuyên ngành nOi,
ngu
Ngo.i
ngoai, san, nhi; các g6c tü co ban.
chuyên ngành
- Ngt pháp: Sinh viên nm dixcic mt s cu truic ngtt phap thithng ducic dung trong
y van giüp sinh viên sau khi hçc xong h9e ph.n nay có the dcc duçic các bài chuyën
ngành y hc dcm giãn.

3

I-IK4

Thi cui ki:
Trc nghim
Va t 1ufl

+ Nm duc các kin thüc toán cao cp phic viii cho nghiên ci:ru xác suit t1ing ké.
+ N&n duc các phuong pháp suy 14n toán hc cn thit d nghiên cum tim ra quy
1u.t cüa các hin tiiqng ngu nhiên, xác djnh phân phói xác suât cüa the bin ngu
nhiên.
Toán - Th6ng kê
+ N.m duçic các phixcng pháp Thong kê áp dmg trong khoa hçc sue khôe trên co si
y dizcyc
xác djnh duc biên so nghiën cüu, chpn mâu và xác djnh cc mâu c.n thi&, tin hành
thu thâp, xur 1, phan tIch và. to churc, trInh bay the so 1iu th6ng kê. iirng dmg cac
Test thông kê phü hp vài trng nghiên cüu. Phân tIch tuong quan và hi quy. Tü do
rut ra các kt 1utn khoa hçc và thrc tin lien quan dn chuyên ngành.

2
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Thi cu6i kS':
Trc nghim
và tir 1un

Stt

8

Ten mon Jiic

Mijc dIch mon hQc
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St

9

Ten nurn hçc

Muc hch iiuon hoc

Ph.n Tin hc dai ctrGng:
- Nm thxçic các kin thirc c bàn v tin hçc và may tInh din tü. Hiu và nm duc
các thao tác cq bàn trên My Computer, Desktop, Taskbar, Recycle Bin.
- Hiu Va nm ducic các kin thirc thng quan v virus may tinh, mng may tInh, mang
internet.
Tin hoc dai - Sir dmg dizçic h soan thào van bàn WORD 2010 d xü 1 các van bàn thông ditng.
ctrong va irng - Nm duçc các kin thIxc v bang tInh EXCEL 2010 và sr ding no nhu là mOt cong
ci chinh d xu 1 s6 lieu, 1p các bang biu, biu din s6 1iu thông kê bang do thj.
ding
Phn Tin hçc 1mg ding:
+ Mo tã dinc các thành phn trong cüa si hoat dng cüa phAn mm SPSS.
+ Nêu nguyen tc xây dimg phiu hôi d nhp dü lieu.
+ Mo tâ each nhp d 1iu, l9c so 1iu và. ye do thj.
+ Neu nguyen tc s1m ding các 1nh c bàn và các 1nh dung d kim djnh thing ké.

S fin
chit

lUch friinh
gilang diy

P0hàp
dlánh
k
gb SV

3

HKI

Thi cuoi ky:
Träc nghicm

.
•
Thi cuol ky.
Tixluan

10 vt i

- Nhüng khái nim c bàn cüa c hoc, tInh cong và näng kn7ng trong mOt s6 chuyn
dng cc hQc. Các nguyen 1 cüa nhit dng 1rc h9c. Câu tao và chuyên dng cüa các
trng thai vt chat: khI, lOng. Kiên thüc c bàn ye các quy 1ut 4t 1 trong huh vrc
din h9c.
- Kien thlrc c bàn ye the quy lut 4t 1' trong lTnh vrc quang hQc, vt 1' hat nhân;
1mg ding các nguyen täc vt trong các may móc, thit bj k5 thut, diing ciii phân
tIch thithng dung trong lTnh vrc Y - Dirçic.

3

HK2

11

- Kin thlrc: Cung cp cho sinh vién các kin th1mc ci bàn cüa l thuy& hóa hQc Va
ung ding cua chung trong chuyen nganh y duqc. Tu do, giup cho smh vien h9c tot
cac mOn y ducic hoc ci sir.

3

HK1
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Stt
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I1uc didi moo hoc
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2

HK2

ihi cuOi ks':
Trac nghiçm

- K näng: rèn 1uyn cho sinh viên k5 näng sir drng các diing cii và thao tác thI nghim
hóa hyc eq ban, k5 näng tong hçrp, phân tIch, biêt each tiên hành mOt so bài thI nghim
hóa hçc nhãm mic dIch 1nh hOi tot nOi dung 1' thuyêt.
- Thai dO: nghiêm tic, kiên tn, cn then, sach s, chãm chi và sang tao.

12

Sinli hoc

- Kin thüc
+ TrInh bay dixqc cu tao hóa hoc, tInh chit, vai trO cüa thành phn ctu to nên the
gi1i song.
+ Phân bit duc dc dim hInh thai và giãi phu các 1o.i mô thire vt thuOc ngành
Ngc lan dra vào câu to té bâo.
+ Vn ding &rcirc kin thüc c ban cüa mOn hçc vào hç,c phn dtrçic lieu, dizçic c6
truyên.
+ Phân tIch duqc m6i tiwng tãc v cu true, churc näng và sr phát trin cUa con ngu?ii
a cac müc dO phân tfx, t bào trong diu kin thueing và bt thuO'ng.
+ Giãi thIch dixcic e ch hot dng cüa các qua trInh chuyn 4n và chuyn hóa 4t
chat trong té bào.
+ Ap ding các kin thirc nay d giãi thIch cho các hin tircmg thirc tin.
+ Ung ding tin bO trong các ITnh vrc nghiên ci.iru cüa sinh h9c gop phn nâng cao
hiu qua ing ding trong các linh virc y+drnc hQc lam sang, tü do day mnh hiu suât
khám chta bnh, dein den mOt the giâi song ngày càng tot dçp.
-Knäng
+ Rèn luyin khá näng nm bt vAn d dt ra và each giãi quyt có hiu qua Bithc du
to cho sinh viên kS' näng chü dng tim hieu, phân tIch và giái quyêt nhitng van dê
trong qua. trInh linh hOi; tIch lUy va 4n ding linh hoat các kiën thirc cüa hQc phân d
giái quyêt hiêu qua. nhitng van dë lien quan sau nay.
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S tin
chi

Lich irhnh
giang dy

Ppllthp ánh
goi V

- Kin thIrc: TrInh bay dove nhftng khái nim c bàn v tam h9c, tam 1' hçc y hQc
và do dirc y hc
Tam I y hQc - - Thai dO: Nhn thrc ducic tam quan trc)ng cüa tam 1y' hc - do dirc y h9c trong thirc
13
Do dIc y hQc
hành chäm soc sic khOe
- K5' nãng: Ap ding &rcic nhüng kin thuc v tam y h9c , do dirc y h9c trong hành
nghê

2

Fll(3

Thi cui ks':
Träc nghim

Phtn Truyn thông và GDSK:
Tmyn thông và + Trinh bay dovc nMng khái nim ca bàn v hành vi, hành vi süc khOe, vj tn vai trO
cüa truyên thông giáo diic sirc khOe và nãng cao sic khOe
Giáo diic
14
khOe - Dan so Phân Dan so hQc:
hoe
+ Nêu ra drac cac khâi njm cci bàn v dan s6 hoc va h9c thuy& dan s h9c.
+ Mo tâ dixçic cách tInh các chi s6 dan s6 hçc y t

2

HK1

Thi cui kS:
Träc nghim

St

Ten moo hoc

Moe heh moo hoc
+ Sr ding thành tho các phiong tin, thit bj phic vi hçc tp dtrçic sp xp, b tn
ti các giáng duông, các Labo,.. nhãm nâng cao s nh.n biêt, k näng vn ding 1
thuyêt vào thc hânh, tfr do hiêu sâu các van dê hen.
- Thai dO
+ Sinh viên c.n phãi thao tác dthg quy trInh k51 thut lam tiêu ban thrc v.t.say me
hc tap, thIch thu tim hiêu, khám phá nhüng kiên thirc khoa h9c,h9c tp nghiêm tüc,
dOe 1p chü dng, sang tao.Thirc hin dñng, day dU các yêu câu ye nOi quy hc tp
do Nhà trueing va Khoa + BO mon quy djnh.
+ Nhn bi& vai trO cüa qua trinh phân chia và qua trInh trao di chat di vâi diii sng
cUa tê bào.
+ Nhn bi& dixçc t&m quan trQng cüa qua trinh trao di chit và nãng luvng dôi vi
ci the song.
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P.pháp dánh
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Hóa phán tIch 1

-Kinthrc:
+ TrInh bay dixçirc nguyen tc cüa phucmg pháp phân tIch th tich và phân tIch kh6i
Iuçing.
- K5 näng:
+ Thrc hin dtrcc các thao tác chun dO và phân tich kh6i ltrçing.
+ Tinh toán ducirc ham hrcmg cüa cu tü có trong mu phãn tIch.
-Tháidô:
+ Thrc hin dng quy trinh, diu kin k5 thut khi tin hành phãn tich bang phxng
pháp phan tich the tich, phán tIch khoi lircmg.

2

HK3

Thi cuOi k:
Trc nghim
V ti 1un

Hóa phãn tich 2

- Kin thüc:
+ Trinh bay ducic các k thut xfr 1 mu.
+ Trinh bay dirçc nguyen tAc, cu tao thi& bj và irng ding cUa các phucmg pháp quang
phô, sac k' và din hóa.
- K5 näng:
+ Thc hin duqc các thao tác xr 1 mu.
+ Vn hành thrçic mOt sO thiét bj phân tIch hin d.
+ Djnh luçmg ducic mOt sO hçip chAt bang các phuo'ng pháp phân tIch hin di.
-Tháidô:
+ Nh.n thüc duçrc các quy trinh phân tIch mu dat dO tin cy và dO chInh xác cao trén
các thiët bj phân tich hin dai.

3

1-11(4

Thi cuOi k5r:
Trc nghim
Va tr 1un

Ten mon hoc

iIuc dich mon hoc
+ Trinh bay duqc nOi dung, miic tiêu và các giâi pháp cüa Chin hrcxc DS SKSS a
Vit nam giai don 2011-2020.
± Nêu thrçrc các rno hinh dr báo dan s6 và mô tã thrçic mi lien quan gifta dan so và
phát triên, dan so và y tê.

15

16
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Moe theh moc hoc

So till'
chii

Lch tnnh
gang diy

P.phap dauBh
ga SV

17 Giãi Phâu

-Nêu duçc djnh nghia và phun vi nghién ciru cüa Giái phuh9c. Nêu dtiqc vi trI và
tam quan trQng cüa giãi phâu h9c trong sinh hc và y hçc. Biêt nguyen tAc gi ten các
chi tiêt va sr dimg &rçlc thut ng trong Giâi pMu hQc.
- Tnnh bay duqc cau tao giai phau cua co the ngucn.
- Vn dmg dirçc kMn thftc giái phu d hçc trong h9c phn nay vào các mon hQc
khác.

3

1-IK2

Thi cui k5r
Trac nghim

18 s•th 1'y

+TrInh bay duc chrc nãng cUa t bào và cüa rnáu cUng nlnr chüc nAng eüa mt s6
c quan ya h th6ng CY quan trong cc the: h tuã.n hoàn, h ho hap, h tiêu hóa, thn,
h nOi tiêt, h sinh dtxc va h than kinh trung iicYng.
+ Trinh bay duxçic cu ch di&u hoâ hoat dOng cüa các ca quan do.

HK2

Thi cui kr:
Trc nghim

S1t

Ten nion hoc

19

20 Hoa srnh

- Trinh bay dixçic các khái nim cci ban v bnh, v các qua trmnh bnh 1', v bnh
nguyên-bth sinh, v các quy 1ut ci ban cUa sinh ly' ngithi trong trang thai bj bnh.
- Giái thich duçic các nguyen tc cci ban trong dir phOng bnh, chäm sOc diu trj các
bnh thithng gap
- Trinh bay duc các c ch dáp ng min djch t%r nhiên va thu duqc cUa c th khi
Co kháng nguyen xâm nhp.
- Hiu dtrcic qua trmnh dáp 1mg min djch djch th , min djch t bào và sir diu hoà
các dáp 1mg min djch trên. Vn diing ducic sr hiêu bi& nay vào th%rc té qua cong tác
phông bnh, chân doán và diêu tn bnh.
+ Nm vUng các kin thlrc khoa hQc cG ban và vn ding vào giái thich các nguyen
1, co ch các xét nghim thông thithng.
+ Vn ding dixqc cac kien thixc sinh hoá vao lam sang va các mon hQc khac nhtr sinh
1, sinh 1) beth min djch. .và nghê nghip sau khi tot nghip.
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HK4

Thi cuëi ks':
Trac nghiçm

NIiic dich mon lic

So tin
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+ Trmnh bay dixcic dng hc cüa the phán frng hóa hQc, các nguyen tc ca ban v xüc
tac Vè d1fl C1IC
+ TrInh bay du các tinh cht, nguyen tac diu ch the h phân tan: keo, ban keo,
h phân tan thô, dung djch cao phãn tà và các üng ding trong Ducic hçc.

2

Fl k4

Thi cuôi ks':
Trc nghirn

22 Vi sinh

+ Giài thich thxçtc nhng quy 1ut phát sinh, phát trin cüa các Vi sinh 4t gay bnh.
+ Trinh bay &rcxc mOt s phrning pháp chin doán can nguyen gay bnh và phông
bnh có hiu 1irc.

2

1-11(3

Thi cui k'
Trc nghiêm

23

+ Mo tã dc dim sinh h9c, hmnh th, sinh 1, sinh thai và chu k phát trin cüa cac
loài k sinh trüng ô Vit Nam.
+ TrInh bay dixç'e dc dim djch t các bnh k sinh trüng i Vit Nam
+ Biet duqc cac phtrcrng phap chan doan benh ky srnh trung
+ Bi& duçrc môt s thuc thuyng dung trong diu trj bnh k sinh trüng
+ TrInh bay các nguyen tc và bin pháp phông ch6ng

2

HK3

Thi cu6i k':
TrAc nghiern

24 Bênh hoc

- ChAn doán và xir trI duc môt s bênh 1' nôi khoa.

3

11K5

Thi cuoiky:
Trac nghiem

25

+ Trinh bay duc các dc dim cAu tao t bào, mô thrc 4t, dc dim hmnh thai và giái
phu cci quan dinh dung và sinh san cüa các Taxon Tao lam, Nâm, Thirc 4t bc
thp và Thc vt bc cao.
+ Trinh bay dtrcic các dc dim, vj tn phân l°ai và vai trô cüa các b.c phân '°a chinh:
ngành, lóp, phân
cüa
lam, Nâm, Th%rc 4t bc thâp và các h9 Thrc 4t bc
cao có nhiêu cay
thuôc.
+ Tririh bay dixçirc khái nim, tinh trng và phung pháp bão tn cay thuc.

3

HK3

Thi cu& kS':
Trc nghiérn
Va ti 1un

Stt

mon hcc
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21 Hoa 'y -We

•

K sinh trüng

Thiyc 4t duc

.

lap

Tao

lam
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hoc

Muc thch mon hoc

St th
chil

lUch trIh
gang duty

i

- Kin thuxc:
+ Trinh bay dixçc các kin thirc cci sy trong 1' thuy& hóa hc hil'u ci.
+ Trinh bay dixqc cu trCic hóa h9c, ca ch phán ng, tmnh chAt, chuyn hóa và diu
chê các hçq chat hthi cci.
-K5náng:
+ Phân tIch duçc m6i lien h gitta cAu trüc hóa hQc và tInh chAt l hóa cüa các nhóm
hcip chat hru ci.
± Vn ding duçic các kin thirc ye cáu true hOa hc và c ch phãn üng vào linh vrc
tong hçip Hóa duçic và Hóa hçc các hqp chat tr nhiên.
-Tháid:
+ Nhn thirc dung vai trô cüa vic nghiên cüu cAu triic, tInh chAt cüa hçp chAt httu co
trong ngành Duçc.

2

HK2

27 Hóa httu co 2

- Kin thüc:
+ TrInh bay thrçic cAu trUe hóa hQc, ca ch phán frng, tInh chAt, chuyn hóa và diu
ch các hcip chAt httu ca.
-K5nAng:
+ Xác djnh duqc các hAng si 4t 1 cUa hçip chAt hftu co.
+ Thrc hin duqc vic djnh tInh thành phAn nguyen th, tách bit, tinh ch, nhn bit
các hçxp chAt httu ca.
+ T6ng hçip ducc mOt s hçp chAt hfru co don giãn.
+ Phân tIch dxçc m& lien h gitta c&u trUc hóa hc và tmnh chAt 1' hóa cUa các nhóm
hqp chat httu cci.
-Tháid,:
+ Nhn thüc dUng các quy djnh v Mng hçip, phân tIch, xtt 1 s lieu và báo cáo kt
qua thI nghim.

in©i

26 Hóa hUu
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HK5

Thi cu6i kr:
Träe nghiêm

+ Nh.n thüc dung vai trô cüa vice nghiên cüu cu truc, tInh cht cüa hcip ch&t htu ci
trong ngành Dixçrc.
+ Tu thu các nguyen tttc và yêu cu trong nghien cuu và 4n diving Hóa hfru cu.

28

- Kin thirc: TrInh bay &rçrc cáe each phân 1oi thuc, nhóm thu6c và các v&n d duçic
1 lien quan cüa thuôe.
- K5 nãng: Phân tIch thrçrc và 4n dmg duqc các yu t6 ducic dng hoc, dixçic 1rc h9c
eiia thuôc d ing ding trong lam sang.
- Thai d: Co nhn thirc dung dn v thue khi sü dxng và huóng dn su diing trong
cong dng baa dam sr dicing thuôc hçip 1 an toàn & hiu qua.

Dixcic
• 1

- Kin thüc: TrInh bay duc các each phân loai thuc, nhóm thuc và các vn d ducic
1 lien quan cüa thuôc.
1(51 näng: Phân tIch ducic và 4n dung duçic các yu t6 dixie dung hoc, dixçie 1rc h9c
cüa thuôc dê ing dmg trong lam sang.
- Thai do: Co nhn thiic dung d&n v thu6c khi sir diing và htthng dn sr diing trong
cong dông báo dam sir diing thuôc hçp 1' an toàn & hiu qua.

2

30 Dtrcrc 1iu I

+ Trinh bay dixçic cu tr(tc, tmnh cMt, dnh tInh, djnh krçing cüa các nhóm
carbohydrate, glycosid tim, saponin, anthranoid, flavonoid, coumarin, tanin có trong
duc lieu.
+ Trmnh bay ducic các dixac lieu din hInh dai din cho các nhóm ch&t kà trén: däc
diem thrc 4t, phân bô, b phQ.n dung, thãnh phân hóa h9c, kiêm nghiin, cong diing.

2

HK5

TIn cUolkY.
rae ng 1cm

31 Duaclieu2
•

+Trinh bay dirçic khái nim, cu trCic boa hQc, djnh tinh, djnh lirçing alcaloid và tinh
dau. trong dixçic 1iu.
•.
+ Trinh bay dircic các ducrc 1iu then hinh dai diên cho hai nhóm chat kê trên: däc
dim thrc 4t, phân b, hO phn dung, thánh phn hOa hçc, kim nghim, cong dimg.

2

1-IKo

Thi cu61 k5':
Trac nghiçm

29 Duac
•

2
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Thi cui k51:
Träc nghirn

S tin
chi

LCh tñnh
giãng diy

Ppháp dánh
giá SY

32 Hóa ducic 1

- Kin thüc:
+ TrInh bay thxçicc các nguyen thc 4n ding trong nghien cru các hoat chtt lam thu6c.
+ TrInh bay ducic tác diing duqc 1 va ca ch tác diing cña các nhóm thuc, các m&
lien quan ye cu triic hóa hçc vOi tInh chit và tác ding.
- K nãng: Thrc hin disçic vic diu ch và kim nghim các nguyen lieu lam thu6c
- Thai dO: Tuân thu các nguyen tc trong diu ch và kim nghim các hot chAt lam
thuc

2

HKS

Thi cuôi ks':
Trc nghim

33 Hóa duçic 2

- Kin thirc:
+ TrInh bay ducic các nguyen tc vn dimg trong nghien ciru các hot chAt lam thu6c.
+ lrInh bay duçc tác diing ducic l' và cci ch tác diing cüa các nhóm thuc, các m6i
lien quan ye câu true hóa hQc vi tInh chAt va tác dimg.
- K5 näng: Thrc hin ducic vic diu ch và kim nghim các nguyen 1iu lam thuc
- Thai dO: Tuân thu các nguyen ttc trong diu eh và kim nghim các hot chAt lam
thuc

2

+ Nêu duçic khái nim v bào ch h9c va sinh drçic hpc.
+ TrInh bay thxçic k thut bào ch các dng thuc: dung djch, thuc nhô mit, thu6c
Bào ch & Cong
x
tiêm, tiêm truyen, cao thu6c, cn thu6c, nrçm thuic, nhü tiKmg, hn djch và thu6c
ngh dxçc I
phun mu.
+ Phftn tIch thrçic các yu t6 ãnh huâng dn sinh khá ding cUa các dang thu6c trên.

3

St

Ten mon hçc

Mc Ich mon hçc
+ TrInh bay dixqc cãch sir ding các san ph.m hay b ph.n dung lam thuic ciXa mOt
s dung 4t lam thu6c.

124

Thi cuôi k5r:
Trc nghim

FftI7

Thi cu6i ks':
Trtc nghim
và t 1un

Stt

Ten niôii hoc

Muc didi mon hoc

+ TrInh bay ducic k5 thut bào ch các dng thuc: Thuc m, thuc dn, thuc bet,
thu6c Vfl.
Bàoch&COng
+ Phân tIch duvc các yëu tO ânh htnmg den sinh khã dimg cüa dng thuôc h phân
ngh duçic 2
tan ran.
+ Nëu duçic each xü 1' các truYng hçip tuang ky hay xãy ra trong bào ch.

36

Duqc h9c
truyên

c

37 Pháp ch di.rc

38

S tin
chi

Lch trinh
giãng dy

P.phãp dánh
giá SV

2

HK8

Thi cu6i k:
TrAc nghirn
Va tr Iuân

IK

Thi cu61 ks':
Tr&c nghim

2

I1K5

Thi cui ks':
Trttc nghirn

3

IK7

Thi eui ks':
Tr 1un

I-[K7

Thi cui kS:
Trc nghim
a in

+ TrInh bay ducic nguyen te sü ding các vj thu& Y ducxc hpc Co truyën trong trj
bnh.
Trinh bay duçic nguyen t&c bào ch và each bào ch, kim nghim môt s6 vi thu6e y
duçic h9c CO truyên.
- Kin thlrc:
+ Trmnh bay diicxc các kin thlrc v pháp 1ut dai cixng và pháp ch Drçrc.
+ Trinh bay duçic mOt s quy djnh pháp 1' trong ngành Ducic.
- K näng: Vn ding &rçrc nOi dung cüa mt s van ban pháp 1 v quán 1' Thrcic
trong các linh vrc lien quan.
- Thai do: Tuân thu dung nhitng quy dnh cüa pháp 1ut trong linh virc quán 1 Duvc.

Quân ly' và kinh + TrInh bay ducic các ni dung v hot dung kinh doanh cüa doanh nghip Di.r9c.
te dtrçic
+ Trinh bay thrcic di cung v quán trj h9c và quãn I - cung 1mg thu6c.

+ Trinh bay &rcc các tiêu chun hra chQn và sIr dmg thuc hçp 1.
+ TrInh bay &rçrc nguyen tc phOng tránli, xlr tn và diu trj dj 1mg thu6c.
39 Dixçic lam sang 1
+ Nêu ducic các loi tuang tác thuc thu1mg gp.
+ Phän tIch thrqc cáe k& qua xét nghim lam sang.
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+ Phân tIch duçic các nguyen tc sir drng kháng sinh trong diu trj và sü dng kháng
sinh trong dir phông nhim khuAn sau phu thut.
+ Trinh bay ducic các nguyen tc sü diving glucocorticoid.
40 Dixçic lam sang 2 + Trinh bay thrqc các nguyen nhân thiu, thra vitamin - khoáng cMt và cách khc
phtc.
+ Phán tich duic các nguyen tc sir ding thuc giãm dau ngoi vi, thuc giãm dau
trung umig.

So thi
ehn

2

Lkh frhth
giang dy

Ppllnán ánthi
7
gn

HK8

Thi cui ks':
Trc nghim
Va tir 1un

Thi cui k5r:
Tr&c nghim
V t%r 1un

Kim nghim 1

+ Trinh bay duc di cixcmg cht lucing thu6c, dam báo chit lucmg thuc, phucing
pháp lay mu, hru mu và kim nghim thu6c theo GLP.
+ Trirth bay duçrc mOt s phucmg pháp kim nghim thu6c.

2

HK6

42 Duqc d9ng hoc

+ Trinh bay drnc các qua trinh h.p thu, phân b, chuyn hóa, thai trr thuc trong c
th.
+ TrInh bay ducic các thông s dtrqc dung hc c bàn.
+ Ap ding dixac cac phuo'ng phap hiçu chrnh tmh lieu tren bçnh nhan suy gan, suy
then.
+ TrInh bay dtrçic phumg pháp theo dOi nng dO mOt s thu6c trong diu tn.

2

HK6

43 D)c chat hQc

- Kin thüc:
+ Trinh bay di cuong v cMt dOe.
+ Trinh bay dixçic phuGng pháp xir tn các trumg hçp ng dOc cap tmnh và mn tInh.
- K5 nAng:
+ Thrc hành duqc các quy trinh kim nghim cht dOe trong mu phân tich.
-TháidO:
+Nhn thirc dUng các quy djnh trong xir tn và diu trj giái dOc.

2

HK6

41
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+ Trmnh bay duyc mô lilnh t chüe, chrc näng, nhim viii và hot dng cüa trung tam
kim nghim thu6c.
+ TrInh bay dixçic cong tác cung ing và xut nhp thu6c - y dimg cxi, cong tác bão
Thixc hành dixac quãn thu6c, sinh ph.m, dmg ct y tê.
iia 1
+ TrInh bay ducic hot dng nghiên cu, san xut, kiin tra chAt hxcmg, dam bão chAt
luqng, báo quãn và phân phOi thu6c cUa cong ty Dixçic
+ Trinh bay duçic mô hinh t chrc và hoat dng cüa phOng nghip vi duçic S& Y T

3

HK7

Tir 1un, Ban
thu hoch

- Kin thixc:
+ Trinh bay ducic các ni dung cüa qua trinh nghiên cjru và phát trin thuc mâi
- K5' nâng:
Nghiën ccru va + Xây dirng ducic quy trInh nghiên cüu và phát trin duçic 1iu tim näng.
phát trin thu6c + Thirc hin &rçic các bizâc trong qua trinh tiëu chun hóa cao nguyen 1iiu.
mi
+ Sü dung ducic the phn mm trong thit k thuc
+ Xây drng duçirc quy trInh tiêu chuAn hóa nguyen 1iu hóa duçic
-TháidO:
+ Nhn thrc dung v qua trInh nghiCn cru vâ phát trin thuc mói.

2

HK8

Thi cuôi kS':
Tr 1un

HK5

Thi cuôi k5':
Trc nghim
và tu luân

Ten mon hoc

Myc dich mon hçc
+ Tharn vn duçirc trong qua trinh ch.n doán vâ si dicing thuc diu trj ng dc cp
tinh và mn tInh.

45

46

Duc djch t

+ Trmnh bàyducic các thit k nghiên cru trong duçc djch t vã các chi s dánh giá
sr diing thuôc
+ TrInh bay duc phuong pháp chçn mu, thu thp , xr 1' s6 1iu và thit k b câu
hOi trong nghiCn ciru duc djch t
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- Kin thrc:
+ Trinh bay ducyc di cuing v các chInh sách và chin hrcic marketing.
+ lrinh bay ducc khái nim và các dc dim cüa marketing ducxc.
Marketing và thj - K näng:
47 truang
ducxc + Xây dirng duqc mt chiên luçic marketing hon
hqp.
pham
+ \' dung dc
chith sách và chin luçic marketing vào ngành Duçc.
-TháidO:
+ Nhn thüc thxcic nghTa và tm quan trQng cüa hot dung marketing trong các hot
dung cüa doanh nghip dixcic.

2

HK9

Thicuuiky:
T luân

+ TrInh bay thrçrc qua trmnh phát trin và c cu M chc cüa ngành y t.
+ Trmnh bay ducic mic tiêu, djnh huàng, nOi dung chmnh sách và giâi pháp chü yu
trong chinh sách quc gia v Dixçrc.
+TrInh bay duçic n,i dung cüa chucng trInh y t qu6c gia, chuong trInh thu6c thi&
48 Drnc xà hôi hoc
yéu và bão hiêm y té.
+ TrInh bay drçic vai trO va n)i dung cüa cOng tác Duçic bnh vin.
+ Trinh bay &rcic vai trO cUa di.rcirc cong ding trong cong tác chäm soc sirc khóe ban
dâu

2

HK5

Thi cu& kS':
Tr 1un

- Kin thirc:
+ Trinh bay ducic các ni dung trong cong tác quãn 1' chit hrcng thuc va cac tiêu
GP chuân thrc hành tot.
GSP, - K' nàn
C
•
GMP,
•
+ Xây dirng dixcic mO hmnh thrc hành nhà thuôc tot và thrc hành phân phôi thuôc tot
-TháidO:
+ Nhn thirc duçc tm quan tr9ng cüa cOng tác quãn 1 chit luvng thuc

2

HK9

Thi cui ks':
Tu luãn

Nhóm
(GDP,
GPP,
GLP)
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4

HK9

Th
k'
Trcnghiên;

IlK] U

Thi cui ks':
Trc nghim

+ Thrc hin dáng các quy djnh v thirc hành t6t trong san xut, kim nghim, bão
quãn, phân ph6i và ban lê thuôc tirng lTnh vic lien quan.

50

+ TrInh bay duçic các 1oi phán üng chinh si:r ding trong cong nghip hOa duçxc.
+ Phân tich duic các qua trinh ánh htr&ng dn chit xut ducic 1iu.
San xut thuc 1 + Trinh bay dtrçic mOt s thit bj va phurnig pháp chit XUéLt trong ngành dizqe;
+ Trith bay duçic k thu.t sinh tng hcip mt s6 hot cMt lrng diing trong ngành y
dixçirc.

51

+ Trhth bay dircic mOt s qua trInh cong ngh CY ban trong bào ch duqc pMm i quy
mô cong nghip.
San xuat thuoc 2
+ TrInh bay dixçic k5 thu.t san xu&t các d?ng thu6c i quy mô cong nghip: thu6c tiêm,
thuc viên nen, thuc vién trOn, thuc viên nang và bao bI dóng gói duçxc ph.m.

+ Trinh bay duçic nguyen tc sir ding thu6c trén các di tuçing dc bit (tré em, ngi.thi
Su ding thuoc
cao tu6i, phi nft có thai và phi nt cho con bü)
52 •
trong dieu tn 1
•
+ Phan tIch drçic vlec sir d%ing thuOc trong diêu tq mt so bçnh.

2

HK9

Thi cui kr:
TrAc nghiêm
va tr 1u.n

+ Nêu ducic each xü trI khi nghi ng xu.t hin phãn ing Mt lçii cUa thu6c và each
Sü dung •thuc báo cáo.
.,'
• nay.
trong dieu tn 2
+ Truth bay duccc cac hoat dong canh giac drnc hien
+ Phán tIch duçc vic sir ding thuôc trên mt so ca lam sang.

2

HKIO

Thi cuoi ky:
Trac nghiem
vatixluan

.

Thi cui ks':
Trác nghim

53

+ V.n ding duuc kin thüc khoa h9c ca ban, y hc ca so và chuyên nganh vào hoat
Hóa sinh lam dng nghë nghip, giãi thIch dixcic nguyen 1 ca chê các xét nghim thông thuOng.
sang
+ V.n ding duc các kin thirc sinh hoá vào lam sang và các mOn h9c khác nhix sinh
1)2, sinh 1)2 bnh min djch. . . .và ngh nghip sau khi tót nghip.
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+ Trhth bay ducc thrc trang trng và phát trin cay thuc Vit Nam, bin pháp báo
v và phát trin nguôn gen cay thué,c
Trng Va phát
+ Trmnh bay dxcc cac chmnh sách quy hoch va phân vung trng cay thuc
trin cay thuôc
+ TrInh bay ducc khái nim, nguyen tic, nOi dung v thrc hành trng tr9t và thu hái
cay thuc theo GACP (GAP và GCP)

2

I-IK7

Thi cui ks':
Trc nghim
V tir 1un

+ TrInh bay duçic các phrning pháp, quy trInh chit xut và djnh tInh, djnh luvng các
Phucing
pháp h, chAt niiien
56 nghiên ciru duçic
+ TrInh bay duçic các phuang pháp phân 1p và xác djnh cAu triic cUa môt so hp chAt
1iu
tinh khit.

2

HK7

Thi cu6i kS':
TrAc nghim
Va tir Iuân

+ TrInh bay duqc quy trInh nghiên ciru san phAm mâi và quy trInh san xu&t thuOc
Thrc hành duc vien, thuOc kern, mö'.
khoa 2
+ TrInh bay dixçrc hott dng dam báo và kim tra chAt 1ixçng thuOc t?i trung tam kim
nghim thuôc theo nguyen tAc GLP và ISO 17025.

2

HK9

Tr 1un, Ban
thu hoch

+ Trinh bay &rqc mOt sO phing pháp kim nghim các nguyen 1iu thuOc, tá duqc,
4t 1iu bao gói vã các d.ng thuôc bào ch dc bit.
+ TrInh bay duçic mOt sO phuyng pháp kim nghim ducic 1' vi sinh dc thu.

2

HK8

Thi cuOi ks':
Träe righim
Va tr 1un

+ Trith bay duçic nguyen 1 ciia mt sO phtftmg pháp din hóa: do th, phân tIch von
di,ing - ampe.
IiJ'ng
phucmg
pháp
+ Trinii bay ducic các rng ding cUa phucmg pháp do th& phân tIch von - ampe vào
1 h KN
phân tIch kiêm nghim thuOc

2

HK8

Thi cuOi ks':
TrAc nghim
a tr luân

Din di và the - Kin thüc:
pháp + TrInh bay dixcc nguyen 1 cüa din di mao quán, the phuong pháp sAc k' va rng
59 phixong
sac k
drng các phucmg pháp nay vào phân tich kim nghim thuOc.

2

HK8

Thi cuOi ks':
TrAc nghim
và tr 1un

58 Kirn nghim 2

58
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2

HK8

Thi cuôi k5:
Trac nghirn
và tir 1un

HK9

Thi cu& kSr:
Tr&c nghim
va tir luân

1-IKI()

Thi cu6i ks':
TrAc nghim

-K5rnàng:
+ Thrc hin duçic mOt s quy trinh phân tich kim nghim bang din di va mOt s
phiiong pháp sc k'
-Tháidô:
+ Nhn thüc dung trong vic xay dmg và thrc hin mOt quy trmnh phân tIch dam báo
d tin cy va chInh xác trên cac thiêt bj may din di Va sac k.
- Kin thüc:
+ Trinh bay duc các khái nim v cong tác dam báo cht lucing trong PTh dt GLP
vàISO 17025.
Dam bâo chit -Knäng:
hrçing
trong + Phân tIch duçic chrc näng và c.0 tthc cüa s tay cht luvng trong PTh
60
phân tIch kim - Thai dO:
nghiem
+ Nhn thirc dung phuong pháp quán 1 h6 so chAt lucmg theo h th6ng GLP và ISO
17025.
•
+ Nhn thtrc diing trong vic xây d%rng và dam bào h thong chAt luçing cüa mOt PTN
có dO tin cy cao.
+ TrInh bay duçic các qua trInh bin d6i 4t I, hoá. hQc, sinh hpc xáy ra lien quan den
•
dO n djnh thu&.
Do n dinh và
61 tui th9 cüa + TrInh bay duc ãnh huâng cüa các diu kin san xu&t, bào quán, 4n chuyn lien
quan dn dO n djnh thuc và các bin pháp nâng cao dO n djnh cüa thuc.
thuc
+ TrInh bay duçic phixong pháp xác djnh tui tho và phixong pháp tInh toãn thyi han
si:r ding thuOc.
62

MOt s dng bào
+ Trinh bay ducic dai cuorng v thu& tác diing kéo dài.
ch
bit
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Thi cuM k5':
Tre nghim
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Trang bj cho sinh vién h thng kin thirc c bàn gm các nguyen i Trit hçc
Tritt hoc Mac Lenin
Mac - Lenin, giitp ngtthi hQc hiu bit nn tang tu tuOng cUa Dãng cong san Vit
Nam.

3

UK!

Thi cuôi ks':
Tr luân

Trang bj cho nguôi hQc h thng kin thlrc cr bàn bao gm các Nguyen 1 kinh t
Kinh t chInh trj
- chInh trj Mac - Lenin, giitp cho nguri h9c hiu bit nên tang tix tuing cita Dàng
Mac - Lenin
cong san Vit Nam.

2

HK2

Trang bj cho nguôri h9c h thóng kin thirc c bàn bao gm Chit nghia xà hi khoa
Chit nghTa xã hi
h9c thuOc Chit nghiä Mac - Lenin, giitp cho ngu&i h9c hiu bit nén tang tu tuàng
khoa h9c
cita Dàng cong san Vit Nam.

2

HK2

Term rmnÔn hoc

M

dich mon hoc

+ TrInh bay duçrc quy trinh bào ch và phuGng pháp dánh giá ch&t hrçmg cita vien
nén tác ding kéo dài.
+ TrInh bay dixqc quy trInh bào ch và phixerng pháp dánh giá chit lucrng cita vién
nén km giU thuôc tai da dày.

63 M phm

+ Nêu &rçic djnh nghia, tInh chit, nguyen te sir drmng và các quy ch quân 1 m
phtm
+ TrInh bay dixçrmc cAu trIte, tác ding cita các 1oi hóa ch.t sir dung trong m5 phm
dành cho da và toe
+ Trinh bay dixqc dtc dim và phuGng pháp bào ch mOt s6 d?ng m5 phm thông
ding

VITH. Ngãuth iirmrm tht*ng th khoa h chihnithm qrmmiy
STT

2
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Moe dick mon hçc
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Thi cuôi ks':

Thi cuôi ks':
Tr Iun

STT
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Cung cp cho sinh viên nhüng nOi dung co bàn cüa ducng 1i cách mng cüa Dàng
Ljch sr Dãng
Cong san Vit Nam, trong do chü yu tp trung vào du?ng 1,i cüa Dàng th&i k'
Cong san Vit
dôi mói trn môt séi lTnh virc co bàn cUa diii sng x hi phic V%1 cho cuc song và
Nam
Côngtác.

2

111(4

Thi cui kr:
Tir 1u.n

Tix tixâng H Chi Nm duc ni ham khái nim, co s, qua trinh hInh thành va nhüng nOi dung co
Minh
bàn cüa tu ftrOng H Chi Minh.

2

11K3

Thi cu6i ks':
Tii luan

Can cx Quyt djnh s6 1478/QDDHH ngày 07/10/2020 cUa Giám dc Dti h9c Hu
Ngoi ngr khong
v
viêc ban hành Quy djnh dy và h9c ngoi ngr không chuyên trong các chuong
chuyên
trInli iào tao trinli i ii hpc ti Dai hoc Hu&

7

HK1,2,3

DHNN,DHH
quy djnh

1-11(4

Thi cu6i k)':
Trc nghini
V tV 1ufl

111(1

Thi cui ks':
Trc nghirn
Va t%( Iu.n

Tri mon hoc

Muc dIch mon hoc

- NgQ am: Sau khóa hoc, sinh viên có th phát am dung nhüng tü chuyên ngành.
- Tr v1rng: Sinh viên nm dircxc ten gi các bO phn và các h th6ng co quan cüa
cci th; các tr cci bàn v bnh l' trong do tp trung chü yu vào 4 chuyên ngành
ngü
Ngoi
ni, ngoi, san, nhi; các gOc tir cci bàn.
chuyên ngãnli
- NgC phãp: Sinh viën nm duçrc mt s cu tthc ngtt pháp ththng duçic dung trong
y van giáp sinh viên sau khi h9c xong hgc phn nay có th d9c dixcxc các bài chuyên
ngành y hçc don gián.

8

- Trang bj cho sinh viên cac k5' näng d soan thão van bàn hoàn chinh bng MS
Word; sr ding MS Excel d nhp, xir 1) và th6ng ké s 1iu. Dng thyi, cung cp
cho sixth nhüng kin thuc cci bàn ye mang may tInh, Internet và virus may tInh.
Tin hc và Xác - Cung cp các kMn thuc cci bàn v ly' thuyt xác sut trong y h9c: mOt s üng ding
su.t - Thng kê y cUa Xác suit trong xét nghiSm chn doán sang bc; mOt s6 quy I4t phân ph6i, các
hçc
dc trung cüa các bin ngu nhien trong sinh y h9c.
- Cung cp các kin thüc cci bàn v thng kê y hpc: Cáe khái nim cci bàn v 1
thuyt mâu, phtrcing pháp chçn mu và phân phéii mu; Khái nim và cách xác
djnh bin sO can thiêt trong nghiên cfru sic khOe; Bài toán rnc hrcing tham s và
133
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3

HK2

Th cuot ky:
T ia
iern

HKI

Thi cu6i k5':
Trc nghim

F.phá
g.

ành

các bài toán kim djnh giã thit thng kO üng ding trong y h9c; Phân tIch hi qui
Va twang quan; Cách tInh cc mâu nghiên cfru.
- Cung cAp các kin thirc co bàn v phn rnm thong ké SPSS: Lam quen vi mOt
so thao tác xir l' so 1iu thông ké bang phân mm thông kê SPSS bao gôm mô tà
dü 1iu, ixOc hxng tham sO, kiêm djnh già thuyt thông kê, phân tich hôi qui và
tuYng quan.
- Cung cAp cho sinh viên các kin thirc co bàn v cAu tao chAt, v các qui 1ut cüa
sii 4n dng và biên dôi cUa các chAt. Dir doán khã nàng và chiêu hixàng cüa các
qua trInh hóa hoc. Ung diing cUa chüng trong chuyên ngành Y-Dixçic.
.
Hoa hoc va Vat ly
.
Cung
cap
cho
sinh
vién
các
kiên thrc co bàn ye nguyen i 4t 1' co bàn thung
- L' Si•
•
diên ra và cO áng ding trên ca the song, các dng chuyên dng co bàn cüa 4t chat
trong môi tnthng sinh hc và h thông song, các hin tilcmg din sinh hçc, các hin
tuçirng am trên ca the sOng, ành hu&ng cUa ánh sang và bc xa len ca the song,
Sinh hoc:
+ Cung cAp nhung vAn d co bàn và hin dai v th giài sng, cAu true và quy luat
hoat dng cüa chüng, bao gôm sinh hpc tê bào, sr sinh san và phát triên phôi và
môi quan h giOa con ngui và môi trung.
+ Chi ra mOt s bnh 1' a müc dO t bào d,i vói ca th ngu?ñ.
Sinh hc và Di + Cong cAp mOt s kin thüe nn cho vic hc nhüng mOn chuyên ngành nhix: hóa
sinh lam sang, sinh I, mien djch
truyn
Di truyn"
+ Trinh bay ducrc cAu true và chirc nAng cüa gen nguäi.
+ Mo tâ dtrcic các dOt bin gen và hu qua cüa dOt bin gen.
+ Mo tã các dc tInE cüa dOt bin dcm gen trên nhirn sc th thw6ng, dOt bin don
gen di truyên lien két vói giói tInh và di truyên ty the.
134
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- TrInh bay duqc cAc khái nim, ni dung cci bàn cüa chin 1ixcc CS BV SK nhân
dan, cüa cong tAc to chCrc và quãn 19 y t& myc tiêu và giAi pháp chung cüa các
chrnmg trinh yté quôc gia.
TOm 19 y h9c - - Trinh bay drçic nhttng khái nim cci bàn v tAm 19 hQc, tam 19 h9c y hc vO. dao
Do due Y hoc, dücyhoc.
Pháp luAt - To
..
- Thrc hanh duci'c cac ky nang cci ban ye to chixc, quan ly y te.
chüc
- Ap ding tAm 19 y bce, do drc y hçc trong giao tiêp viii cong dông.
- Nhn thirc duçic thrn quan tr9ng eUa Cong tác th chc và quAn 19 y t thrc hin
cAc chrning trinh y tê de nAng cao chat luvng và hiu quO. CSSK nhân dAn.
- Xác djnh duçrc thm quan trçng cüa tAm 19 hc - do dfte y hoc.

2

IlK 2

12

- Kin thirc:
+ Trinh bay dixçic các nOi dung ehü yu cn thi& d thrc hin mOt d tài nghién
ciru khoa hoc (NCKH)..
Nghiên ciru khoa + Trinh bay dixçic eAch xir 19, tng hqp, phân tich vA so sAnh cãc thông tin thu thp
duqc nhäm cung cAp cAc bAng ching hthi Ich cho 1p kê hoch.
hçc
-K5nAng:
+ XAy drng duc mOt d cu0ng NCK}I.
+ Din giAi ducic ni dung cci bàn cüa cAc btnc tin hành mt d tAi NCKH.

,,

FIK5

STT

Ten mon hyc

Myc dich mon hçc

P.pháp dánh
giá SV

±Giài thich duç'c nguyen nhân, cci ch va biu hin cUa mt s bnh do bt thuàng
nhim sAc the phô biën.
+ Mo tA cAc dc tInh cüa kiu di truyn da yu t&
+ MO tO. các dc tmnh cüa di truyn hc qun th&
+ Trinh bay duçic các mic tiêu, lçii ich cUa vic sang 19c, cMn doán truâc sinh va
so sinh, các k5 thi4t üng ding trong chân doán tnthc sinh nhu siêu Am, nuôi cAy
t bào rnrâc &, 1y mu nhung mao màng dm.
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CUO1

Y•

TrAc nghiem

Thi cui k9:
Trc nghim

tin
thi

LIICIIn tthh
giáiig dy

Phhtip dáunih
hE. V

Giãi phu

- Nêu duqc djnh nghia và phm vi nghiên cru cüa Giãi phu h9c. Nêu duçic vj trI
và thm quan trQng cüa giãi phu hc trong sinh hçc va y hQc. Bi& nguyen tc gi
ten các chi ti& va sir ding duqc thut ngü trong Giái phu h9c.
- TrInh bay dixçic câu tao giâi phâu cüa c the ngui.
- Vn di.ng &rcic kin thrc giâi phu d h9c trong hc phn nay vào các mOn h9c
khác.

3

HK1

Thi cui kS':
Trc nghirn

Mo phoi

- Mo tã thrcvc cu tao bInh thuông cüa các ba1 t bào cüa timg loai mô a mirc dO
vi th va siêu vi th.
- Mo tá thrçic cu tao mô h9c bInh thuang cüa cac ca quan va h th6ng co quan.
- Giãi thIch &rçlc m6i lien quan cht chê gifta cu tao và chc näng cUa cãc thânh
ph.n cu tao cüa các mô và Co quan.
-Nhn bit &rqc các mô và Ca quan cing các chi tit c.0 tao bInh thuông dirâi
kinh hin vi quang hQc, hoc qua các ânh chip vi th hoc slides.
- Sü ding thành thao kInh hin vi quang hQc thông ding, bi& các nguyen tc bào
quän kmnh.
- Cam nhn ducc thm quan trQng cUa nhitng hiu bi& v mô h9c và vj trI cüa mô
h9c trong h tMng kiên thüc Y h9c.

2

HK2

Thi cuOi k5':
Trc nghim

15

Sinh 1'

+ Trinh bay duqc chcrc näng cüa hng c&u và cüa mOt s6 co quan trong co th: tim,
dng mach, da dày, cu then, tuyén giáp và no ron.
+Trmnh bay dtrçic sinh 11 diu nhit.

2

HK2

Thi cuôi k5':
Trc nghim

16

Sinh 1' bnh
Min djch

bnh nguyën-bnh sinh, v các quy lut co bàn cüa sinh l ngr&i trong trang thai
bj bnh.

2

HK3

Thi cui k5':
Trc nghim

STT

Ten

mon hçc

Myc dIch niiôn lliie
-Tháid:
+ Nhn thirc ducc tm quan tr9ng cUa PP NCKFI trong y t cong cOng.

13

14
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HOa sinh

+ Vn diing dixcic kin thüc khoa h9c CO bàn, y h9c co so và chuyên nganh vào
hoat dng nghê nghip, giái thich ducic nguyen i co chê các xét nghim thông
thithng.
+ Vn dmg dtrcrc các kiCn thüc sinh hoá vào am sang và các mon hc khac nhu
sinh l, sinh 1 bnh min djch. . . .và nghê n
p sau khi tot nghip.

2

1-1K 1

T11i cuo1y.
Trac nghiem

Du

- KiOn thüc: Trinh bay ducc cãc cách phân 1oti thuOc, nhOm thuOc và các van dê
duçic 1' lien quan cüa nhóm thuôc.
- K nang: Vn ding &rçrc các yu tO duqc dung h9c, duçrc 1irc hyc cüa thuOc d
üng ding trong lam sang.
- Thai d: Co nhn thüc dung dn v thuOc khi si dung và hi.rOng dn si dng
trong cong dông bão dam sü ding thuôc hp 1 an toàn & hiu qua.

2

1IK3

Thi cuOi ks':
Tràc nghirn

19

\T

+ Trinh bay dtrcc cu to t bào vi khun và virus.
+ Tninh bay duçic dc dim sinh hoc, khá näng gay bnh, phircmg pháp chin doán
và phàng mt sO bnh nhiêm trüng thithng gtp.
+ Truth bay dircirc cách 1y, bào quãn và 4n chuyn bnh phm.

20

Ky Smh trung

ST1

Ten mon hoe

Muc thcli mon hoc
- Giái thich &rcic các nguyen t&c ci bàn trong dr phông bnh, chain sOc diiu tn
•các bnh thuing gp
- TrInh bay &rcrc cac cx ch dáp rng min djch tir nhiên và thu ducic cUa Co th
khi có kháng nguyen xâm nhp.
- Hiu duçic qua trInh dáp ng min djch djch th , min djch t bào và sir diu hoà
các dáp ng min djch trên. Vn dmg dtrçic s'r hiêu biêt nay vào thirc tê qua cong
tác phOng bnh, chân doán và diêu tn bnh.

17

18

vat

+ Mo ta däc dim sinh hoc, hinh th& sinh I, sinh thai và chu k' phát tiin cüa cuic
loài k sinh truing 0 VietNam.
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Thi cuOi k5r:
Tràc nghim

IlK_

Thi cuOi ks':
Tr&c nghim

STT

Tn moo hoc

Moe didllii moo hoc
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ga SV

+ Trmnh bay duqc dc dim djch t các bnh k sinh tr1ing & Vit Nam
+ TrInh bay các nguyen tc và bin pháp phông chng

21

- Trinh bay dirçrc vai trô, nhu cAu cüa dinh du&ng và giá trj dinh dung cüa thrc
phâm dôi vâi süc khóe.
- Lit kê dirge eác nguyen tc cüa dinh du&ng hçip 1 cho các hra tui, v sinh an
toàn thrc phâm và bnh do dinh during không hçip 1, không dam bão v sinh gay
ra.
- TrInh bay dixçic mic tiêu, nOi dung cUa giám sat dinh during và các phizang pháp
Dinh during - Sue dánh giá tmnh trng dinh throng
khOe moi tnthng, - TrInh bay dirge nhüng nguyen t&c dinh during tit ch và ch d an trong mCt s6
bnh mn tinh không 1y có lien quan dn dinh during.
Dich t hoc
- Mo tã nhftng yu t nguy c tr môi tru&ng tác dng ctn sirc khôe con ngu&i.
- Trinh bay nhttng tác hai tir môi trtthng lao dng ánh hu&ng len sue khrie nglz&i
lao dng.
- Trinh bay nhOng bin pháp nhiim giãm thiu cac tác hi tü môi tru1ng dn src
khôe cong dông.
- Trinh bay dugc phrnrng pháp mô tá tInh hinh sue khoé và bnh tt cUa cong dng.

3

22

- Kin thirc: Trinh bay dirge nhthig khái nim ccr ban lien quan dn sue khoé, hành
vi sIrc khôe, vj trI vai trô eüa truyën thông giáo dic sue khöe và nãng cao sue khöe
- Thai d: Xác dlnh dirge t.m quan trç)ng cüa truyn thông giáo dic sic khOe trong
Size khoé - Nang qua trinh thay di hành vi sirc khóe
cao sirc khoê &
- Ky nang:
*
hanhviconngizcn
+Thirc hin dugc các k näng truyên thông giáo dic src khôe d thay doi hành vi
sirc khóe
+ Sir ding dixqc eác phuxrng pháp và phizcmg tin truyn thông giáo dic si'rc khôe

2

138

Tin cuoi icy:
Trac nghiçm

HK3

Thi cui k'
Träc nghim

Muc dIch mon h9c

SO tin
chi

23

Y h9c cO truyn

- Nm duçc các hçc thuyOt cüa YHCT
- Nm duçic các phi.wng pháp cMn doán và diu trj theo YHCT
- Tng ding thrçic mt sO phuing pháp chãm soc và nâng cao s1rc khOe bang YHCT

2

24

- Kin thüc: TrInh bay d.rcic các kiOn thüc v các k5 nAng giao tip cci ban, k näng
thão 1u.n nhóm, khai thác bnh sr trong thrc hãnh diu dung
- K5 näng: Thrc hành duçic k5 nãng giao tip trong các tInh huOng khác nhau trên
K5 nàng giao tip trng bnh nhân khác nhau.
trong th%rc hành - Thai d:
Diu dixng
+ Nhãn thc drnc tm quan tr9ng cüa vic giao tip dOi vâi quy trhth chàm soc
bnh nhân.
+ ThO hin dixcic các yêu cu v quy tc üng xir, giao tip trong khi thrc hin cac
quy.trinh diêu dixng.

2

HK3

Thi cuôi ks':
Tr&c nghim

25

- KiOn thrc:
Trinh bay dirçic các kin thüc v giáo d%ic sirc khOe trong thrc hành diu duOng
-Knäng:
Giáo duc süc Thrc hành ducrc k5 näng giáo dic sue khóe trong các tinh huOng khác nhau trên
tmg bnh nhân khác nhau.
khoé trong thrc
hành Diu throng - Thai dO:
+ Nhn thüc ducic t.m quan tr9ng cUa giáo diic src khOe dOi vói quy trinh chäm
sOc bênh nhân.
+ Th hin dixcrc các yêu cu v quy ttc rng xu, giao tip trong khi thrc hin các
quy trInh diOu dng.

2

I-1K4

Thi cuOi ks':
Tr&c nghim

Diu duong co so + Trmnh bay dxcic các kin thirc v Ijch sü nganh diu du&ng, các nhu câu cüa con
nguOi...

2

HK3

Thi cuOi ks':
Träc nghim

STT
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Thi cuôi k5:
Trc nghim

STT

Ten mon hoc

Muc thch mon hçc
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2

HK4

Thi cu& k5':
Trc nghim

HK4

Thi cui ks':
Trâc nghim

Thi cuoi icy:
Trac nghiem

+ TrInh bay thrçic các quy trInh k thuIt diu dung v do dAu hiu sting chun bj
ghthng bnh, tiêp nhn bnh nhân ra vào vin,...
+ TrInh bay duçic các kin thirc v chäm soc theo các giai don phát trin cUa co
th, chäm soc bnh nhân dau, bnh nhân rôi loan giâc ngü
+ TrInh bay dixqc các quy trInh k th4t diu du&ng v tiêm truyn, c.p ciru bnh
nhân ngmg ho hp tun hoàn, dt thông tiêu, sonde d. dày,...

27

Diu duöng co s
2

28

TrInh bay duçc các quy trinh k5 thut diu durng co bàn v ngoai khoa nhu so
Diêu dixOng co sâ cihi gay xuong, so cfru vet thirong mach máu, bang ho, ria bang quang trên xxong
mu; v ni khoa thu phun khI dung, do dixrng máu mao mach, cap cihi ngimg ho
3
hap tuân hoàn,

29

- Kin thrc:
Trmnh bay dixcic quy trInh nhim khun và cách phOng ngra nhim khuân, quy trinh
vô khuân tit khuân, rra tay.
- K nng: Thc hành thun thc duçic các các k5 näng diu chrng co bàn nhu hut
Kim soát nhim dim giài; each sir d%ing born tiëm din, sir ding và theo dOi may monitoring; khâu
khuAn trong thtrc da, buc và c&t ehi.
hanh dieu duong - Thai do:
+ Nhn thrc duçic tm quan trQng cüa vic thirc hin dung, chInh xác và thun
thic các k th4t diêu dung co bàn.
+ Th hin duçic các yéu cu v quy tc irng xr, giao tip trong khi thre hin các
quy trInh diêu during.

2

HK6

30

Chm sOc süc - Kin thüc:
khOe ngi.rOi Ian cO + Thäm khám và phân tich duçc cac triu chcrng lam sang và cn lam sang cua co
bnh NOi khoa I
quan tim mach và ho hap.

3

HK5
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+ Thäm khám và phân tfch duçic các triu chOng lam sang và cn lam sang cüa cci
CMm sOc suc quan tiêu hóa và c xuung khâp.
khoe nguoi 1cm co + Tnnh bay duçic kien thirc cac bçnh ly thucmng gtp ye bçnh ly tieu hoa va ccm
bnh NOi khoa II xiwng khâp.
+ Thirc hin ducmc each chãm sOc các bnh v tiêu hóa và cci xlxclng khop.

3

HK8

Thi cuoi ky.
Trc n ghiêm

- Kin thrc:
+ TrInh bay &rcic kin thirc các bnh 1 trong tinh trang cAp ciru, nguy kjch.
+ Trinh bay ducrc cách chäm sOc các bnh trong tinh trng cAp cru, nguy kjch.
Chäm sOc ngirai - K5 näng:
bnh cAp cüu & + Phát hin sam các ahu cAu cüa bnh nhân trong tInh trang cAp cüu, nguy kjch.
chäm sOc tIch C1iC + Lp và thrc hin dtrçmc quy trinh chain sOc các bnh trong tinh trng cAp ciru,
1
nguy kjch.
-Tháidô:
+ Nhn thüc dung và dy dü nhu c&u cña ngithi bnh trong qua trInh chàm sOc.
+ Thrc hin các quy trInh cham soc chInh xác, khAn trircmng và kjp thri.

2

HK6

TM cui ks':
Trãc nghim

Ten mon hoc

Muc thch mon hQc
+ Trinh bay ducic kin thüc các bnh 1' thuing gp v tim mach và ho h.p.
+ Thrc hin duqc cách chàm soc các bnh v tim mach và ho hap.
-K5näng:
+ Phát hin sam các thu cu ciia bnh nhân v cac bnh tim mach vã ho Mp.
+ Lp và thrc hin dixqc quy trInh chãm soc các bnh v tim mach và ho hip.
-.Tháidô:
+ Nhn thrc dung và chInh xác trong qua trmnh chãm sOc ngithi bnh.
+ Thrc hin các quy trInh chni soc chinh xác vá kjp thii.
+ Co thai dO thông cam, an c.n vai bnh nhân và ngii nhà bnh nhân.

31
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2

HK7

Thi cuoi k5':
Tric nghim

IP1hL..

+ CO thai d thông cam, an cn vOi bnh nhân và ngi nhà bnh nhân.

33

36

Chhm soc sftc Cung cp cho h9c vien kin thüc v chãm sOc th chat và tinh th.n, cac bnh mn
khOe ngi.thi cao tInh ngtthi cao tu6i nhm tang cu&ng src khoO và nâng cao cht krçmg chäm soc
tu&
cho nguii cao tuM
Chäm sOc src
khOe ngithi lan cO
bnh Ngoi khoa
I

+ Thäm khám vâ phân tich drn7c các triu chüng lam sang và c.n lam sang cUa c
quan ti& niu và tiOu boa.
+ Trinh bay ducic kin t1nc v chäm sOc các bnh l thuing gp v tit niu và
tiêu hóa.

HK5

Thi cu6i kr:
Trc nghim

Chm soc src
khôe ngi.rori lou có
bnh Ngoi khoa
II

+ Thäm khám và phân tIch dxçic các triu chüng lam sang và c.n lam sang cüa co
quan ccv xucmg khàp và thn kiflh.
+ TrInh bay duçic kin thIrc v chäm sOc các bnh 1' thixmg gp v xuong khàp
và thAn kinh.

HK8

Thi cui ks':
Trc nghim

+ Trinh bay dixcc các dc dim sinh 1, giái phu thay di cüa thai phi khi mang
thai, qui trinh chäm soc thai phi truOc, trong khi dê, chäm sOc san phi sau dO và
Süc khOe phi nt%, chhm soc trO si sinh.
bà mc, gia dinh V. + Trinh bay thn7c các dc dim bnh 1 cUa thai ph%i, qui trinh chain sOc thai phi
diu bnh
+ TrInh bay các dc dim bnh 1 v phi khoa và cách chain sOc.
+ TrInh bay và tu vn drnc each sr ding các bin pháp k hoach hóa gia dinh

2

HK7

Thi cuÔi ks':
Trc nghim

Süc khOe phi ', - K.in thrc:
bà me, gia dinh Va
+ Trinh bay duc quy trmnh chAin soc thai phi truâc, trong khi dé, chäm soc sAn
Chain soc di
phii sau dé Va chAm sOc trO sa sinh.
dung

2

1-11(7

Thi cui kS':
Trc nghirn
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- Mo tá drnc vai trO ngu&i diu dung Nhi khoa trong chäm sOc sire khOe tré em.
- Trinh bay duc cac kin thIrc v cham soc sire khOe tré em CO cac beth l nhi
khoa ph bián, thithng gp.

2

1-IK7

Thi cu6i kS':
Trc nghim

ChAm sOc sirc Trinh bay &rcrc quy trinh diu dirong chAm soc sire khOe tré em di vài các bênh
1 Nhi khoa thurng gp
khOe tré em II

2

HK7

Thi cu6i kS:
Trc nghiêm

40

Chäm soc sirc - TIiIIh bay duc kién thirc các bnh 1 thtth'ng gp ye truyên nhiêm.
khOe ngu?Yi bnh
- Thrc hin thrcic each chäm soc các bnh v truyn nhim.
truyên nhiêm

2

HK6

Thi eu61 k5':
Trc nghirn

41

+ Trinh bay &rcre các triu chirng và hi chirng ciia các Mi Ion tam thtn thithng
gp
+
ra chrcic mt s yu th kMi phát, các th bnh, din tin lam sOng và tiên
hxqng cira mOt s6 Mi 1on tam thn thixing gp
+ Mo tá duçic meit s6 each phOng ngira và các du hiu tái phát cüa mt s6 r6i loan
Chain sOc Site tam th&n thtthng gp
khOe tam tMn
+ Giãi thich ducic các tác ding phi thithng gp cira mOt sO 1oi thuc hirOng thin
nhu thu6c ch6ng lo.n thin, thuOc cMng tMm cam, thu6c chinh khi sic, thuc
chng lo âu.
+ Lit ké &rçlc các bithc cn cO cüa inOt quy trinh diu dirng
+ Phân tich thrqc mOt k hoch diu dirng

2

HK7

Thi cu6i k5:
Trc nghim

STT

Ten mon hoc

Muc dIch mOn hoc
+ TrInh bay ducic các dc dirn bnh l' cüa thai phi, qui trInh chain soc thai phi
bnh1.
+ Trinh bay các dc dim bnh l v phi khoa và each chain soc.
+ Trinh bay và tix vn duçrc each sir dirng các bin pháp k hoch hóa gia dinh

38

Chain soc
Oe tré em

S1IC
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Chucrng trInh nhrn giüp cho the Cu nhân Diu duong có kin thirc CG bàn ye
chuyên ngành VLTL-PHCN &4 gOp phn vào vic chain sóc, diu txj và phOng
ngfra khuy& tat, nhim giüp dáp irng nhu cu chAin sOc sirc khOe toàn din cüa
nhãn dan

2

HK6

Thi cu6i kS':
TrAc nghim

+ TrInh bay dixqc thrçc các khái nim v strc khOe cong dng, qui trInh diu dirng
Chain sOc sirc cong dng và quän 1) src khOe cong dông.
khOe cong dng
+ TrIth bay dirtyc each xác djnh nhu cu diu duO'ng cong dng, xây drng mOt k
hoach hành dng va các phircmg pháp diu tra cong dng.

2

HK7

Thi cui ks':
Trc nghim

Kin thüc:
Cung cp cho sinh viên kin thrc ey bàn v each quãn 1 cOng nhu each diu hành
trong cong tác diu du0ng.
diu K nAng:
Nhãn dinh ducic cong tAc quàn 1' v các flnh c có lien quan dn diu dixOng,
cOng nhu cách dánh giá ye the van d quãn 11 thinmg gap.
Thai dO:
CO nhn thic dung và cO tráeh nhim trong cong tác quãn l Diu duO'ng.

2

HK4

Thi cui kr:
Tr&c nghim

+ TrInh bay ducyc each dánh giá, theo dOi và cáe bin pháp chAm soc các bnh nhan
suy ho Mp, sc và hon me..
ChAin sOc ngi
+ Nêu duc mic dIch, chi djnh v k5' th4t thrc hin the bin pháp sir ding trong
bnh Ca CIXU &
chain sOc bnh nhOn nng nhtr lieu pháp oxy, chAm sOc bnh nhân dt nOi khI quán,
chAm soc tIch crc
m& khI quãn va nuoi dung bnh nhân qua ông thông da dày.
2
+ Mo tA thrcic các biêu hiên lam sang d chAn doán và each xu trI trithng hcip cp
cüu ngrng tun hoàn - ho hap.

2

HK7

Thi cuOi ks':
Trc nghim

STI

Têni rnôgii ho

Muc dich mon hc

42

ChAin soc cho
ngixñ en dixcc
phiic hi chirc
nAng

Quàn 1
dix0ng
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46

•
- Trinh bay dixçrc dc dim bnh lao hin nay
•
- Trinh bay diiqc các triu chng nghi lao
Chäm soc sue
khóe ngithi bh - Näm ducic nguyen tàc và phác d diu trj lao cüa chi.rong trinh chng lao qu6c
gia
Lao
- Nhn thirc diucic tm quan tr9ng cüa bnh lao trong cong dng và tu vn &rçrc
các bin pháp phông ngra bnh lao.

2

HK6

Thi cuéñ ks':
Trc nghim

47

- Kin thüc: Sinh viên hiu duçic kin thic v các bnh da liu thi.thng gtp bao
Chàm
sü gm: djch d, nguyen nhân, cci ch bnh sinh, triu chirng, ch.n doán va chäm soc
khOe nguôi bnh - Thai d: Tham gia My dü các bui h9c l thuy&, lam sang. Lam bài tp theo
Da liu
nhóm và thuyt trInh
•
-. K näng: Thrc hành khám và chain soc các bnh thông thi.thng

2

11K6

Thi cui kS':
Trc nghim

48

Ch.m soc sue - Trinh bay duçic cc triu chng chInh cüa mt s6 bnh mt ththng g.p
khOe ngui bnh - Lp k hochchäm sOc bnh nhân mc bnh v m&t
Mt
- Huàng Mn cho bnh nhân và gia dinh bit each chäm soc bnh v mt

2

I 11(6

Thi cuoi ks':
Trc nghim

49

- TrInh bay duce các triu chng lam sang, cn lam sAng và ch.n doán các bnh
thông thithng trong TMH.
Chäm soc src
khOe ngithi bnh - Nêu len thrac cãc bin chung và hiiàng diu trj các bnh thông ththng trong
TMH
•
TMH
- Mo tã ducrc cách ehäm sOc diêu dixong và each d%r phOng cáe bnh thông thu&ng
trong TMH.

2

HK6

Thi cui kr:
Trc nghim

50

ChAm soc sue - lrInh bay dixçic dac dim bnh hc các bnh rang ming thông thung.
khOe ngixôi bnh - Trinh bay ducic nguyen t.c s cthi vA huOng chäm soc các cp cüu và hu pMu
RHM
Rang - HAm - Mat thu0ng gap.

2

HK6

Thi cuôi kS:
Trc nghim
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Thi cui ks':
Tre nghim

+ Mo tá dixçic các triu chüng chInh cüa mt s beth 1 ngoai khoa thung gp
+ Lit kê ducic mt s beth ngoi khoa thung gp
+ TrInh bay ducic tn suit, nguyen nhân bnh sinh cUa mOt s6 beth 1 ngoai khoa
thuông gp
+ Mo tá dirçirc the triu chimg lam sang và c.n lam sang cüa mOt s6 bnh 1 ngoai
khoa thtthng gp
+ Tom tt duvc thai d x trI các bnh trên

2

FJK4

'ihi cuôi ks':
Trc nghim

- Mo tã &rçlc v giãi phu, sinh 1, tam 1 cüa bá mc khi chuyn d và dO.
San co s& và bnh - Mo tã duçrc giäi phu thai nhi liOn quan dn qua trInh chuyn d và dO.
1
ra dtrc các yu t chuyn da binh thithng.
- Chn doán duc các trithng hçip thai nghOn cO nguy ccx cao và bnh l kern theo.

2

1-11(5

Thi cu6i k:
Trc nghim

+ Trinh bay ducxc các kiEn thic ccx sâ Nhi khoa
+ TrIth bay ducxc dc dim djch t h9c, nguyen nhãn, triu chüng lam sang, c3n
Nhi ccx sâ và bênh lam sàngmt so bnh thithng gp i trO em.
1
+ Trinh bay duçxc tiêu chun chn doán xác djnh, các ch.n doán phãn bit và cách
djnh hixâng tim nguyen than mOt s bnh thizxng gp ô trO em.
+ Nêu duçxcmt s phác diu tij diu trj bnh thix?xng gtp ô trO em.

2

HK5

Thi cuëi kS':
Trc nghim

Kin thüc:
Trinh bay thrçrc quy trInh diu dixOng v các bnh l thuOng gp ye ni khoa và
ngoi khoa.
K5 nAng:

2

111(8

Vit chuyOn d

Tê môu hoc

Mc diethi mon hoc

Ni co si và bnh - Khám và chn doán &rcic mt s hi chirng thithng gap.
1
- Ch.n doán và diu trj dlxcTc môt s bênh 1 nôi khoa.

Ngoi
bnh 1
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- Phát hin ducie các nhu e.0 cüa bnh nhan v the bnh ni khoa và ngoai khoa.
- L.p và th%rc hin dtrçic quy trInh chäm soc the bnh v nOi khoa và ngoi khoa.
Thai dO:
- Nhn thüe duqc ttm quan trong cüa vic thirc hin dung và chInh xác các quy
trinh diêu throng, trong qua trinh chain soc ngxi bnh.
- Co thai dO thông cam, an cn vâi bnh nhân và ngithi nhà bnh nhân.
IX. Ngành K thut hIiih áiili y hoc 1i chInh quy
STT

2
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Ljch trinh
giäng dy

P.pháp dánh
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- Kin thrc: Trang bj cho sinh viên h thong kMn thüe c bàn gm các nguyen
Trit hQc Mac - Lenin, giüp ngu1i h9c hiu bit nn tang Ui tu&ng cüa Dáng cQng
san Viét nam.
- K nAng: Giüp cho sinh vien xác ltp c so h4n d tip cn nii dung mon hçe
Trit hoc Mae - Trit h9c Mac - Lenin, timg bxOc hinh thành the giOi quan và phtrcing phap 1un
Lenin
chung nh&t d tip cn các mon khoa h9c khác; gop ph.n rèn 1uyn näng 1rc Ui duy
và näng 1rc thre tin eho sinh viên.
- Nàng 1rc tr chü và trách nhim: Gop pMn hinh thành 0 nguñ hçc thai dO nghiérn
tue trong hc tp các mon i 1u.n chinh tn và cáe mon khoa hQc chuyên ngãnh dtrcc
dão tao; giüp cho sinh viën xãy dirng nMm tin, 1 ttr0ng each mng cho bàn than.

3

HK1

Thi cui ks':
Tix luân

- Kin thCrc: Trang bj cho ngtr0i h9c h th6ng kin thirc c bàn bao gm các Nguyen
Kinh t chmnh
1)2 kinh t - chInh trj Mac - Lenin, giüp cho ngithi hc hiu bMt nn tang ttx tithng cüa
trj Mac - Lenin
Dãng cong san Vit Nam.

2

HK2

Thi cuOi ks':
T luân

TCn mon hçc

Myc dIch mon hQc
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- K nng: Giüp cho nguii h9c xác 1p cci sâ 1 1un d tip ctn ni dung mon Tu
tixông Ho ChI Minh và moo Ljch sr Dãng cong san Vit Nam, trng buâc hInh thOnh
the gii quan và phucing pháp iun chung nhât dê tiêp c.n các mOn khoa hQc khác,
gop phân rèn 1uyn nAng 1rc tu duy và thc tiên cho ngu?ii hQc.
- Nang 1rc ti,r chü và trách nhim: Gop ph.n hInh thânh i nguii hçc thai dO nghiêm
tue trong h9c tp eác mon 1y 1un chInh trj và các mon khoa hçc chuyên ngành ducic
dào tao, giüp nguñ h9c xày dimg niêm tin, 1 tuông each mng cho bàn than.
- Kin thirc: Trang bj cho ngu1i hc h thong kin thirc c bàn bao gm Chü nghTa
xä hOi khoa hQc thuOc Chü nghTa Mac - Lenin, giüp cho ngui hQc hiêu biêt nên tang
Ur tuâng cCia Dãng cong san Vit Nam.
- K näng: Giüp cho ngtthi h9c xác 1p c so 1' 1un d tip en nOi dung mon Tu
Chü nghia xä ttrOng Ho CM Minh và mon Ljch su Dáng cong san Vit Nam, trng buOc hInh thành
the giOi quan và phuing pháp 14n chung nhât dê tiOp cn các mon khoa hc khâc,
hOi khoa h9c
gop phân rèn 1uyn nang l%rc tu duy và thrc tin cho nguOi hoc.
- Näng 1%rc t%r chü và trách nhim: GOp pMn hInh thành 0 ngu0i hçc thai dO nghiem
tñc trong h9c t.p các mon l' 1un chInh trj và các mOn khoa hçc chuyên ngành thrçxc
dào tao, giUp ngtthi hc xây d%mg niêm tin, 1 tuOng each mang cho bàn than.

Tu tuOng H
Chi Minh

- Kin thCrc:
+ Nm duqc nOi ham khái nim, cr sO, qua trInh hInh thành và nhilng nOi
dung c bàn cüa tu ttrOng Ho CM Minh.
+ Nm dtrc phuGng pháp và phixong pháp 1un cüa Chü tjch H ChI Minh
trong vic nhn thIrc, giài quyt các vn d 11 1un và. thrc tin cüa dan tOe và nhân
1oi.
+ Hiu duqc nhttng giá trj khoa hQc, each mng, nhân van trong cuQc d0i, sir
nghip, tu tuong Ho ChI Minh.
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5

MOn lipe Ljch sfx Bang cong san Vit Nam nhm giüp cho sinh viên:
Ljch sü Bang - Xáe lip ca sâ 1 1un cci ban that d tr do hiu bit nn tang tu tu&ng cüa Bang;
Cong san Vit - Xây drng nim tin, 1 tir&ng cách mng cho sinh viên;
Nain
- Tmg buàc xác 1p th gieni quan, nhân sixth quan và phuang phãp lun chung nht
d tiêp c.n các khoa h9c chuyên ngãnh diicic dào tao.

2

HK4

Thi cuôi k:
Tu luãn

6

Ngoi
ngu Can ci.r Quyt djnh s6 1478/QD-DFII-I ngày 07/10/2020 cüa Giám d6c Dai h9c Hu
không chuyên v viéc ban hành Quy djnh day và. hçc ngoi ngft khong chuyên trong các chuong
trinh dào tao trinh dO dai hçc tai Bai hoc Hu&

7

HKI ,2,3

DI-INN, DHH
quy djnh

STT

Ten mon hQc

Mc dich mon hçc
+ Hiu ducic mt each có h th6ng nn tang tix ttthng, kim chi nam hành dung
cüa Bang và each mng nuâc ta.
-Kynang:
+ Rèn 1uyn näng lrc tu duy ii 1un.
+ Co k5 nãng lam vic Ca nhân và lam vic nhóm trong vic nghiên cru, phân
tIch các tác phâm 11 lun cUa H6 Chi Minh và k5 näng trinh bay, thuyM trinh mt s6
vn dè 1 luán.
+ Co k5 näng 4n ding ii luân, phuong pháp và phrnmg pháp 1un cüa H6
ChI Miith d8 nghien ciru, phân tich các vn d chInh trj, xa hi cüa Vit Nam và th
giâL
- NAng.lirc tr chü và trách thim:
+ Cüng c6 cho sinh viên nim tin vüng cMc vào chü nghia xä hOi vã con
&rrng di len chü nghTa xa hOi Vit Nam. Nãng cao lông ttr hào dan tOc, tmnh cam
d6i vâi Bang, vài Bác H6. Hiu rO vai trô cüa thanh niên trong cong cuOc xây dixng
và b v T6 qu6c xä hi chü nghTa.
+ [Mo tao sinh viên tr& thành nhitng con nguii cO phm cMt dao drc men, cO l
tiRing va phong cách, 161 s6ng lành math.
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- Cung cp cho sinh viên hrqng tü vrng chuyên nganh giãi phu h?c di cuong v
cac bO phn va các h thông trong c the con ngithi, các tr Ca ban ye bnh l
- Cung cp mOt s6 cu trüc ngr pháp thuông &rc dung trong y van, giup sinh viên
sau khi hQc xong hQc phân nay có the d9c dtrqc các bài chuyên ngành ca ban.
- Ngoài ra, giüp sinh vien cO th nghe quen các tr chuyên ngành và giao tip chrçc
trong các tinh huong dan giãn trong ngành y.

2

HK2

Thi cui ks':
Träc nghiin

Sau khi hoàn tt hpc phn nay, sinh viên có khá näng:
- Kin thic:
• Mo tá diing các thành phn chInh cüa phn mm MS Word nhix giao din man hinh,
djnh dng ky' tsr, djnh dng don, djnh dng trang, cOt và bang biêu, d h9a, in an,
trOn thu vã cac thao tác nâng cao khác. Tr dO, 4n d%mg chüng vào vic son thão,
djnh ding cac tài 1iu noi chung và cac van ban thuing sir dimg trong 11th vrc y hçc.
• Mo tá dung cac thành phn chinh cUa phn mm MS Excel nhu giao din man hInh,
cac djnh dng và thao tác trOn các WorkBook, Sheet, Row, Column, Cell, ham, do
thi và các chftc näng khác; hiêu và van dung các ham dë giãi quyêt các bài toán và
Tin hoc Va Xac xu ly so lieu thông ké trong y hoc, tnnh bay d hêu dixcn dang do thi
•
•
suat - Thong ke
• Trinh bay dung cac kien thuc lien quan den Internet va Virus tren may trnh. Tir do,
y h9c
4n ding chung vào vic tim kiêm dft 1iu trën mng; phOng ngra và. ngàn chn virus
xâm thp vào may vi tinh.
• U'ng dmg các phuang pháp xác sut khách quan, xác su&t chü quan d xác djnh khã
nAng xáy ra cüa các yêu t bat djnh trong y khoa, dê dánh giá xét nghim chân doán
sang 19c, din giài k& qua chân doán.
• Giái thIch duqc quy lu.3t, các dc trirng cüa các bin ngu nhiên trong sinh y h9c.
• TrInh bay dixqc khái nim các tuâng thng ké quan trong nhu phân ph6i, vj tn
trung tam, dO rng, dO phãn tan, sij không chäc chãn, tmnh ngâu nhiên và vic chçn
mâu.

3
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3

11K2

Thi cu6ik':
Tr luan

• 1.11'ng dmg phi.rnng pháp inic luçing khoãng tin coy, kMm djnh già thuyt th6ng ké
phü hqp vâi timg nghiên cüu.
• U'ng ding phtxong pháp hi qui và tiwng quan d dr doán mi tirmig quan giüa các
yu t ánh hixông ln nhau trong y h9c. Tr do rat ra các kt 1un khoa hc và thirc
tin lien quan den chuyén ngành.
-Knãng:
• Sü diing thành thao phn mm soan thão van bàn MS Word d son tháo, trinh bay
tài 1iunói chung và eác van bàn thu&ng sfr ding trong lTnh vrc y hçc.
• Sr ding thành tho MS Excel và rng dingno d quàn l' c s& dt 1iu; trinh bay
dct lieu duói dng do thj; xir l và phân tIch so 1iu thông kê trong linh vrc y hpc.
• Sir ding thành thao Internet tim kim thông tin lien quan dn y hoc, phOng ngüa
và ngän chn virus xâm nhp vào may vi tInh.
• Ap dmg cac phucmg pháp xác suit, th6ng kê y h9c co bàn vài sr h trçl cUa phn
mêm thông ke SPSS dê giái quyêt vn dê thu&ng gp trong thrc hành nghe nghip,
trong nghiên cru khoa hyc.
- Thai do:
• Mo tã giá trj chuyên nghip, ton trQng, 1ng nghe, hcxp tác và dóng gop lam vic
nhóm.
• Chrng minh giá trj chInh trxc h9c thut, trung thrc, dam bão gii gic/quãn 1 thñ
gian, không gian 1n.
• MO tá giá trj chuyên nghip, tOn tr9ng, 1ng nghe, hqp tác và dong gop lam vic
nhóm.
Trung thrc, cn trçng, khách quan khi tin hành chirng minh các giá trj khoa h9c,
dam báo gRi giac/quãn 1 thi gian, không gian lan.
I-lOa hçc va Vt
- Kin thac: Sau khi hoàn tt mon h9c nay, sixth viên có khâ näng:
Ly - Ly Srnh
151
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iiJng diing duçic cac qui lut cüa s'j vin dng và bin diii (nguyen lii, II nhit dng
hóa h9c, dinh lut 1-less, toe dO phãn irng - xüc tác enzym, can bAng hóa hQc), hiu
Crng electron tir do dir doán khA nAng, chiêu huâng ciia cAc qua trinh hóa hpc và co
chê phán irng, huOng phán img theo muon trong thirc tê và c the song.
Vn dicing duçTc vào mOt s hin tucing lien quan dn di s6ng, sIre khOe con nguii
(nhit dO soi, nhit d) dông dc, áp suát thâm thâu, dO tan, phirc chat, pH dung djch,
dung djch dm, h keo).
GiAi thIch &rcic tInh chAt ha h9c elm Hydroeacbon, Dn xuAt halogen, Alcol Phenol, Aldehyd - Ceton, Acid carboxylic - dn xuât, Amin - Aminoacid, Glucid).
Xae djnh dixçie cAc loai ding phân (hInh h9c, quang h9c) vA danh phAp cüa các hqp
chat hthi c (thông thtring, IUPAC); 1mg ding trong y - ducic h9c cira mOt so loai
dng phAn.
TrInh bay lti duçic bàn chAt ánh sang; co ch hAp thi,i ánh sAng và phAt sAng; phwmg
phAp ghi do cAc dai luvng 4t 1' trong nghien elm chlrc nAng y sinh hQc; hin tirqng
din di và 1mg ding cüa no; tác dimg cUa tác nhân 4t l d6i vâi h thông song.
Ap ding ducic các djnh 1ut quang hinh hçc d giài bài tip.
Ap ding duqc các nguyen tc Vt 1' ca bAn, quy lut Vt l thucng din ra hoc có
1mg ding trong h thông s6ng cüng thu trong linh vrc y sinh.
Hiu và trmnh bay duqc Ca ch th,i cAm ánh sAng & mAt nguôi, nguyen tAc tao Anh qua
kIth hién vi.
GiAi thIch duçirc các phân tIch djth tmnh và djnh luçmg eüa các chAt. Mo tA duçic
nguyen l và ixu diem cüa mAy quang phô.
Hiu dixçic bàn chAt Vt 11 cüa sOng Am và song siêu Am. TrInh bay duqc các 1mg
d%mg cüa song am và siéu am trong Y hQc.
Ap ding duçic các nguyen tAc trong laser d 1mg ding trong 11th vc Y sinh. Giâi
thIch duc cAu tao, ea chê hoat dung cira cAc loai laser khác nhau.
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Giái thIch ducrc nguyen tc hoat dung cüa hin tuçmg siêu ly tam. Ap ding nhüng
kiên thüc dà biêt trong vic sü ding may siêu ly tam trong các phông xét nghim.
Giãi thick tác di.ng büc xa len ca th sng, irng diing 4t 1 nguyen tü va hat nhãn.
Giãi quyêt các bài t.p lien quan sü d%ing büc xa.
- K näng: Sau khi hoàn tht mon h9c nay, sinh viên cO khà nang:
Sü ding thành thao các dmg ct và thao tác thI nghim hóa hQc ca bàn thrc hin
trong phOng thI nghim noi chung, phOng xét nghim nói riêng.
Thirc hin mOt s6 bài thi nghim hOa h9c và tin hành phân tIch kt qua dt disçyc.
Rèn 1uyn thành tho các kT näng lain vic (bàn tay khéo leo, quan sat hin tuvng,
tuân thu quy trinh, nhn dnh, dánh giá, can then, sach së, thu dáo,...)
Sü ding thành thao các diing ci và thao tác thI nghim l sinh c bàn thrc hin trong
phOng thi nghim nói chung, phOng xét nghim nói riêng.
Thirc hin mOt s bài thI nghim l sinh, phân tich kt qua dat dugc, rèn 1uyn k5
nãng lam vic dOe 1p.
- Thai dO: Sau khi hoàn tht mon h9c nay, sinh viên có th:
Mo tá giá trj chuyên nghip, ton trçng, 1tng nghe, hçip tác và dóng gop lam vic
nhóm.
Chng minh giá trj chiiih tri,rc hçc thut, trung th%rc, dam báo gii giAelquãn 1' thñ
gian, không gian 1n.
Nâng cao k näng lam vic nhóm.
Co k nàng lam vic dOe lip, bit cách tim kim thông tin và t6ng hçrp thông tin.

10

+ Cung cp nhüng vn d cci bàn và hin dai v th giâi s6ng, cu tric va quy 1ut
Sinh h9c và di hoat dng cüa chüng, bao gôm sinh h9c t bào, sr sinh san và phát trin phôi và môi
quan h giüa con ngthi Va môi tru0ng.
truyn
+ Chi ra mOt s6 bnh 1' & m1rc dO t bào d6i v&i c th ngu&i.
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TrInh bay ducc các ni dung chU yu cn thit d thrc hin mOt d tài nghi6n NCKH.
TrInh bay ducic cách xü 1, t&ig hçip, phân tich và so sOnh các thông tin thu thp &rcic
nhm cung cap các bang chUng hu'u Ich cho 1p k hoach.

2
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ks':
Trc nghim

12

- Kin thüc: TrInh bay dtqc nhitng khái nim co bàn v tam 19 hQc, tam 19 hçc y h9c
vO dao dCrc y hQc
Tam 19 y hçc - K nang: Ap dmg tam 19 y hQc, dao dirc y hc trong thrc hOnh ngh nghip và
hC
D dC
nghiên cüu khoa hQc
- Thai d: Xác djnh chrçic tAm quan trçng cüa tOrn 19 hpc - dao duxc y hçc

2

HK1

Thi cui k9:
Trc nghim

13

GiOiphu

- Nêu ducc djnh nghTa và pham vi nghiên ciru cüa GiOi phu hQc. Nêu ducrc vi trI vO
tam quan trng cüa giOi phu h9c trong sinh h9c vO y hçc. Biét nguyen täc gçi ten
các chi tit va sir diing dixqc thi4t ngir trong GiOi phu h9c.
- Trinh bay duçic c.0 tao giOi phu ca Ca th ngixi.
- Vn ding dixçc kin thüc giOi phu dO h9c trong hQc phAn nay vào các mon hQc
khác.

3

IlK 1

Thi cui k9:
Trc nghim

Sinh 19 h9c

Kkn thic.
Tririh bay dtrçic chirc näng cüa hang cAu, nhóm máu vO cüa mOt s6 Ca quan trong co
th: tim, dng mach, h ho hip, da dày, cAu thin, tuyn thuçing th.n và no ron.
KI'nàng:
Vn ding duqc các kin thrc sinh 19 d h9c t6t các mon hc so si nganh, mon chuyên
nganh... và trong thrc hành ngh nghip sau nay.
Thrc hin duqc mt s kT thutt xét nghim thông thumg v máu.

2

HK2

Thi cu6i k9:
Trc nghim

STT

Tn mon ho

Muc dfcthi mOn llfto
+ Cung cp mOt s6 kin thirc nn cho vic hc nhcing mon chuyên ngành nhu: hóa
sinh lam sOng, sinh l', min djch......

Nghiên
khoa hc

14

cfru
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Sfr dyng ducic mOt s, may thäm do chirc nàngthm giãn.
Nhn dng duçrc cáct bào máu duài kInh hin vi quang hçc
Thrc hin duqc mOt s6 thu thut trên dung 4t thI nghim, giái thich duçic các hin
tucing xãy ra trong thI nghim và lien h thrçic vâi 1 thuyt.
- Trinh bay duac các khái nihi có ban v bnh, bnh nguyen, bnh sinh, lao hóa, t1
vong.....
-Giái thich duçrc các cc ch bnh sinh cfing thu bMu hin cüa cácri loan thu'ng
gp g6m viêm, s6t, rôi loan ni.ràc - din giãi và ri loan can bang kiêm-toan.
Sinh l' bnh - -Trinh bay duqc vai trO cüa các thành ph.n thuOc min djch tr nhiên va và min djch
Min dich
thu dtrcic.
-TrInh bay duçic các cc ch dáp üng min djch tr nhién và thu duçirc cüa co th khi
có kháng nguyen xãm nhp.
- Vndmg ducic kMn thirc l thuyt d trinh bay duqc nguyen l và rng dmg cüa
mOt sO k thuât mien dich.

16

2.1. Mo tá dtrqc cAu taO bInh thung cüa các '°ai t bào cüa trng loai mô a müc dO
vi the và sieu vi the.
2.2. Mo tà dixqc cu tao mO h9c binh thuang cüa cac c quan và h thóng c quan.
2.3. Giäi thich duc m6i lien quan chat ch gifta cu tao và chc näng cüa các thânh
phãn câu tao cUa các mô và cci quan.
Giái phâu beth
2.4. Nhn biet duc cac mo va cci quan cüng các chi..•
tiêt cau tao brnh thi.thng duâi.
- Mo phôi
kinh hiên vi quang h9c, hoac qua cac anh chip vi the hoc slides.
2.5. Sir dxng thành thao kinh hin vi quang h9c thông ding, bi& các nguyen t&c bão
quãn kInh.
2.6. Cam nhn duqc tm quan tr9ng cüa nhfng hiu bit v mô hQc và vj trI cüa mô
hc trong h thông kiën th(rc Y hpc.
155

Thi cui ks':
Träe nghim

2

HK3

Thi cuoi ky:
Trc nghiêm

STT
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2.7. TrInh bay duçrc nhtng kin thüc eo ban v nhüng bin &i hInh thai h9c cüa té
bào và mô trong qua trInh bh 1
2.8. Nhn thtrc thrcc tAm quan trong va giá trj cüa chAn doán giái phAu bnh trong
thuc hành lam sang
2.9. Vn ding duvc kin thirc v 1y thuyt và thrc hành Giâi phAu bnh d phân tIch,
nhn djth và áp dmg vao chuyên ngành K51 thut hmnh ánh Y hpc

Dwc

- Kin thirc: Trmnh bay &rçic các 1oi thuc, nhóm thuc và vn d dixcic 1 lien quan
cUa nhóm thuôc.
- K näng: Vn diing ducic cãc yu t6 duçirc dng h9c, dircc 1rc h9c cüa thuc trong
thrc tiên cong vic.
- Thai dO: Co nh.n thirc dung dn v thuc khi sü diing và huóng dAn si di,ing trong
cong dông bão dam sü diving thuôc hçip 1) an toàn & hiu qua.

2

1:11(3

Thi cu6i ks':
Träc nghim

18

Diu duong c
ban

- Kin thirc: TrInh bay dixçitrc các loti thuc, nhóm thu6c và vn d duvc 1 lien quan
cUa nhóm thuôc.
- K5 näng: Vn ding thrqc các yu t6 ditrcc dung h9c, duçic 1xc hpc cUa thuc trong
thrc tiên cong vic.
- Thai dO: Co nhân thirc dung dn v thuc khi sr diing va hrnng dAn sr ding trong
cong dong báo dam s diing thu6c hçip I' an toàn & hiu qua.

2

HK3

Thi cui kr:
Trc nghim

19

PhAn Bnh h9c NOi khoa
Chn doán và xir trI thrqc mOt s bnh 1 ni khoa c ban
Bênh hoc Nôi
,.
.
Phan Beth hoc Ngoai khoa
khoa va Ngoai
.
+ Mo tã dtrc1c CáC triu chirng chinh cüa mOt so bnh l ngoi khoa thwing gp
khoa
+ Lit kê duvc mOt s6 bnh ngoi khoa thtr?mg gp TrInh bay dixcic tAn sut, nguyen
nhân bnh sinh cüa mOt so bnh 1 ngoi khoa thithng gp

2

HK4

.
.
liii cuoi ky:
Trac nghiçm

17
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HK3

Thi cui k:
Trc nghim

HK3

Thi cui k5':
Trc nghim

+ Mo tã duc các triu chüng lam sang vâ cn lam sang cUa mt s bnh l' ngoi
khoa thuing gp
+ Tom tt dryc tháidÔ xü tn các bénh tr&i
+ Vn diing dixqc kin thc khoa h9c c1 b4n, y h9c ca sO và chuyên ngành vào hot
dng ngh nghip, giãi thIch dixçic nguyen 1 ccx chê các xét nghim thông thixOng.
+ Vn ding dixçxc các kin thüc sinh hoá vào lam sang và các mon h9c khác niiu sinli
l, sinh l bnh min djch. . . .và nghê nghip sau khi tt nghip.

20

Hoa sinh

21

Kin thüc
1. Trinh bay duçxc vai trO, nhu càu cUa dinh dung và giá tn dinh duOng cUa
thrc phm d6i vOi sirc khOe.
2. Lit kê ducxc các nguyen tc cüa dinh throng hcxp ly' cho các kra tuëñ, v sinh an
toãn thrc phm và bnh do dinh duOng không hçrp li', không dam bão v sinh gay
ra.
3. Trinh bay dirçrc mic tiêu, ni dung cUa giám sat dinh duOng và các phucmg
pháp dánh giá tInh trtng dinh dirOng
Drnh duong4. Trinh bay thrçxc nhftng nguyen tc dinh duOng ti& ch và ch d n trong mt
SKMT, dch te
s bnh mn tmnh không 1y cO lien quan dn dinh dixOng.
QC
5. Mo tã nhttng yu tt nguy ccx tr mOi truOng tác dQng dn süc khOe con nguOi.
6. Trinh bay nhUng tác hi tü môi truOng lao dng ánh huOng len src khOe nguOi
lao dng.
7. Trinh bay nhttng bin phap nh?tm giám thiu các tác hi tr môi trithng dn
sOc khOe cong dOng.
8. Trinh bay ducxc phtrcmg pháp mO tá tinh hinh süc khoé và bnh tt cüa cong
dOng.
K näng
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9. Phát hin duçc &rqc mOt s vn d dinh dung phi bin tai cong dng.
10. Dánh giá duçrc tInh trng dinh duOng cüa mOt dôi tuçrng trong cong dông.
11.Phát hin duçic các vn d sirc khoê môi trumg và sirc khôe ngh nghip trong
cong dông và dé xuât nhUng giâi pháp phOng chông ô nhiêm và nâng cao sftc khoê
cong dong.
12. Thu thp duqc thông tin v tInh hinh sirc khöe cong dng.
13.X& 1 và phân tIch thông tin lam bang chüng cho vic 1p k hoach a cong dng.
Thai dO
14. Nhn thüc dixqc thin quan tr9ng cüa dinh dung và an toàn thirc phAm d6i vói
surc khôe con ngimthi.
15. Nhn thirc dixcc thm quan trQng cüa các yu tó môi trizôrng - ngh nghip ánh
hirmg den sic khôe con ngii.
Nhn thüc duçic tAm quan trQng cüa phtung pháp djch t hc trong YTCC.

22

- Kkn tháv:
+ TrInh bay dixcic bàn cht tia X và nguyen l' phát tia X.
+ TrInh bay di.rcrc sa d cAu tao may x quang và bong X quang.
+ TrInh bay ducyc nguyen 1 tao ánh siêu am
Nguyen l' các + TrInh bay dixçvc nguyen 1' tao ánh Cat lap vi tInh
phtxong phá.p + TrInh bay duc nguyen 1 tao ánh Cong hixâng tr
toanhyhoc1 -K9náng.
+ Giao tip và tu vn dirqc v vai trô, üng ding cüa các k thut chAn doán hInh ãnh.
+ Nm duçic nguyen l' hot dng, cau tao cüa các h th6ng X quang, siéu am, CLVT,
Cl-IT
- Thai d5:
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Giái• phu x- - Phân tich duçic mi lien quan giüa giãi phu sinh 1 - tu th ch%ip X quang và giái
quang thii&ng phu X quang.
quy
- Nm chäc v các mc giái phu trên phim X quang thumg quy.

4

I!K3

Thi cuôi ks':
Tu luk

24

K thut chtp - Nm ch&c v tu th và các thông s k thut chip X quang thi.r&ng quy.
X-quang thông - Thrc hành dixcic k thut chip phim X quang thuing quy tht cá các tix th thing,
thu&ng 1
nghiêng chch ca ban.

2

I IK4

liii cu& k:
T%r luân

25

2.1 Kin thüc và k5 n.ng
- Hiu ducic chi djnh, ch6ng clii djnh, xr trI phán img không dung np, thuc di
quang
- Hiu dtrçic clii djnh, ch6ng chi djnh và các phixang tin ding ci cn thit trong cãc
xét nghim k thut chip X quang dc bit
- Hiu rO v tir th, k thu.t ch%ip, các thông s k5 thut và các k th4t b sung.
Ky thut chip - Thc hành lam ducrc các k thut X quang dc bit
X-quang dc
2.2 Thai do.
bit1
- Tuân thu nguyen tc vô khu.n và khu.n trong xét nghim k5 thut X quang dc
bit.
- Th%rc hin dung các quy djnh v nhim vi cUa ngithi k5' thut viên.
- Ton trQng các quy djnh v do dc, üng xir, trách nhim cüa nguii ky thuât viên;
các Lut, quy dnh lien quan den thirc hành.
- Ton tr9ng, cam thông vài nguäi bnh duc xét nghim

4

HK5

Thi cuj ks':
Tçr lun

SIT

Ten mon h9c

Miic dIch mon hQc
+ Thrc hin dung các ni dung v 4n hành cac h thng k thut hlnh ãnh.
+ Ton trpng các quy djnh v do düc, thig xi, trách nhim cüa k' thut viên chAn
doán doàn hinh ánh, các quy djnh lien quan den thirc hành các k5 thut chAn doán
hinhành.
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26

Các 1c thut + Nêu ducic các trang thi& bj ghi nh.n ãnh X quang, h thng CR, DR
ghi nhn và luu + Hiu dixçrc nguyen i hoat dng cüa quy trInh tráng rra in phim tr dng.
gift hInh Anh
+ He th6ng lixu gift hinh áth PACS, RIS, workstation...

2

}JI(4

Thi cuôi kr:
Trc nghim

27

Giái phu hinh
- Nm chic v các moe giãi phâu va tixang quan các tang trên hInh ãnh c&t lap
ânii cat

3

HK5

Thi cui ks':
Ti,r Iun

28

- Kin thüc:
+ N&n chic các k thi4t chip dng hQc, các k thut và chuAn bj dc bit khi chip
K9 thi4t chip CLVT, CC k5 th4t Xft 1' và tái tao hIflh
cat iap vi tmnh 1 - K nãng:
+ Thrc hành thao tác thành thao trên may chiip CLVT.
+ Din giái dizcc các k thut chiip CLVT thông thixng cho tftng b may c thL

3

HK5

Thi cuM kS':
Tr 1un

29

- Kin thirc:
+ Nm chic các k thut chi,ip dng hQc, các k5 thut và chun bj dc bit khi chi,ip
K thut chip CLVT, các k5 thut xft 1 và tái tao hmnh
cat lop vi tinh 2 - K nang:
+ Thrc hành thao tác thânh thao trên may chiip CLVI.
+ Din giãi thxçrc các k thut chip CLVT thông thmg cho tirng b may c th.

2

I-IK7

TM cui kS':
Tir 1un

30

- Hiu ducic nguyen i, din giãi duçic các k thut chiip CHT thông thuôiig cho tftng
K thu.t chip bQ may CY th&
cong huOng tx
- Th'rc hành thao tác thành thao trên may chip CHT
1
- Nm chic các liru k5 thut và ehun bj bnh nhãn khi chip CHT.

2

HK6

Thi cui ks':
T lun

SIT

Ten nthn Ernc

Moc fiich moo hoc
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- Hiu dixçic nguyen 1',din giái dixcic các k5' thu.t chip CHT thông thu&ng cho tirng
K thut chip bO may c th.
cong hirâng tix
- Thuc ha.nh thao tác thành thao trên may chip CHT
2
- Nä.m cMc các km k5' thut và chuân bj bnh nMn khi ch%ip CHT.

2

HK7

Thi cui ks':
T 1un

32

Y hçc ht nhân - Sinh .viên nm duc các kin thüc cci ban v y hpc hat nhân, diu trj tia xa Hiu bitt
và. xa trj 1
v nguyen 1 cüa mt s phuGng ch.n doán và dieu trj bang k thuat y hc hat than

2

HK6

TM cu6i ks':
Trc nghiem

- NAm duqc cac nguyen tc v an toàn bic xa
- Th%rc hành du(Yc các k5' thuât nhain dam bão an toàn bc xa cho bênh
- Hiu duçrc tm quan tr9ng cüa vic báo trI trang thi& bj Va an toàn may.
An toàn bic xa, - Nm vftng 1' thuyt v trang thit bj và các bin pháp báo tn may
bào quán may - Thao tác báo tn &rc các may chiip X quang thuäng quy, may in phim, ra phim
Va may siêu am.
- Nm chic cac khái nim c ban v mach din, hiu và rng di,ing &rçrc hai djnh 1ut
Kierchop. Phân tIch drcic các mach din cci ban

3

}1K3

TM cuói ks':
Tir 1un

am 1

2

HK4

Thi cui ks':
Ti,r 1un

- Din giäi dupc các k thu,t Chán doán hIth ãnh cho tirng b may cy th.
Triu chüng - Phân tIch thrcrc các du hiu cci ban cüa hInh ânh bInh thuing và thn thixang bênh
hoc hlnh ãnh
I.
- Dinh huàng dixqc các bt thuvng d khu trü k' thut kháo sat.

2

J4J(5

Thi cu6i kr:
T 1un

Ti chüc và
- Trinh bay duçic vai trà cüa khoa CDHA, vai trO cüa các nhân sr trong khoa CDHA
quân 1 khoa

2

IIK8

Thi cui ki:
Tr Iutn

STT

Ten mon hoc

K

Muc dich mon hçc

thuât siêu - Trmnh bay thrçc trang thit bj và të, chirc hoat dng phông siêu am,
- Hiu dixcic vai trO siêu am trong khoa CDHA
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+ Mo tã ducic vai trO và chüc näng cüa ng1.ri k th4t viên trong phOng can thip
mach
+ Nm chic v thu6c can quang và thai dO xir tn trong truông hcip có phãn img thu&
Can thip mach
+ N chic v
cau vô khuân, diu dung, v sinh trong phông DSA
maui
+ Näm chAc v tu th, k thut chiip và các thông s6 k thut
+ Ph& hcp thirc hành thrcic tiong phông DSA các k thut chiip mach tang, mach
chi.

2

HK6

TM cu61 ks':
Tr1un

+ Nm vüng kin thCrc l thuyt, rèn 1uyn các k5' nAng thirc tp lam sang trên bnh
nhân.
Thrc
hành + Nm dixic quy trinh thrc hin các k9 thut
bnh vin I
+ BiOt dánh giá, nhn xét chat hrcing k5 thut dä thrc hin
+ Nm dirçic giãi phu hinh Onh

2

HK6

Thic hành +
Vn dáp

+ Nm vüng kin thftc 1 thuy&, rèn 1uyn các k5' nãng thirc tp lam sOng trên bnh
nhOn.
hành + Nm dixcic quy trInh thrc hin các k thut
Thuc
berth vién 2
+ Biêt dánh giá, nhn xét chat hrcing k5 thut dA thirc hin
+ N&ii dixçic giOi phu hinh ánh

2

HK6

Thr hành +
Van dáp

2

HK7

Thixc hành +
'1 .n dáp

Ten mon hoc

Mc ddlln mOn hc

0

than doán hinh
ãnh

38

+ Nni vth-ig kin thirc l) thuyt, rèn luyn các k näng thirc t.p lam sang trên bnh
40

Thuc
hành
bnh vin 3
+ N.m duc quy trInh th%rc hin các k thut
+ Bit dánh giá, nhn xét chAt hrcing k thu.t dA thrc hin
162
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+ Nm vtrng kin thirc l thuyt, rèn luyn các k nng thrc tp lam sang trén bnh
nhân.
Thixc
hành + N drnc quy trinh thic hin cac k thut
bnh viên 4
+ Biêt dánh giá, nhn xét chat Krcing k thut dà thrc hin
+ Nm thxçirc giãi phu hinh ánh

2

11K7

Thuc hành +
Vn dáp

42

K thut chip - Nm chc v tu th và các thông s k5 thut chip X quang khó.
X-quang thông - Thrc hành duqc k thut ch%ip phim X quang thung quy tht cã các Ut th kho, cac
thung 2
bin th và 4n diing trong các tn1ông hp ci th

2

HK5

43

- Kin thüc và k näng:
+ Hiu dtrçrc chi djnh, chóng chi djnh và các ding ci cAn thit trong các xét nghim
k th4t chip X quang dc bit
+ Nm chc v& tu th, k thut chip, các thông s6 k thut và các k5 thu.t b sung.
+Thixc hành lam duoc các k5 thut X quang dc bit: chiip nhuOm tüy sng, chiip
K thut chip khàp, chip thum dumg 4An niu nguçc dông, xuôi dOng...
X-quang dc
- Thai d;
bit 2
+ Tuâri thu nguyen tc vô khuAn và khuAn trong xét nghim k5 thutt X quang dac
bit.
+ Thrc hin dung các quy CInh v nhim vii cüa nguñ k5 thut vien.
+ Ton tr9ng các quy djnh v do drc, 1rng xü, trách nhim cüa ngu&i k5 thut viên;
các Lut, quy djnh lien quan den thrc hành.

2

111(6

Thi cu6i kS':
Tu lun

K thut hinh + Nêu duçic các k9 th4t hInh ánh tiên tin: CT 2 mirc näng luçmg (Dual source CT),
ãnh cap nht 1 PET-CT, MRI toàn than

2

HK6

Thi cui ks':
Tir lun
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+ Nm dixcirc giãi phu hinh ãnh
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- TrInh bay thrqc giái phu hInh änh sieu am trên các m.t ct khám bing tang quát,
K5 thut siêu gan, lách, tiuy, thin và các mach máu iOn vüng bing
am 2
- Trinh bay dixqc nguyen tc và các bixOc tin hành k5 thut can thip dixOi htxOng
dan siêu am.

2

HK6

Thi cui k:
Tir 1un

Y h9c hat nhân - Sinh vién nm thrcc các kin thirc co bàn v uxng diing tia xa trong diu trj ung thU.
va xa tr 2
- Hieu duc nguyen ly hoat dQng, ky nang van bath may trong dieu trl tia xa

2

HK7

Thi cu6i ks':
Tiac nghiçm

+ N&n vOng kin thüc 1' thuy&, rèn 1uyn các k5 näng thrc tp lam sang trên bnh
nhãn.
hành + Nm duoc quy trmnh th%rc hin các k5 thut
Thc
benh vlçn 5
+ Biet danh gia, nhan xet chat 1uçing ky thuat da thrc hien
+ Nm duqc giãi phu hInh ãnh

2

iK8

Th hàith +
Van dap

+ Mo tà dtxcc vai trô va chOc nng cüa ngixôi k5 thut viên trong phông can thip
mach
+ Nm chAc v thuc can quang và thai dO x trI trong truOng hqp có phãn irng thuc
Can thiçp mach + N.m chic v tu th, k5 thuât chup và các thông s6 k thuât
mau2
+ Thrc hành thrçc trong phông DSA các k th4t ch%ip mach tng, mach chi
+ Phi hp thrc hành duqc trong phàng DSA các k thut chip mach tang, mach
chi.

2

HK7

Thi cuoi kr:
Ti,rivan

2

HK5

Thi cu6i k:
Trc nghim

Ten mon hoc

Muc dich mon hoc
+ Hiu thrçic nguyen 1 hot dng cüa các k5 thutt tiên tiên
+ Nniduçc giá trj cüa các k5 thut tiên tin

46

48

Cp cOn
khoa

da - Trinh bay các kin thüc k näng co bàn v ch.m soc ngtthi bnh.
- Th%rc hành các k näng so cp ciru ban du cho bnh nhân
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S tin
chi

Ljch trinh
giãng dy

P.pháp dank
giá SV

2

J-IK7

Thi cu6i k5':
Tu luãn

HK5

Thi cu6i kS':
Trttc nghirn

50

+ Hiu ducic each thirc xây dmg, b6 tn mt phông thi dt tiêu chu.n và an toàn. Bitt
ducic các dmg eii cAn thit trong k5' thut bung thi.
+ Hiu dirçxc cu tao cüa phirn X quang co then, cu tao cüa bla tang quang
1(5' thut phông + TrInh bay dtrcvc các thành phAn và tInh cht eüa thuéic trang rüa plum x quang c
tôi (Các KT din.
. + Nguyen tc tráng rira phim X quang bAng tay.
tráng tha và rn
phim)
+ Nguyen 1 tráng rüa phim bang may x quang tir dQng, cách van hành và báo quãn.
•
+ CAu tao thm JP và nguyen 1 ghi nhn ánh cüa h théing X quang k5' thut s6 CR.
Cách 4n hành và bâo quãn.
+ CAu tao cüa h thóng X quang k5' thut s DR.

51

NOisoicobán

52

+ N&n vttng kin thrc 1' thuyt, rén 1uyn các k5' nAng thixc tp lam sang trOn bnh
nhân.
Thut
hành + Nm tixqc quy trinh thrc hin Các k5' thuett
bnh vin 6
+ Biët dánh giá, nh.n xét chAt luçrng k5' thut dâ thrc hin
+ N&n thxcc giái phAu hinh ãnh

2

HK8

Thrc bath +
vAn dáp

+ Nm vüng k5' nãng thrc tp lam sang.
Thçrc t nghé + NAm duc quy trinh lam vic tai các ecY sâ thrc .
nghip 1
+ DáPJ1 giá, than xét chAt hrcmg k5' thuât tai co sâ thixc tp d rut ra bài hoc cho bàn
than.

2

I-IK8

Trung binh
cong cüa các
bài thirc hành

- Co kin thirc và k5' nang ci bàn v vAn d các d%mg ciii ni soi, báo tn Va vO khuân
cac d%mg cii ni soi cüng nhu h trq bác sT tin hánh các thu thut nc,i soi tiéu boa.
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HK8

Trung bInh
cong cüa các
bOi thuc hOnh

S tin
chI

Lich trinh
giOng diy

Ppháp dOnh
gii SV

- Kin thrc: Trang bj cho sinh viOn h thóng kin thirc cci ban gm cac nguyen
1 Triêt hQc Mac - Lenin, giüp ngu&i hçc hiOu bit nn tOng tix tu&ng cüa DOng
cong sOn Vit nam.
- K näng: Giüp cho sinh viên xác Ip ca sâ 1 1u.n d tip cn ni dung mon
h9c Tri& h9c MOe - LOnin, tirng buâc hInh thành th giói quan va phucing phOp
Trit h9c Mac - Lenin lu.n chung nhAt d tip cn cOc mon khoa hc khác; gop phAn rOn 1uyn nang
1irc tu duy và nOng 1re thrc tin cho sinh viên.
- Näng lrc tr chü và trách nhim: Gop phn hInh thành a ng.thi hpc thai dO
nghiOm tUe trong hçc tp cáe mon 1 1un chInh trj vO các mon khoa hQc chuyOn
nganh duçyc dào tao; giUp cho sinh viên xây dirng nim tin, 1' tixOng each mang
cho ban than.

3

HK1

Thi cuti kr:
Tr luân

- Kin thc: Trang bj cho nguri hc h thong kin thirc cci bOn bao gm các
Nguyen 1 kinh t - chinh trj MOc - Lenin, giUp cho nguôi hpc hiu bit nOn tOng
Kinh t chInh trj Mac
tix tuông cUa Dãng cong sOn Vit Nam.
- Lenin
- K nOng: GiUp cho ngi.thi h9c xác 1p cci sâ 1 1un d tip cn nOi dung mon
Tu tuâng H ChI Minh và mOn Ljch sü DOng cong sOn Vit Nam, trng bithc

2

HK1

Thi cui ks':
T luOn

Ten mon hc

Mc dIch mOn IIçc

Thic t ngh
nghip 2

+ Nâm vüng k nàng thirc tp lOm sOng.
+ Nm dixcc quy trInh lam vic tai các cc sâ thirc
+ Daith giá, than xét chit hrcing k th4t tai Ca si thrc tp dé rut ra bài hçc cho bLin
than.

S

In
ciii

2

Ldllii

X. NgOnh K thuit x nghim y hçc chinh quy
STT

Ten mOn hoc

Muc dich mOn hoc
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- Kin thrc: Trang bj cho ngui h9c h thong kin thüc cx bàn bao gm Chü
nghiaxa hi khoa hc thuOc Chü nghia Mac - Lenin, giüp cho nguii h9c hiêu
biët nên tang tu trnYng cüa Dãng cong san Vit Nam.
- K näng: Giüp cho ngithi hc xác 1p ca si 1 1un d tip c.n nOi dung mon
Tix tixông HO ChI Minh và mon Lich sü Dàng cong san Viêt Nam, tüng birâc
Chu nghia xa hoi
hinh thanh the gicn quan va phuang phap luan chung nhat de tiep cin cac mon
oa h
QC
khoa hc khác, gOp phn rèn 1uyn näng 1rc tix duy và th%rc tin cho ngithi hoc.
- Nàng 1rc tr chü và trách nhim: Gop phn hInh thành ô ngu?ñ hçc thai d
nghiëm tue trong h9c tp các mon i 1un chinh frj và các mOn khoa hc chuyên
ngãnh duqc dão tao, giUp ng1Ii hc xãy dmg niêm tin, 1 tithng cách mng cho
bàn than.

2

HK2

Thi cuoi ky:
Tu luân

- Kin thirc:
+ Nm duçc nOi ham khái nim, c so, qua trInh hInh thành và nhUng nOi dung
ccr bàn cUa tu tuOng H ChI Minh.
Clii + Nm ducjrc phumig pháp va phuongphap 1un cüa Chütjch H6 ChI Minh trong
viec nhân thuc, giài quyêt các van dê 11 Iun và thirc tiên cüa dan tc và nhân
1°ai.
+ Hiu dmrcmc nhUng giá. tn khoa h9c, cách mng, nhân van trong cuOc d&i, six
nghip, tu tuOng Ho Chi Minh.

2

HK3

Thi cu& k5':
T Iun

Tn mon hQc

Mic dich mon h9c
hInh thành thá giâi quan và phtrcing pháp 1un chung nh&t d tip cn các mon
khoa h9c khac, gop phn rèn 1uyn nàng 1rc tix duy và thirc tin cho ngu1i h9c.
- Näng 1rc tr chü và trách nhim: Gop phn hInh thAnh i nguñ h9c thai d
nghiém tüc trong hçc tp các mon i Iun chInh trj và các mon khôa hçc chuyên
ngành duqc dào tao, giüp ngui hçc xây drng niém tin, l tixâng cách mang cho
bàn than.

lix tu&ng H
Mrnh
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7

HK1,2,3

DHNN, DHH
quy djnli

+ Hiu ducic môt each cO h thng nn tang tii ttrâng, kim chi nam hành d)ng
cUa Dãng và each mng rnrâc ta.
- K nAng:
+ Rên luyn näng 1irc tx duy if 14n.
+ CO k nàng lam vic cá nhân và lam vic nhóm trong vic nghiên cihi, phân
tIch các tác phAm 11 lun cüa H ChI Minh và k5 näng trInh bay, thuyt trInh mOt
s6 vn d l iun.
+ Co ky näng 4n ding ii lun, phuxing pháp và phucxng pháp lun cia H Chi
Minh dê nghiên cüu, phân tIch các vn dê ehInh trj, xà hOi cüa Vit Nam và. th
giâi.
Näng 1irc tr thu và trách nhim:
+ Cüng c cho sinh vien nim tin vftng chic vào chü nghTa xã hOi và con dumg
di len chU nghia xa hi a Vit Nam. Nâng cao lông ti,r hào dan tOe, tInh cam dôi
vói Bang, vâi Bác Ho. Hiu rO vai trô cüa thanh niên trong cong cuOc xây dmg
và bão v T quc xa hOi chü nghTa.
+ Dào tao sinh viên trâ thành nhting con ngithi có phm chit dao due mói, Co l
tuâng và phong each, li s&lg lành manh.
- Xác 1p c sa l 1un ca ban nht d tr do hiu bit nn tang tu tirâng cüa
Bang;
Ljch sr Bang Cong
Xây dimg nim tin, l tithng each mang cho sinh viên;
san Vit N
- Timg btrôc xac ltp th giói quan, nhân sinh quan và. phuang pháp iun chung
nhAt dê tip cn cac khoa hQc chuyen ngành duqe dào tao.

6

Ngoai ngu
chuyên

Can cir Quy& djnh s 1478/QD-DHH ngày 07/10/2020 cUa Giám d6c Dai h9c
không Hu v vic ban hành Quy djnli dty và h9c ngoai ngIt không chuyên trong
các
chucmg trInh dào tao trinh dO dai h9c tai Dai hçc Hue.
168

STT

1Fc mon hoc

Muc dicli mon hoc

- Cung cAp cho sinh viên lu'qng tü virng chuyên ngãnh giãi phu h9c d?.i cucing
v các bO phn và các h thông trong cci the con nguYi, các tr co bàn ye bnh 1
- Cung cAp môt s6 cAu trüc ngit pháp thuing di.rcic dung trong y van, giüp sith
ngu chuyen
viên sau khi hoc xóng hc phn nay có th doc duac các bài chuyen ngành cci
Ngoi
nganh
ban.
- Ngoài ra, giüp sinh viên có th nghe quen các tr chuyên ngành và giao tip
duc trong các tinh hu6ng dcin giân trong ngành y.
- Hçc ph.n trang bj cho sinh viên các k5 nang d so.n tháo van bàn hoàn chinh
bng MS Word; sü ding MS Excel d nhp, xü 1' và thông ke s6 1iu. Dng
thii, cung cap cho sinh nhthig kiên thc cci ban ye mng may tInh, Internet và
virus may tIth.
- Các kin thirc ci bàn v 1 thuyt xác suAt trong y h9c: mt s, rng dmg cüa
Xác suât trong xét nghim chân doán sang l9c; mOt so quy 1ut phân ph6i, cac
dc trimg cüa các biên ngu nhiên trong sinh y h9c.
- Các kin thrc ci bàn v thong kê y h9c: Các khái nim ci bàn v 1 thuy&
Tm hoc va Xac suât - mk, phuong phap chon mu va phân phôi mâu, Khai mêm va cach xac drnh
Thong ke y hc
bien so can thiet trong nghien cirn sire khoe; Bai toan iwc hrçing tham so va cac
bài toán kiêm djnh giá thiêt thông kê ing diing trong y hçc; Phân tIch hôi qui và
tircing quan; Cách tInh c mâu nghiên cüu.
- Các kinthic ccy bàn v phn mm thóng ke SPSS: Lam quen vâi mOt s6 thao
tác xr 1' so 1iu thông kê bang phãn mrn thing kê SPSS bao gm mô tã d 1iu,
irâc lixçrng tham sO, kiêm djnh giá thuyêt thông kê, phân tIch hôi qui và tixmig
quan.
- Thirc hành sü diing may tmnh vâi pMn mm thóng ké h trçi cho vic thi& k
cong ci thu thp sO 1iu, trInh bay và phân tIch so 1iu.
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2
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HK4

T1i cuoi ky:
Trac nghiern

2

Ihi cuoi k,
Trac nghicm

STT
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2

S6 tin
chi
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IP.pháp dánh
gá SV

- Cung cAp cho sixth viên các kin thirc cx bàn v cAu tao chAt, v các qui 1ut
ca sr vn dng va bin di cüa các chAt. Dir doán khá nang và chiu huâng cUa
các qua trInh hóa hQc. Ung dixng cüa chüng trong chuyén ngành Y-Drcic.
- Hixàng dn sinh viên thc hin 1 s6 thI nghim minh hpa cho các kin thic 1
Hóa hoc và Vxt L thuyt d h9c. Lam quen vOi 1 s6 thao tác c bàn trong phông thI nghim.
L' Sinh
- Ni dung gm kin thc, k näng ca bàn các hin Urqng din sinh h9c; quang
sinh h9c; am và siêu am; phóng xa sinh hQc. Các üng ding chfnh cüa các yêu to
v.t 1 len ca th s6ng phixc vi mic dIch báo v môi tnthng và c th, chAn doán
va diêu trj bnh. Mt so k th4t 4t 1 trong các thit bj y t...

2

HK1

Thi cuôi ks':
Ti luân

+ Cung cAp nhttng vAn dà co bàn và hin dai v th giOi s6ng, cAu trüc và quy
1ut hoat dng cüa ching, bao gm sinh hQc t bào, sir sinh san và phát triên
phôi và mi quan h gifta con ngithi Va môi trtthng.
Sinh hçc và di truyêfl
+
ra môt s6 bnh l
mcxc do th bào d6i vOi co th ngixi.
+ Cung cAp mt s kin thrc nn cho vic hçc nhUng mon chuyên ngành nhu:
hóa sinh lam sang, sinh l, min djch,

2

HK1

Thi cui k5r:
Trc nghim

- Kin thirc: TrInh bay duçic nhftng khái nim cc bàn v tam 1 hçc, tam i h9c
y hQc và dao dtrc y hçc
Tam 1 y hpc - Dao
- K5 nAng: Ap dwig tam 1 y h9c , do dirc y hçc trong thirc hành nghè nghip
drc Y h9c
và nghiên cthi khoa hçc
- Thai dO: Xác djnh duqc tAm quan trçng cüa tam i h9c - dao drc y hçc

2

HK1

Th,i cui ks':
Tràc nghim

Tff

nniô ho

GiãiphAu

M

1ie11ui möi ilutoc

- Nêu dtxçic djnh nghTa và phm vi nghiên cru cüa Giái phAu hçc. Nêu duçic vj
frI Va tam quan tr9ng cüa giài phAu h9c trong sinh h9c và y hçc. Bit nguyen th.c
gi ten các chi tiêt va sü dxng drcc th14t ngft trong Giài phAu h9c.
- Trinh bay ducic cAu tao giâi phAu cüa ca th ng1x7Yi.
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Mo h9c

- Mo tá ducyc cu tao binh thumg cüa các loai t bào cüa tirng loai mô & mrc do
vi the va siêu vi the.
- Mo tá duçic cu tao mô h9c binh thu&ng cüa các ca quan và h thng ca quan.
- Giãi thich &rçrc m& lien quan chat ch giüa cu tao và chrc näng cüa các thành
phan câurtaocua các mO Va Y quan.
- Nhn bit ducic các mô và c quan cüng các chi ti& c.0 tao bInh thu&ng duài
kfnh hiêri vi quang hoc, hoc qua các ánh chiip vi the hoc slides.
- Sir dmg thAnh thao kinh hin vi quang hpc thông dung, bit các nguyen täc
bào quãn kink
- Cam nh.n duqc thm quan trong cüa nhftng hiu bi& v mô hçc và vi tn cUa
mô hc trong h thông kiën thirc Y hçc.

2

1-1K 1

Th
k'
Trciê

Srnh ly

-I(in thirc:
+ Trinh bay dtrqc chirc näng cüa hong cu và cüa mOt s cci quan trong ca th:
tim, dng mach, da dày, câu than, tuyén giáp và nci ron.
+ Trinh bay &rcic sinh II diu nhit.
-Kinàng:
+ Vn dimg duc cac kiên thüc smh 11 dê h9c tot các mon h9c cci sâ ngãnh, mon
chuyên ngành... va trong thc hành nghe nghip sau nay.
+ Thrc hin ducrc mt s ki thut xét nghim thông thix&ng v máu.
+ Sü dmg duqc mOt s6 may thäm do chirc nàng dan giãn.
+ Thrc hin duçirc mt s thu thut trên dng 4t thf nghim, giâi thich duqc cac
hin tuçing xây ra trong thI nghim và lien h dixçic v&i 1 thuyêt.

2

HK2

Thicuoiky:
Trc nghiêm

Ten mon hyc

Mc dich mon hyc
- Vn ding duqc kin thüe giãi phu dA hyc trong hc phn nay vào câc mon
hçc khác.

13

14
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15

- TrInh bay dixqc cac khái nim ccx ban v bnh, v các qua trinh bnh 1', v
bnh nguyên-bth sinh, v các quy 14t ccx bàn cUa sinh 1' ngtr?ñ trong trng thai
Sinh 1 bnh - Min bj bnh.
djch
- Giãi thIch duqc các nguyen tc ccx bàn trong dir phông bnh, chthn soc dieu trj
các bnh thithng gp

2

HK3

Thi cui ks':
Tr.c nghim

16

- Kin thirc: TrInh bay &rcrc các each phân 1oi thu6c, nhOm thu6c va cac vn
dé ducic 1 lien quan den dc cht hc trên lam sang.
Dixçxc 1 - DOe chat - K náng: Phân tich dtrc và 4n diing thrc các yu t6 dc dng h9c, duc
lirc h9c cüa thu& d üng ding trong lam sang.
hçc lam sang
- Thai dQ: Co nh.n thurc dung dn v thu& khi s dmg và hi.róng dn si:r ding
trong cong dng bäo dam sü dmg thuc hçxp 1 an toàn và hiu qua.

2

HK4

Thi cui ks':
Träc nghim

17

Diu dtxng ccx ban

+ Trinh bay ducic các kin thüc v so cü'u na nhân din git, chat du6i, say
ntng, say nóng; vô khu.n tit khun;... và các quy trinh k5' thut diu thr&ng ccx
bàn

2

HK3

Thi cui kj':
Trc nghim

18

Phn Beth hçc NOi khoa
- CMn doán và xu tn dixçrc mOt st beth 1 ni khoa ccx bàn
Phn Bnh hQc Ngoi khoa
+ Mo tá duoc các tniu ching chInh cüa mQt s6 bnh l' ngoi khoa thurng gp
Bênh hoc NOi khoa
+ Lit kê dixqc mOt s bnh ngoai khoa thuông gp TrInh bay duçxc thn suAt,
và Ngoi khoa
nguyen nhân bnh sinh cüa mOt so beth l ngoai khoa thu&ng gp
+ Mo tá duçxc các triu chirng lam sang và cn lam sang cUa mOt s bnh l' ngoi
khoa thmimg gp
+ Tom tt dircxc thai d, xr trI các bnh trên

2

HK3

Thi cu& ks':
Trttc nghim

STT

Tn mô hec

Mine dIch nutôn hoe
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19

Ten mon hc

Mtc dich mon h9c

- Kien thirc
+ TrIIIh bay du'Qc vai trO, ithu cu cüa dinh dtxng và giá trj dinh dung cüa thirc
phâm dôi vâi sue khôe.
+ Lit ké dixcic các nguyen tc cüa dinh dung hçip 1) cho các lüa tui, v sinh
an toàn thrc phâm và bnh do dinh dung không hçip l, không dam bão v sinh
gay ra.
+ Trinh bay duçic miic tiêu, nOi dung cUa giám sat dinh dung và the phizing
pháp dánh giá tmnh trang dinh dtrng
+Trhth bay duçxc nhüng nguyen te dinh duOng tit ch và cht dQ n trong mt
so bnh man tInh không lay có lien quan den dinh dir0ng.
+ Mo tá nhüng yu t nguy ccy ti môi tru&ng táe dng dn src khóe con nguñ.
+ Trinh bay nhttng tác hai tü môi trithng lao dng ãnh hix&ng len sic khOe ngi.thi
Dinh dix0ng- SKMT, lao dung.
Djch t hçc
± TrInh bay nhitng bin pháp nhm giám thiu các tác hai tr môi triIng dn sue
khOe cong dông.
+TrIith bay duc phixcing pháp mô tã tinh hinh sue khoê và bnh tt cüa cong
dông.
-K5nàng
± Phát hin duc &rçlc mt sS vn d dinh dung ph bin tai cong dng.
± Dáiili giá duc tith trng dinh dung cüa mOt d6i Urçmg trong cong dng.
+ Phát hin duc cácv&n d sue khoê môi trixing và sue khOe ngh nghip trong
cong dông và d xuât nhQng giái pháp phOng chng o nhim và nãng cao sue
khoé cong dông.
+ Thu thp dtrçic thông tin v tmnh hmnh sue khOe cong dng.
+Xü 1 và phân tIch thông tin lam b&ng chimg cho vic 1p k hoach cong
dông.
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Thi cui ks':
Trc nghiem
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guang dy

20

Trinh bay duqc các nOi dung chir yu cn thi& d thrc hin mOt d tài nghiên
NCKH.
NghiCn ciru khoa h9c
Trrnh bay dixc each xu 1y, tong hqp, phan tich va so sanh cac thong tin thu thp
duçic nhäm cung cap các bang chirng httu Ich cho 1p kê hoch.

2

FIK3

1'h CUO1
" k'
Trac nghiçm

21

+ Trinh bay duçic các khái nim, ni dung ci ban cira chin lucre CS BV SK
TCYT-Churng trinh nhân dan, cUa cong tác tO chirc va quàn 1' y tê, mic tiêu và giái pháp chung cüa
y t quc gia-Giáo các chucmg trInh y tê quôc gia
diic sire khoê
+ TrInh bay duqc nhitng khái nim er bàn lien quan dn hành vi, hành vi sire
khOe, vj tn vai trô cira truyèn thông gião dic sire khOe và nâng cao sire khOe

2

HK2

Th,i cuoi icy:
Trac nghiçm

22

Phn Sinh hóa
+ Vn diing dtrc kin thirc khoa hQe ccr ban, y hçc co so và chuyCn ngành vào
vic phân 1oi, cong d%ing và phân chia eác loai ding ci thiry tinh trong phông
ding và bào quãn may moe
thi nghim, báo quán hóa chat sinh 4t phâm,
phOng thI nghim hóa sinh
. doi.
+ Narn vung eac kien thuc srnh hoa ca ban ye cac dcrn vl hoa smh, chuyen
các dcm v hóa sinh ding trong lam sang.
PhAn Ky sinh trüng
+ Hiu &wc các nôi dung cUa an toàn sith hQe trong phOng thI nghim K' sinh
trIng

2

HK3

Thi cui k'
Trac nghiem

STI

Muc dich mOo hoc

Ten moo hoc

0

0

1

T'

irl1

j!nI

giO S'V

- Thai d
+ Nhn thixc duçe tm quan tr9ng cüa dinh duOng và an toàn thirc phm d6i vâi
sire khóe con ngui.
+ Nhn thirc duge t&m quan tr9ng cUa các yu t6 môi tru?lng - ngh nghip ánh
huâng den sirc khOe con ngui.
+ NhOn thirc ducirc tm quan trong cira phuung pháp djch t hçc trong YTCC.

sir

•
Xét nghiêm
• ca ban

sir
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HK3

Thi cui kS':
Tr&c nghiin

+ Trinh bay dtrcic quy trInh sir dixng các may moe, diing ciii và các thao tác CG
ban trong phông thi nghim, xét nghim K sinh trng
Phn Vi sinh
+ Bit dixçic mOt s phixang tin ding cx c bàn sfr dmg trong xét nghim vi
sinh.
+ Bi& dixçrc each thy, báo quãn và 4n chuyn mOt s 1oi bnh phm trong xét
nghim vi sinh.
Phtn Huy& h9c
Giüp sinh viên cO kin thirc• và 4n d%mg ducxc các khái nim v an toàn sinh h9c
trong phông thI nghim, sir d%ing thãnh tho các ding cxx, may moe và các t•hao
tác ca bàn trong phOng thI nghim xét nghim y h9c
23

Huyt h9c t bào

GiOp sinh viên có kin thüc và th%rc hin ducic các k5 thut lien quan c1n t bào
máu

24

Huyt hçc dông máu

Giüp sinh viên Co kin thirc và thi,rc hin ducic cac k5 thut lien quan dn cm
máu dông máu

2

HK5

Thi cui ki:
Trc nghim

25

I-Iuy&
rnãu

truyn GiOp sixth viên có kin thO'c và thc hin duçrc các k' thut lien quan dn Truyn
máu

2

HK5

Thi cu& ks':
Trc nghim

26

Xét nghirn huyt h9c Co kin thüc, k nAng c bàn v Huyt h9c t bào, dông máu, chi djnh và theo
nãng cao
dôi, xü tn khi truyên máu.

2

HK7

Thi cu6i ks':
Trc nghim

27

- Kin thc
+ Vn ding dtrc kin thic khoa hçc ca bàn, y h9c Co s và chuyén ngành VO
hot dng ngh nghip, giãi thich duc nguyen 1 co ch các xét nghim thông
ththng

2

HK2

Thi cui kS':
Trc nghim

I-ba

h9c

1
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2

+ Vn dung duqc kin thüc vai trO ciia hOa sinh h9c trong lam sang, phucmg
pháp k5 thut c ban cia hOa sinh hc vào các xét nghim lam sang, giüp thãy
thuOc lam sang chn doán, theo dOi Va diêu frj bnh hiu qua.
+ Yn diing dtrcic các kiên thüc sinh hoá ca bàn qua các k thut xét nghirn
nhäm biét nguyen nhân và cách khac phiic cac sai so xét nghim, nâng cao chat
lirçmg xét nghim hóa sinh lam sang.

HK4

Thi cu6i ks':
TrAc nghim

Hoa sinh 3

+ Vn dung duçc kin thi.rc các k5 thu.t xét nghim hóa sinh nhu hóa sinh lam
sang glucid, lipid, protid, gan, than và các enzyme gi1Ip các thây thuôc lam sang
chn doán, theo dOi và diu tr bnh.
.
.
+ Vn d%lng dixqc cac kien thuc srnh hoa ccr ban qua cac ky thuat xet nghiçm
nhäm bin lun kêt qua xét nghim lam sang, tránh sai s6, nâng cao chat lucing
xét nghim hOa sinh lam sang.

HK5

Thi cui ks':
Trac nghiçm

Ten no hoc

Moe dick nion hoc

S tin
chil

+ Vn dining duçic các kin thrc sinh hoávào lam sang và các mon hpc khác nhix
sinh 1, sinh 1' bnh mien djch. .và nghë nghip sau khi tot nghip
- K5 näng
+ Sü diing và báo quãn duçc các trang thit bj, hoá chat, sinh phAm chuyên ding
trong phOng thI nghim
+ Lam &rçrc các xét nghim hoá sinh máu, nuâc tiu, djch chçc do...
+ Thirc hin di.rcc các xét nghim hang bat tai cong dng
- Thai dO
+ Tan tuy vài sr nghip chàm soc và. bão v src khoê nhân dan, h& lông phiic
vii ngiräi bnh
+ Trung thrc, khách quan thijc hin các thao tác chuyên mon
+ Khiêm tn h9c tap, quan h và hçip tác t& vâi ban dng nghip

28

29

Hoá
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Ten mon hoc

Muc dwJi mon hoc

S6 tin Lich trinh
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+ Vn dmg ducrc kin thüc cac k thut xét nghim hóa sinh nhu hóa sinh lam
sang xét nghirn nuóc tiêu nhu xét nghim 10 thông so rnxâc tiêu, bnh tty, gut,
xét nghim din giái, khI máu, hormone, chat chi diem ungthu, djch thm, djch
tiêt giüp các thây thuôc lam sang chân doá.n, theo dOi và diêu trj bnh.
+ Vn ding dxrçic các kin thirc sixth hoá. cci ban qua các k5 thut xët nghim
nhäm bin li4n kêt qua xét nghim lam sang, tránh sai so, nâng cao chat hrçing
xét nghim hóa sinh lam sang.

30

Vi sixth 1

- Kin thirc
+ TrInh bay dixçic dc dim vi sinh y h9c; Mi quan h giüa vi sinh - ca th môi triflYng.
+ TrInh bay thxçxc các nguyen l' cci ban v nhim tràng, các phuxing pháp chin
doán vi sinh 4t, các phrning pháp phOng va diêu trj bnh nhiêm trüng do vi sixth
4t gay nên..
-K5nàng
+ Quan sat và ye ducic hinh th t báo vi sixth vat.
+ Thrc hiçn ducc cac ky thuat nhu9m soi kinh hien vi va pha che dixqc cac moi
tru1ng ccx ban.
+ Thrc hin ducxc các k thut vô khun tit khun trong xét nghim vi sinh.
- Thai d
+ Xác djnh dixçxc thirc trách nhim d dam bão tin cy cao trong xét nghim.
+ Thirc hin dUng các xét nghim vi sinh thông thuing.
+ Co thói quen lam vic cn cü, chm chi, có h thóng và v sinh.

31

Vi sinh 2

- Kin thirc
+ Mo tá dlrGc däc dim sixth hoc, khã nãng gay b@ih va cac phixong pháp chAn
doán vi khuân h9c tithng loi vi khuân gay bnh.
177

2

HK3

2

HK4

Thi cuôi ks':
Trac nghiem

STT

Ten mon h9c

Muc dich mon h9c

S tIn
chi

ILich trInh
gang dy

Rpháp dánh
gfl2

SV

- K5 näng
+ Thrc hin dixçic các k5 thut nuoi cy phân 1p và xác djnh các vi khun gay
bnh thithng gp.
+ Thirc hin di.rcc các k5 thut vô khun tit khun trong xét nghim vi sinh.
- Thai dO
+ Xác djnh dixçic thirc trách thim d dam báo tin cy cao trong xét nghim.
+ Thirc hin dung các xét nghim vi sinh thông thung.
+ Cn then, ti mi, có h thóng.
+ Khách quan, trung thrc.

32

33

V.1 Si•th 3

- Kin thüc
+ Mo tà ducic dtc dim sinh h9c, khá nãng gay bnh và các phircing pháp chin
doán mOt s6 nhóm vi khuân và virus gay bnh & ngithi.
- K nang
+ Thrc hin ducic các k5 thut nuôi cy phãn 1p và xác dinh trng loài vi khun
gay bnh thithng gp tr các 1oi bnh phâm.
+ Thrc hin dircic các k thut vo khun tit khun trong xét nghim vi sinh.
- Thai dO
+ Xác djnh &rcirc thirc trách nhim d dam bão tin cy cao trong xét nghim.
+ Thire hin dung các xét nghim vi sinh thông thithng.

K' sinh trüng 1

+ Mo tâ dc dim sinli hQc, hInh th, sinh l, sinh thai va chu k' phát trin cüa
các loài giun san.
+ Trinh bay ducc dc dim djch t các bnh giun san & Viêt Nam
+ Ly giai dixcic dc diem bçnh h9c va tac hi giun san
+ TrInh bay các phixcing pháp chn doán bnh giun san
178

2

HK5

Thi cu6i kr:
Tre nghim

1-!

Thi cuoi ky:
Trac nghiçm

S tin
chi

Lich trInh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

Ky sinh trung 2

+ Mo tã dc dim sinh hoc, hinh th, sinh l, sinh thai và chu k' phát triên cüa
các loài &m bào gay bnh.
+ TrInh bay thrçrc dtc dim djch t các bnh don bào & Vit Nam
+ L giài dixcic dc dim bnh hc và tác hi do don bào.
+ Truth bay các phircmg phap chân doan bênh do don bào.
+ TrInh bay các nguyen tc diu trj Ca th, diu trj cong dng và k ten mC,t s
thuôc thu&ng dUng trong diêu trj bnh don bào
+ Trinh bay các nguyen tc và bin pháp phông cMng bnh

2

HK5

Thi cui ks':
Trac nghiçm

35

K sinh trUng 3

+ Mo tá dc dim sinh hQc, hInh th, sinh l, sinh thai và chi.i k' phát trin cUa
nâm và tiêt tUe y hoc.
+ Trinh bay duçic dc dim djch t các bnh nm va phân b djch t hc cUa tit
tUc là vector truyén bnh & Vit Nam
+ L giài. dtrçc däc dim bnh hoc và tác hi do nâm và tiêt tUc
•
+ Trrnh bay cac phirong phap chan doan bnh nam va tiet tuc gay benh
+ TrIith bay các nguyen tc diu trj Ca th, diu trj cong dng và k ten mt s
thu6c thir?mg dUng trong diêu frj nâm
+ Trinh bay các nguyen tc và bin pháp phông ch6ng bnh s6t ret và tit tUe

2

HK6

Thi cuol ky:
Trac nghiem

36

XCt nghim té bào I

-. TrInh bay duçic thung kin thUc co bàn v giái pMu bnh di cirong; k5 thut
xét nghim và k5 thu.t nhuOm tê bào h9c thu6ng dUng trong thirc hàrth giãi phâu
bnh

3

HK4

k'
Trc nghiêm

STI

Ten mon hoc

Muc dich mon h9c
+ Trinh bay các nguyen tc diü trj cá th& diu trj cong dng và k ten mOt s
thuôc thuing ding trong diêu trj bnh giun san
+ Trinh bay các. nguyen tc và bin pháp phông chóng

34
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+ Trinh bay dixqc mOt s
enzyme ththng dung trong k thut sinh hQc phân
ti:r.
+ Trinh bay ducrc nguyen tic, lxii dim, nhuçic dim va tng ding cña các k5
thuât tách chiêt DNA.
+ Trinh bay duqe nguyen tic, uu dim, nhuxqc dim và üng dmg cüa các k
thut Southern blot.
+ TrInh bay duqe nguyen tc, tru dim, nhuc dim và ung dung cüa k thut
PCR và các k thut PCR nâng cao: PCR-RFLP, dc hiu allele, RT-PCR và
QF-PCR.
+ TrInh bay dtrcic nguyen tic, u.ru dim, nhuçic dim và üng dimg cUa k thut
Realtime PCR.
+ Trinh bay duçic nguyen tAc, uu dim, nhuqc dim và üng dmg cüa k thut
xác djnh trinh tsr.
+ Trinh bay duçic nguyen tái th hqp DNA.

HK7

Thi cu6i kS':
Trc nghim

38

+ Vn diing duqc kin thüc v báo dam chtt luçmg và kim tra cMt hrcmg xét
Kim tra chit luçrng nghim.
xét nghim
+ Kê dtrcc nhung nOi dung cong vic phãi lam trong bão dam chat hrcing vâ
kiêm tra chat krçmg.

1 11(6

Thi cu6i ks':
TrAc nghim

39

+ Trinh bay duçic khái nim v NKBV, djch t hoc, hu qua và cãc bin phap
Chongnhiem khuan giám sat NKBV.
.
benh viçn
+ Nam dixcrc cac bien phap dir phong phoi nhiem va lay nhiem trong NKBV.

HK6

Tin cuoi ky:
Trac nghiem

STT

Ten mon hoe

1\'hjic thch moo hoe
0

- Nhn thirc ducjc tm quan trong và giá trj cüa xét nghim t bào h9c trong thixc
hành lam sang
- Vn d%ing ducrc kin thüc cci bàn d thrc hin thành thic k5 thut các xét
nghim tê bào h9c co bàn và k thut nhuOm të bào hçc thuthng dung
loai

7
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•mi

bc

Phan
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+ Hiu ducic các quy ch xü 1 chit thai và thirc hành giám sat NKBV.

40

+ Nâin ducic quy trInh k thut nuôi cAy phân 1p các loài vi khuAn gay bnh
thuing gp tr các loti bnh phAm thixmg gap.
+ NAm vng cãc phixng pháp djnh danh các vi khuAn gay bnh trong cac Ioai
Thrc t.p KTXN 1: Vi bnh phAm thông thung.
sinhi
Phucing pháp dánh giá Sinh vién:
Kkm tra thrc hành theo phu'o'ngpháp thtc hành tçii châ' và phóng van trtc tiêp

41

+ Vtn ding ducic kin thirc v pha các dung djch thtrng quy phOng thI nghim
dc bit là dung djch chuAn và dung djch dm.
+ Van ding duçic kin thirc v cài dt the may sinh hóa ban t%r dung và tir dng
Thirc ti KTXN 2:
d dinh luçing các thông s hóa sinh thumg quy
Hoá sinh I
+ Co kiên thüc djnh Iucmg các thông s hóa sinh trén các may trong phàng xét
nghim nhu may sinh hóa ban tir dng, tier dung, may din giãi, khI máu, 10
thông séi nithc tiêu.

2

HK7

Kim tra thrc
hành: k' näng
thrc hành +
bin 1un k&
qua

42

Thrc tp KTXN 3: Giüp sinh viên có Co k5 nàng thirc hin thành tho ducic the k5 thut ci bàn
Huyt h9c 1
trong th bào, dông máu Va truyén máu

2

HK7

Trung bInh
cong cüa các
bài thuc hành

- Vn dung ducic kin thirc l' thuy& và thrc hành d th%rc hin thun thc các
k thut lay mu xét nghim të bào h9c và các k5 thut nhuOm té bào hc thithng
Thiic tp KTXN 4: dung
Giái phu bnh 1
- Phân tich, nhn djnh và diu chinh ducic k thi4t lAy mLi và nhum t bào hQc
- Nhn thüc diicrc thm quan trçng, giá trj cüa vic thrc hin dáng k5 thut lAy
inâu và k5' thut nhum th bào h9c trong thrc hành lam sang

2

HK6

Thi kiém tra
thrc hành:
Chy trm
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+ TrInh bay dixcc nguyen tc sur ding các trang thit bj cüa phàng xét nghim
KST
Thurc tp KTXN 5: + TrInh bOy &rçic cong thc pha ch các hóa cht dung trong các xét nghim
K sinh trüng 1
KST thông thung
+ Trinh bay duçic các nguyen 1 và các buOc thirc hin các k thut xét nghim
cci bàn thuOc lTnh vrc K' sinh trUng
Phn Vi sinh
+ Bit &rcic mOt s6 tác nhan vi sinh 4t gay nhim trUng nhim dOc thüc On.
+ Bit ducic cách lAy, bOo quOn và vn chuyn mOt s 1oi mLi nghim trong xét
nghim vi sinh thrc phAm.
+ Nm &rcic các quy trInh phuing pháp phOn 1p và xác djnh các vi khuAn gay
nhim khuAn nhiêu 1oi thrc phAm khác nhau
PMn K sinh trüng
+ K cOc tác nhân KST lay truyn qua thc phAm
MOt s xét nghim vi
Srnh và k' sinh trCing + Trinh bay duc duing lay truyn cüa KST lOy truyn qua thc phAm
trong V sinh an toàn + Trlth bOy tác hi vO triu chüng lam sOng cüa bnh KSt lay truyn qua th%rc
phAm
th%rc phOm
+ Trinh bay các phuxcmg pháp chAn doán beth k sinh trüng lay truyn qua thuc
phAm
+ Trith bay các k thut phân ltp, kim tra mm bnh KST tur mt s6 thrc phAm,
ngoi cOnh va vector, môi giOi truyn bnh.
+ Trith bay các nguyen tc diu trj Ca th& diu trj cOng dng và k tOn mOt s
thuc thu&ng dung trong diu trj bnh k sinh trUng lay truyên qua th%rc phOm
+ Trinh bay cOc nguyen tAc và bin phOp phOng chóng bnh KST lay truyn qua
thrc phAm
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Ten mon hçc

Myc dIch mon h9c

Phn.Huyth9e
Giüp sinh viên có khá näng kim tra, giãi thich và bin 1un duçrc các v&n d
lien quan cMt ltrçxng xe nghim Huyét h9c
Phn Hoá sinh
+ Van cling kin thüc vào vic t chirc theo tiêu chu.n v quán 1 phOng thi
nghim.
+ Vn ding kin thüc d bào trI, báo dung, hiu chinh djnh k' thit bj xét
Ti chrc, quàn 1' & •nghiêm.
kim tra chit hxçing
Phn Vi sinh
xét nghim
+ TrInh bay dixcrc phân loai cac Phông xét nghim vi sinh.
+ Nm &rcic các bin pháp kim tra chAt kcng xët nghim vi sinh.
Phn K' sinh trüng
+ Tdnh bay duçic co cAu t6 chirc cUa phông xét nghim KST TrInh bay thrçic
nguyen l và qui trInh cüa các k th4t chAn doán thuc linh vrc KST nhu: chAn
doán bnh giun san, don bào và vi nâm, KST st ret va tit tüc y hçc

Xét nghim th bào 2

- Trinh bay ducc nhung kin thüc co bàn v các k5' thut xét nghim va phuong
pháp thum mô bnh h9c thithng quy và k thut cao trong thrc hành Giái phu
beiih
- Nhân thIrc duçic thm quan tr9ng và giá trj cüa xét nghim mô bnh h9c, Siflh
thi& trc thi va hóa mô min djch trong thrc hành lam sang
- Vn ding duçic kin thirc Co bàn d thrc hin thành thiic k5 thut xét nghim
mô bnh hc ththng quy và các k5 th4t nhum mô thuing dung
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Trc nghim
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Miic llicthi mon

Tn moi hçc

c

MOt s6 k thu.t xét + TrInli bay ducc nguyen 1 cüa các k5' thu.t chAn doán chuyOn sâu thuc linh
nghim K sinh tthng vi,rc KST nhtr: chn doán bnh giun san, ckn bào và vi nAm, KST sot ret.
chuyên sâu
+ Mo tã cac buóc tin hành cUa k5r thi4t.

S thai
rhi

LIIII trhiih
giOn dy

JP.pháp dáuh
giâ SV

2

HK7

Thi cu& ks':
Tr luOn

Thrc tp KTXN 6; Gip sinh viên có có k$ nAng thirc hin thành tho dircic các k5 thi4t nâng cao
trong t bào, dông máu Va truyén máu
Huyt hQc 2

2

HK7

Trung bInh
cong cüa cãc
bài thuc hOnh

Vn dung ducirc kin thCrc 1' thuy& và thirc hành d th%rc hin thuAn thiic cac
k5 thu.t lay mâu, quy trInh xét nghim mô bnh h9c và các k5 thut nhum mô
benh hc thtthng dUng
Thirc tp KTXN 7:
Nhn thüc thrçic thm quan tr9ng, giá trj cUa xét nghim mô bnh h9c và các k
Giái phu bnh 2
thut cao cUa Giái phu bnh trong thrc hành lam sang
Phân tIch, nh.n djnh và diu chinh ducic k thuet thy mu, quy trInh xét nghim
và nhuOm mô bnh hoc

2

HK6

Thi kim tra
thixc hank
Chy trrn

2

HK8

2

HK8

-

50

-

+ Nni duçic quy trInh k5 thut nuoi cy phân 1p và xác dlnh tüng loài vi khuAn

gay bnh thuông gp tü các 1oi bnh phâm.
+ Nm duqc quy trInh k th4t chn doOn huyt thanh và phân t'~ d xác djnh
Thc tp KTXN 8: Vi các vi khuân và virus gay nhiëm trUng a nguii.
sinh2
Phixong pháp dánh giá SV:
Kkm tra thu-c hành theo phwcrngpháp thrc hành tgi ch va phóng vn trrc tiEp

52

Thc tp KTXN
K'sinhtrUng2

+ Hiu ducic nguyen 1 cUa các k thut ch.n doán chuyên sâu thuc lTnh virc
KST nhu: chn doán bnh giun san, thin bào và vi nm, KST sot ret.
+ Mo tO. the di.râc tiên hành cUa k5 thut.
184

Thi kim tra
thuc hành:
Chy tr?in

STT

54

Tn mon hoc

Muc dich mon hçc

So tin
chi

Ljch trinh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SY

Vn d%ing kin thüc hóa sinh lam sang vào các xét nghim các thông s lien quan
Thtrc tp KTXN 10:
den chuyên hóa glucid, lipid, protid và bnh l c quan nhm tang chit hxng
Sinh hoá 2
xét nghim phic vi nghiên cu khoa hçc và bnh nhân

2

HK8

Kim tra thuc
hânh: k nlng
thirc hành +
bin 1un kt
qua

- Co kin thirc và k nàng c ban v vAn d các di.ng ci nOi soi, bão tn V VÔ
khun các dimg cii ni soi cflng nhix h trq bác si tiên hành cac thU th4t ni soi
tiêu hóa.

2

14K5

Thi cu6i ks':
TrAc nghim

Ni soi eq bàn

Phn Sinh hóa
+ Vn ding &rçrc kin thUc v djnh 1uçmg các thông s trên may bàn tr dng,
may Sinh Hóa - Min djch tr dQng, may khI máu, din giãi, may xét nghim 10
thông s nuâc tiu phic vi bnh nhân.
-i- Vn dtng kin thirc hóa sinh lam sang d bin 1un kt qua xét nghim trên
thrc th bênh flhâfl.
Thrc t ngh nghip + V.n ding dixçic cac kin thUc trên d phc viii cong dng.
Phn Vi sinh
+ Hiu dirge each t6 chüc, s&p xp các buOc cong vic cUa mt quy trInh xét
nghim chn doán vi sinh: chuAn bj phtnmg tin d%ing c1, môi trithng, xét
nghim chAn doán nhuOm soi trrc tip, các xét nghim nuôi cAy và djnh danh vi
khuãn, các xét nghiêm chAn doán huyet thanh hQc và mOt s6 quy trinh xét nghim
phân tfr trong chân doán VSV.
+ NAm dirge each dánh giá k& qua xét nghim, trã lyi k& qua và Ii.ru trü các dü
lieu xét nghim a phOng xét nghim VS.

2

I IK8

Kim tra thuc
hành: k5 nang
thuc hành +
bin luân k&
qua.

Thuc t ngh nghip
Phân Huyt h9c
2

2

I1K8

Kim tra thre
hành: k näng

185

ST

if en moo hoe

Moe theh moo hoc

iti
thll

Lfieth1 trinh
gomg lly

Giüp sinh viên có khâ näng xây d%rng và t chIrc phông xét nghim huy& h9c,
khoa truyn máu.
Phn K sinh tràng
- Bit Ip ké hoch thrc hin mOt diu tra (nghiên ciru) bnh (nhim) k sinh
trUng
- Bitt cách chun bj trang thit bj, hoá chAt c.n thi& cho mOt diu tra (nghiên
cüu) bnh (nhiêm) k' sinh trüng.
- Bit thrc hin thu thp bnh phAm, lam xét nghim, ghi nhn kt qua
- Bi& each xi 1' s6 1iu và vit báo cáo

P.pháp dánh
gia SV
thc hành +
biii 1un kt
qua.

XL Ngànlln Y t eôog coig h ehinh qoy
STT

Ten mon hoc

Moe thch moo hoc

- Kin thüc: Trang bj cho sinh viên h thng kin thirc cci ban gm các nguyen
1' Trit hçc Mac - Lenin, giüp ngxthi h9c hiu biêt nn tang Ui ftrông cüa Dáng
cong san Vit nam.
- K5 näng: Giüp cho sinh viên xác 1p cci si l 1un d tip cn nOi dung mon
h9c Triêt h9c Mac ,- Lenin, ttrng buâc hmnh thành th giâi quan và phixcing pháp
Tri& hpc Mac - Lenin 1un chung thAt dO tiêp cn các mon khoa h9c khác; gop phân rèn 1uyn nãng
lxc Ui duy và näng 1rc thirc tin cho sinh viOn.
- NAng 1rc. tr chU và trách nhim: Gop phAn hInh thành a ngi.rii h9c thai dO
nghiOm tüc trong h9c tp các mon 1' 1un chInh frj và các mon khoa hpc chuyOn
ngành thxcxc dào tao; giüp cho sixth viOn xây drng niêm tin, 1 Uiang cách mang
cho ban than.

186

So tin
chil

Lich trInh
gaxxg dy

3

1-1K 1

1P.phO
'oh
gn SV

Th

I Y•
1

Un

STT

S tin
chi

Ljch trInh
giãng dy

F.pháp dánh
giá SV

- Kin thüc: Trang bj cho ngthi hc h thng kin thüc cG bàn bao gôm các
Nguyen 1' kinh t - chInh trj Mac - Lenin, giüp cho ngix?ii h9c hiu bitt nn tang
Ui Uxâng cüa Dãng cong san Vit Nam.
- K nàng: Giüp cho nguii hc xác Ip cci so i 1un d tip c.n ni dung mon
Tu tirOng H ChI Minh và mOn Ljch sO Dãng cong san Vit Nam, tOng birOc
Kinh t chInh tn Mac
hinh thành th giOi quan và phuong pháp 1u.n chung nht dê tip cn các mon
Lenin
khoa h9c khác, gop phn rèn 1uyn nAng 1rc tu duy và thrc tin cho nguOi hoc.
- Nàng 1irc t%r chO và trách nhiêm: Gop phn hInh thành 0 ngix0i hçc thai d
nghiem tOe trong hçc tp các mOn 1' lun chinh trj và các mon khoa h9c chuyên
ngành duçic âàø tao, giOp ngix0i h9c xay drng nim tin, ly' tuOng each mng cho
bàn than.

2

HK2

Thi cu6i k:
Tr 1un

- Kin thOc: Trang bj cho ngu&i hçc h th6ng kin thOc cci bàn bao g6m ChU
nghia xâ hOi khoa hçc thuOc ChO nghia Mac - Lenin, giOp cho ngu0i hçc hiu
biêt nn tang tu tuOng cOa Dàng cong san Vit Nam.
- K näng: GiUp cho ngu0i hçc xác 1p cci sO 1 1un d tip cn nOi dung mon
Tu ti.thng H6 ChI Minh và mOn Ljch sO Bang cong san Vit Nam, tOng buOc
ChO nghia xä hi
hInh thành th giOi quan và phucing pháp 1u.n chung nht d tip cn các mon
khoa hoc
khoa h9c khác, gop phn rèn luyn nàng lrc tix duy và thrc tin eho nguOi hçe.
- Nàng 1rc tr ehO và trách nhim: Gop phn hinh thành 0 nguOi h9c thai d
nghiêm tOe trong h9c tp các mOn 1 luan chInh trj vâ. các mOn khoa h9c chuyên
ngành thrçrc dào tao, giUp nguOi h9c xay drng nim tin, 1 tuOng each mng cho
bàn than.

2

HK2

Thi cui kS':
T 1un

-KinthOc:
+ Nm dixcic nôi ham iliái nim, cci sO, qua trinh hunh thành và nhOng nôi dung
cci bàn cOa tu tuOng H6 ChI Minh.

2

II K3

Thi cuOi ks':
Tr 1un

Ten mon hoc

Tu tumg H
Minh

Mc dich mon h9c

187

STT

Tn nôn ll

Muc dih mon hnc
0

0

th

giing dy

3

FW4

dánh
giia SV

+ Nm duçic phmrng pháp vã phng pháp 1un cüa Chü tjch H ChI Mirth trong
vic nhn thxc, giái quyët các van d 11 14n và thrc tin cila dan tc và nhan
loai.
+ Hiu ducc nhttng giá trj khoa hpc, each mng, nhân van trong cuOc diii, sir
nghip, tix tixOng Ho ChI Minh.
+ Hiu duic môt cách có h thng nn tang tix turng, kim chi nam hành dng
cOa Dãng và each mng nithc ta.
- K nãng:
+ Rèn luyn nang 1rc tu duy if lun.
+ Co k5 näng lam vic cá nhân và lam vic nhóm trong vic nghiên ciru, phân
tIch cac tác phâm 11 1un cüa Ho ChI Minh và k näng trinh bay, thuyt trInh
mOt van dê l' luân.
+ Co k5 näng 4n drng 11 1un, phirmig phãp vã phuGng pháp 14n cüa H Chi
Minh d nghiên cihi, phân tIch các vn dê chInh trj, hOi cüa Vit Nam và the
giai.
- N*ng lc tir chü và trách nhim:
+ Cüng c6 cho sinh viên nim tin vttng chic vào chü nghTa hi và con dtrrng
di IOn chü nghia xä hOi Vit Nam. Nâng cao lông tr hào dan tc, tinh cam di
vOi Dáng, vâi Bác H. HiOu rO vai trô cüa thanh niOn trong cong cüc xây dirng
báo v To quOc xä hOi chü nghTa.
+ Dào tao sinh viOn tth thành nhftng con ngithi cO phiim chit d?o dtc mOi, có
l tuông và phong each, iôi song lành math.
so

xa

xa

va

i' luân cci ban nh&t de tir do hieu biet nn tang tu tuOng cüa
- Xác lap c
Ljch sO Dãng Cong Dãng;
.
,
san Viet Nam
- Xay d%rng niem tin, ly tucmg each mng cho sinh vien;
so
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Thi cuôi ks':
Tu iuân

STT

Ten mon h9c

Mic dIch mon hyc

S tin
chi

L1ch trInh
giãng dy

P.pháp dánh
giá SV

7

HK1 ,2,3

DW'N, DHH
quy djnh

HKI

Thi cui kS':
Trac nghimTu lu.n

- Tüng buàc xác 1p th giâi quan, than sinh quan Va phrnmg pháp lun chung
nh&t dê tip cn các khoa h9c chuyén ngành clucic dào tao.
Ngoai
chuyên

ngu

khong

Can cü Quyt djnh s 1478/QD-DHH ngày 07/10/2020 cüa Giám dc Dai hQc
Hu v viec ban hành Quy djnh dy và hçc ngoi ng không chuyên trong các
chung trmnh dào to trmnh d di hçc ti Di h9c Hut.

- Nm duçic các kin thirc cci ban v tin h9c và may tInh din tir. Hiu và nm
ducic các thao tác ci ban trn My Computer, Desktop, Taskbar, Recycle Bin...
- Hiu và n&m dixcirc các kin thCrc t6ng quan v virus may tInh, mng may tmnh,
mng internet,
- Sir dmg dxcre h son thâo van ban MS WORD d xü l' các van bàn thông
ding.
- Nâm duc các kin thrc v bang tmnh EXCEL và si ding no nhu là mOt cong
cii chinh d xr l s6 lieu thóng kê, 1p các bang biu, biêu din s lieu th6ng ké
Tin h9c Va Xác suât bang d thj, dung các ham chuyên dung ctia Excel d tim kim các tham So
thng ké Y h9c
thng kê.
+ Cung cp các phuo'ng pháp suy 1un toán hQc can thiët d nghién cüu tim ra
quy lust cüa các hin tuçlng ngu nhiên, xác djnh phân phi xác sut cüa các
biên ngu nhiên.
+ Cung c&p các phung pháp Thng kê ap ding trong khoa h9c sfrc khOe trën
cci si xác djnh biên s nghiên ciiru, ch9n mu và xác djnh cc mu cn thit, tin
hành thu thp, xir 1, phân tIch và ti chirc, trinh bay các s lieu thóng ké. Ung
ding các Test th6ng ké phü hçip vào tüng nghiên cüu. Tr do rut ra các kt lun
khoa hçc và thrc tin lien quan dn chuyên ngàth.
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3

IFT

8

JFpháp dánh
giá SY

2

HK1

Thi cui ks':
Tr&c nghim

2

HK1

Thi cu& k5':
Tçr lun

Trinh bay dt.rçic các nOi dung chU yu cn thit d thrc hin mt d tài nghien
NCKH.
Nghien cüu khoa h9c
lrinh bay ducc cách xi i, tong hçip, phân tich và so sánh các thông tin thu thp
di.rc nhäm cung cAp các b&ng chrng hüu Ich cho 1p k hoach.

2

I-IK6

Thi cui ks':
Träc nghim

- Kin thirc: TrInh bay duçrc nhitng khái nim co bàn v tam 1 h9c, tam h9c
yh9cvàdodrcyhpc
Tam 1' ' hc - DaO
- K nAng: Ap diing tam y h9c, dao dirc y h9c trong thirc hành ngh nghip
dixc Y hçc
và nghiên cru khoa hQc
- Thai dO: Xác djnh dixcc t.m quan trQng cüa tam i hQc - dao drc y hQc

2

HK2

Thi cuôi ks':
Trc nghim

12

- Nm duqc kin thirc ca bàn v cAu tao hóa hQc và ehuyn hOa cUa các chAt
trong co th sting.

2

HK2

Thi cu6i ks':
TrAc nghim

Mc dich imnOn hic

nôii hç

Sinh hQc và di truyn

Hóa hoc và vat
L sinh

10

thn
thi

Lkllii frmn!hi
giãng dy

Tê

Hóa sinh

Cung cp cho sinh viên nhüng kin thüc chung nht, Co bàn nhAt cüa sr sng,
nhrng biêu hin dc trimg nhât cüa sr s6ng, câu to và chCrc nng cüa th bào,
quy 1ut cüa tInh di truyn và tInh bin dj

- Cung cAp cho sinh vién các kin thüc co bàn v các quy 1ut va co s6 I thuy&
cüa các qua trInh hóa hçc. Tir do, có th vn diing các kin thirc nay dé hçc tot
các mOn y hQc co so và chuyên ngânh.
- Cung cAp cho sinh viên các kin thüc co bàn và phuong pháp tu duy trong 1'
- thuy& hóa h9c h0u co, tInh chAt và ng diing trong y hc ca các hgp chAt hthr
co co bàn và mOt s hçip chAt hQu co có trong Co the song.
- Nm thrçc các nguyen i Vt 1 co bàn, quy h4t Vt I thithng din ra hoc
có üng dung trén Ca th song, các dng chuyên dng co bàn cüa vt chAt trong
môi trithng sinh h9c, h th6ng song.
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S6 tin
chi

Lich trInh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

- Tflnh bay dixçie di eixing giãi phu c th ngu1i.
- Trinh bay drnc vi tn các c quan và chi thric trên b m.t cc th ngxthi môt s6
clii tiet gial phau quan tr9ng.
- Vn dmg ducic các kiên thüc giái phâu hQc vào các mon hc khác nhu sixth 1,
mô phôi. .và nghé nghip sau khi tot nghip.

2

HK1

Thicuoiky:
True nghiêrn

14

Sixth

- Trinh bay ducic chrc näng cüa các ca quan trong cc th va ci ch diu hoà
hot dung chc nàng cüa các c quán do.
- Nêu dixci m6i lien h th6ng nhAt gitta các cci quan trong Ca th va giüa ca th
vài môi tru?ng.
- Vn ding duçc nhttng kin thirc v Sinh ii h9c d hc t& các mon chuyên
ngành.

2

K2

Thi cui kS':
Träc nghim

15

- Trinh bay duqc các khái nim ca ban v bnh, v các qua trinh beth 1, v
bnh nguyën-bnh sinh, ye các quy 14t co bàn cüa sixth l' ngithi trong trng
thai bi bênh Qua kiën thuc thu thâp dircic van dung dê giai thich cac nguyen täc
Smh ly bçnh - mien ca bàn trong d%r phOng bnh, chäm soc diu tn các bnh thithng gap.
dich
,
,
,
, ,
,,.,.,
- Phan tich duc cac qua trrnh dap wig mien dch. Tren ca sa do giat thich duçic
the nguyen tAc ca ban cüa vic i'xng dixng trong cOng tác chàm soc, diu frj các
bnh l có lien quan den h mien djch.

2

HK3

Th,i cuoi icy:
Trac nghiem

16

- Trinh bay dtrçic dc dim vi sinh y h9c; M6i quan h gifla vi sinh-cci th-môi
trtring.
,
, phuong phap
- Mo ta duqc dc diem sinh hoc, kha nang gay bcnh va cac
chan
doãn vi sinh h9c mt sO loi vi sinh 4t gay bnh.

2

HK2

Thi cuôi ki:
Trac nghim

SIT

len mon hoc

Muc uich mon hoc
- Mo tá duc mi lien quan cüa các qua trinh chuyn hóa

•
13

Giai phau

•

Vi srnh
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HK2

Thi cui k5':
Trc nghim

HK4

Thi cui k:
Trc nghim

HK5

Thi cui k5':
Träc nghiêm

HK3

Thi cu6i k5':
TrAc nghim

HK2

Thi cuti ks':
Tric nghim

- Bit dixçic các k5' thu.t nuôi cy phân 1p và xác djnh các vi khun gay bnh
thuing gp. Th%rc hin ducic các k thut vô khun tit khun trong xét nghim
vi sinh.
- Mo tã dc dim sinh hçc, hinh th& sinh 1, sinh thai và chu k5 phát trin cüa
các loài k' sinh trüng ph bin 0 Vit Nam: giun, san, KST s& ret, vi nm, tit
tüc y h9c.
- Trinh bay dixcic dc dim djch t cac bnh k' sinh trüng ph bin i Vit Narn
- Trinh bay các phuong pháp chn doán bnh k' sinh trüng
- TrInh bay cãc nguyen thc diu trj cá th& diu tn. cing dng và k tOn mt s
thuc thu?mg dung trong diu frj bnh k sinh trng
- TrInh bay các nguyen tc và bin pháp phOng chóng

17

K Srnh trung

18

Các bSnh
thithng 1

thông Nm dixcrc các kin thuc co bàn v mt s bnh thuing gp cong dng bao
gm: ch.n doán bnh, nguyen nhân, huâng dr phông và diOu trj

19

Các bOnh
thu?,ng 2

thông Nm duc các kin thrc c bàn v chn thuxmg, tai nn thxing gtp cong dng
va các ky nang su cAp cru ci bàn

20

T chrc và quãn 1 h
thong y te

21

- TrInh bay duqc các khái nim cci bàn v khoa hc t chüc quOn 1, các buOc
Nguyen 1' quOn 1)' và trong chu trInh quán 1', nguyen tc, chrc nang và phixcmg pháp quãn 1
các 1c nãng quàn 1
- TrInh bay ducc nhttng dc dim tam 1' hçc trong quán 1' và üng dmg trong
hOn
quaIl 1'

Mic tiêu chung: Giüp cho sinh viOn có hiu bi& diing v các nguyen tc ca hOn
cüa t6 chirc m.ng hxci y th Vit Nam và m6i quan h gitta t chrc mng lithi y
th vâi t chrc hành chInh.
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- Xác djnh ducc các dc dim và lçii Ich cüa lam vic theo dOi hmnh, vai trô ng1x1i
quãn ly và nhüng yêu t6 can cho vic xay drng d,i hinh lam vic cO hiu qua
- TrInh bay duçic chu trinh ra quyt djnh, các mô hInh, hiu ducc và vn diing
ducic vai trO quyên lrc và sir ánh huâng trong quàn 1.
- Trinh bay duçic các ni dung xây drng 1 ban ké hoch hot dng

22

23

Quan ly dch vi y te

- Nêu diiçic các khái nim v djch vix y t và quán l djeh vi y t.
- Mo ta duçic hç thong cung cap dch vii y te dir phong va khani chixa benh.
- Trinh bay dixcc phucing thirc quãn 1 d& vài các djch vii y th nói trên.

K hoach y t

Giüp cho sinh viên có hiu bit dung v vai trô 1p k hoch trong mOt h thng
ytê cüngnhu näm throc các buâc lap kê hoach, tr do áp dung diroc vão môt so
trnh huong c the

Thicuoiky.
Trc nghiêm

3

HK4

+ Trinh bay duqc mOt s v.n d Co ban cüa kinh t va kinh t y t
Quãn l tâi chInh và + Nhn thirc diIçIC vai trO cüa kinh t y t trong các hot dng y th
kinh tê ytê
+ Xây drng dircrc các lo?.i chi s dira vào ngun st lieu s.n có.
+ TrInh bay duçic các cong cii ph bin sU ding trong quãn l tài chinh

2

Chinh sach ytê

1-Trinh bay dixçic các khái nim, nOi dung co bàn cüa cãc quan dim, chin lixçic
cüa Dãng ye BY CSSK nhân dan, cüa cong tác to chuc Va quãii l y tê ti cong
dông, ti các Ca s& kháin chüa bnh
2- Thuc hanh duac cac k5' näng co ban ye to chixc, quan ly y tê va lap kê hoach
y te
3- Nhn thüc duçrc tm quan tr9ng cüa cong tác tó chüc và quãn 1' các ngun
1rc yté dé nâng cao chat lucing va hiu qua CSSK ngtx&i bnh, ngithi dan trong
cong dông.
193

Th CU6i k'frac nghiem

Thi cui k:
TräC nghim

2

HK4

Thi cuôi ky
Trac nghiçm

STT

Tn mon hyc

Mc dIethi mOn hc
Kin thirc:
TrInh bay duqc phucxng pháp mô tá tinh hinh s(Lc khoë và b.nh tiit cüa cong
dng.
KnAng:
Thu thp duqc thông tin v tInh hInh src khôe cong ding
Xr 1 và phân tIch thông tin lam b.ng chrng cho vic 1p k hoach i cong dng.
Thai d:
Nhn thirc duçic thm quan trng cüa phrnng pháp djch t hçc trong y t cong
cong.

26

Djch t hcc ca ban

27

+ Mo tá dircirc bang phân 1oi qu6c t lCD 10
+ Trmnh bay dixqc each mA hóa bnh tt theo lCD 10
PhAn loai bnh ttt và + Trinh bay duqc each mA hóa nguyen than tu vong theo lCD 10
tu vong quôc té
+ Mo tã duqc each mA hóa theo lCD 10 cho cac bnh chixa chAn doán duqc c
th
+ TrInh bay cách mA hoá theo lCD 10 cho các bnh hay gp ô cong dng
- Trinh bay nhtng khái nim hin nay v thOrn h9a và quAn l y hpe thOrn hça.
- Nhn ra thrc trng cüa sue khOe trong và sau thám hQa, dc bit trén dôi tuçmg
d bj tën thucing va giAi pháp cho các vn d nay.
Phèng chng thAm
- TrInh bay thrc vun d liOn quan dn quAn 1 mt s ni dung ehäni sOc sue
hoa
khOe trong và sau thAm hQa uu tiOn nhu: quAn 1 các bin pháp v sinh môi
tnr6ng, phOng cMng djch bnh, hu qua tam l sau thAm h9a vA diu trj sa cp
ciru truâc vin...
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HK3

T1i cui kS:
Trtc nghim

HK4

Thi cui k5':
True nghim

HK6

Thi cuôi k5r:
Trc nghim

STT

29

Ten mon hçc

i1u didi mon hoc

- Trinh bay dixac các khái niëm ye môi tnring, thành ph.n môi trix?ing ea bàn,
Sue khoe moi trrnYng
"•
•
cac chuc nang cua mom truang, cac nguyen ly cua hç sinh thai, cau true, chixc
ca b'
an
näng cUa h sinh thai, vông tuân hoàn 4t chat, vông tuan hoàn näng luqng

S tin
chi

Lich trinh
giang dy

P.pháp dánh
gia SY

2

HK5

Thi cuoi ky:
Trae nghicm

HK5

Thi cui ki:
Tràc nghiêm

- Mo tà các yu to nguy ca trong môi trtthng lao dOng ngh nghip, sir phân b
Sue khoê ngh nghip ca bàn cüa cãc yêu t nguy co chü )TU•
ca bàn
- TrInh bay the tác h.i chü yu và cac bin pháp phông chng, kim soát các
yêutônguycanày.

31

3

33

Nang cao sue khoe

- TrInh bay diiqc các khái nim ca bàn v hành vi sire khóe, giáo dic sue khóe,
nâng cao sue khóe và môi lien h gitra chüng
Mo tã
• duciccac yu té quyt dinh vn dà sue khöe và yu t ãnh huo'ng dn
hanh vi sue khoe
Trinh bay dtrcic các each tip cn NCSK và tInh ung ding trong th%rc hành
nâng cao src khôe

3

HK5

Thi cui ks':
Trac nghiçm

Sue khoe suth

- Trinh bay nMng khái nim hin nay v sirc khôe sinh san
Nhn ra thrc trmng eüa sue khôe sinE san, dc bit trên di tuçlng d bj thn
thuang và giái pháp eho van dé nay
Tnnh bay duac nhang khia canh ye sue khoe phu nCr cüng thu than thuc ye
girn va guii tthh.
- Trinh bay ducic vn d lien quan dn quàn 1 mt s nOi dung ehàm soc smrc
khOe sinh san ixu tiën nhtr: quãn l eáe bin pháp tráth thai, nhiém khu.n dung
sinh san, sue khOe phi nCr man kinh, vj thành niên.

2

HK5

Thi cuôi ky
Trac nghiçm

Dan so va phat trien

Kinthire:
+ Neu ra duac cac clii so dan so hoc de mo ta su bien dong dan so
• ,
+ Phân tich thrcic sr tác dung cua biên dQng danso vâi phát triên xã hi

2

HK5

Thicuôik':
Trac nghiçm

195

STT

S tin
chi

Lich truth
ghfing dIiy

Pháp dárth
ghi SY

- Trinh bay duqc vai trO các cMt dinh duOng di vâi src khOe.
Dinh dung - An toan
- NOu duic yêu cu mt khu phn can dé,i hqp I phi hçp theo tüng d6i trç1ng
th%rc pMm
- Nêu dixçirc các dc dim sinh 1 và thu cu dinh dtrong theo chu k' vOng diii

2

HK4

Thi cuOi kr:
Trc nghim

- Trinh bay dixcic các khái nim cci ban v 4t 1' trj Iiu- phiic hi chüc nAng và
các bin pháp phOng ngra khuyt tat.
Phic hi chrc nang
- Phat hin, theo dOi, phic hi chirc näng và hôa nhp cong dng cho các nhóm
dra vào cong dong
khó khän v vn dng, khó khn v h9c, và các dng khó khän khác.
- Trin khai và theo dOi chw.'mg trmnh phic hi chirc nAng dra vào cong dng.

2

FIK7

Thi cui k:
Trtc nghim

1.TrInh bay nhftng kin thrc co bàn cüa nhân h9c và nhân hçc y t&
2. Co thai dO dtng v vai trô cüa các yu t vAn hóa - xA hOi trong Y th Cong
Nhân h9c và XA hOi
cong.
h9c Src khöe
3. Co khã näng áp diing các phixang pháp nhân h9c trong nghiên cu Va can
thip src khOe cong dng.

3

HK3

Thi cui ks':
Trc nghim

2

HK3

Thi cu6i ks':
Trc nghim

Ten mOo hoc

Muc didllui iinOo hoc
K' nãng:
+ TInh duçic các chi s6 dan s hQc dê phân tIch tInh hmnh dan s
+ Phân tIch dixcc sr tác dng cña bin dng dan s6 vi sr phát trin xa hOi.
Tháidô:
+ Xác djnh rO tm quan tr9ng cüa s tác dng cüa dan s và sir phát trMn xA hOi.
+ Than trQng, ti mi và chInh xác trong thu thp sE 1iu dan sé, d phân tIch sr
lien quan gifta phát trin dan sé, vOi phát trin toàn xa hOi.

36

37

Nghien cüu dnh tInh

Kin thüc:
Mo tä &rcYc nhüng kin thirc co bàn v phuong pháp nghiOn cxu djnh tfnh
TháidO:
196

STT
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hoc

Muc clicli mon hoc

S tin
chi

Lich trinh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

Hiu duçirc ttm quan trQng cüa nghiên cáu djnh tinh trong nghiên ciru sirc khôe
cong dong
K5nng
Vn dig duçrc phuang pháp nghiên ciru djnh tInh d tin hành nghiên cüu
cácvn dé süc khôe
- VMt duçrc báo cáo mt nghiên ciru djnh tInh

3$

Kin thüc:
+ Mo tá &rcYc các yu t6 môi triRing và hành vi d6i vâi sirc khôe;
+ Mo tá dixçic tInh trng sirc khOe và bnh tt cüa cong dng;
K5' näng:
+ Dc xuat dixcic cac giai phap lam giam va loai bo cac yeu to nguy Ca;
.
Thirc tp c9ng dong 1
+ D xuât &rcic các bin pháp phông chong các bnh nhiêm trüng thtthng gp
Thai d:
+ ' thirc drrcic thu th.p thông tin là d phic vi cho hçc tp và phic vii sire khôe
cüa ngithi dan
+ Co tác phong hôa ñhA, ton trong van hóa cüa cong dong,

2

HK4

Báocáocá
nhan va bao
nbóm

3

- Mo tá và dánh giá hot dung cüa trung tam y t, tram y th xà.
- Mo tá dixçrc tinh hInh sirc khôe bnh ttt và sir dirng djch vi y t cila xà trong
Thc t.p cong dông 2 näm vera qua.
- Mo tá &rcrc tInh tring sire khôe và bnh t.t cüa cing dng và mô tá duçic cac
yu to môi trtrmg và hành vi dôi vth sire khOe.

2

HK6

Báo cáo cá
nhãn và báo
CO flhóflI

40

Dinh duang hoc co
. ,.
ban va khoa hoc thrrc - Tnnh bay duac vai tro Va gia tn dinh throng cua thuc pham doi var suc khoe.
pham

2

1 !K6

Thicuoiky:
Trac nghiern
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Têii niôn h9c

Miuic dich mon hoc
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r11(6

Thi cui ks':
Tnic nghim

- Neu duc các d.c dim v sinh cn 1uu khi ch bin bão quán si.'r ding thrc
phâm dôi vài süc khôe con ngi.rii
- Hiu duqc các ãnh hixông cUa vic si dmg thrc ph.m không dam bào yéu cu
v sinh dôi vâi sirc khôe con ngrnM.

41

- TrInh bay dixcrc khái nim và vai trO cüa dánh giá
- TrInh bay dixçic các 1oi dánh giá, các chi s6 dánh giá và các phucmg pháp thu
Thi& k dánh giá thp thông tin
chtrong trinh y
- TrInh bay dixcxc các bixóc thit k phuing pháp dãnh giá
- Trinh bay dixcic các ni dung cci bàn cüa 1 ban báo cáo dánh giá
- TrInh bay duqc các buâc 1p ké hoch dánh giá

42

Truyn thông SIXC
- TrInh bay &rGc khái niêm cci bàn truyn thông sirc khóe và tip thi xä hôi
khôe va tiep th xa hQl

2

HK7

Th,i cu6i kS':
Trac nghiçm

3

- Trinh bay dixçrc các nguyen nhân và các yu t6 nguy c gay ö nhim thrc
pham.
0 nhiêm thc phâm
,.
.
-Xac dinh thrqc cac nguon thrc pham de gay o nhiem th%rc pham va cac yeu to
và các bnh truyn
anh hizcing dan den cac vi ngç dcc thirc pham
qua thuc ph.m
- Nêu dixcrc các bin pháp dir phông ô nhiêm thrc phâm nhäm hn chê các bnh
do thrc phãm gay ra cho con ngu1i

2

HK7

Thi cuoi ky:
Trac nghicm

44

1.Trinh bay ducic sr khác nhau gifla yu t6 nguy co va nguy co
Quàn ly" nguy co Sirc 2. Mo tà duçc các yu t6 nguy Co tr môi truâng s6ng và môi trithng lao dng
khôe môi tri.thng - 3. Phân tIch và dánh giá mt s6 yu t nguy co tir môi ung s6ng và môi tnthng
nghe nghiep
lao dung
4. Mo tã quy trInh quãn 1' nguy co sirc khöe môi trtthng và sirc khöe ngh nghip

2

HK6
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1\'Iuc dich mon hoc
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Lich trInh
giang dy

P.pháp dánh
gia SV

3

HK7

Th•
k'
Trciê

FIK7

.
Thi cuot ky:
Trc nghiêm

2

HK6

Thi cui ks':
Trac nghim

5. liJng ding phucing pháp ecgonomi trong môi trung lao dng

45

Mo tã thrcirc các beth truyn nhim và qua trInh lan truyn cüa cac bnh truyn
nhiêm trong cong dông.
Dich t hoc bënh Mo tã dixçic gánh nng bnh t.t các bnh không truyn nhim.
không truyên nhiêm Trinh bay duçic các yu t6 nguy c cüa mt s bnh truyn nhim và bnh không
và bnh truyên nhiêm truyên n1iim.
Nêu len dxçic các bin pháp dr phông mt s bnh truyn nhim và không
truyn nhim ph biên & Vit Nam.

46

- Kin thüc: TrInh bay duçxc nhüng khãi nim co ban v dánh giá chuong trInh
nâng cao sirc khôe.
.
.,
Dánh giá chiiong
- Ky nang: Xay drng duçc ke hoch va cong cii danh gia chi.wng trinh nang cao
trinh Nãng cao
süc khóe
khoe
- Thai dO: HInh thành dtxcic thai dO lam vic khoa hoc, trung thrc, khách quan,
dlra vào bang chimg.

47

Thông ke dan so y te

48

+ Mo tá dixçic các thành phn trong ca si hot dng cüa phAn mm SPSs
Phân tIch s6 1iu bang + Nêu nguyen the xây dmg phiu hOi d nhp dft lieu
cac phan mem thong + Mo ta each nhap du liçu, icc so hçu va ye- do th.
ke chuyen di,ing
+ Néu nguyen täc si dung the lénh co ban và eae lénh diing dê kiêm dinh thông
kê

2

HK6

Thicuoiky.
Trc nghim

49

Quan ly du an

- Trinh bay dixcic chu trInh lap k hoach và các buâc co ban trong viCe phát trin
,.
1 de cixang dr an.

2

HK8

Thi cui ks':
Trac nghiem

+ Nêu ra duçic các chi st d mô tã sr bin dng dan SO
.
.
+ Phân tichduc sr tac dOng cüa sir biên dng dan so v&i phát trién xa hOi
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STT
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Ten mon hçc

JLth itriih
gáng diy

1P.php dánh
giá SV

2

HK7

Thi cu& ks':
Trc nghim

- TrInh bay dtrçirc các nguyen tc c ban v h thng quy chun th%rc phAm
Quãn 1' nguy c(Y an
- Nêu hrçrc các tiêu chun thrc phm ô Vit Nam
toàn thrc phm
- Nêu duvc h thông quán 1 an toàn thrc phm a Vit Nam

2

HK8

Thi cuôi ks':
Trc nghim

iinthi iy
Muc kh mOn hoc

S tin
chii

Trang bj cho sinh viên h th6ng kin thüc c bàn gm các nguyen i TrMt
hc Mac - Lenin, giüp ngui h9c hiu bit nn tang tix ti.thng cüa Dáng cong
san Vit Nam.

3

Trang bj cho ngui hc h thóng kin thrc ca bàn bao gm các Nguyen 1y
Kinh t chInh tr Mac kinh tê - chInh frj Mac - Lenin, gip cho ngithi h9c hiêu bit nn tang tu
Lenin
tuông cüa Dãng cong san Vit Nam.

2

HK2

Thi cuoi ks':
Tir luân

Trang bj cho ngithi hc h thng kin thcrc c bàn bao gm Chü nghia xà
Chü nghia xã hOi khoa hçc hi khoa hc thuOc Chü nghia Mac - Lenin, giüp cho nguai hQc hiêu bi&
nën tang tix tuâng cüa Dãng cong san Vit Nam.

2

HK2

Thi cuôi ks':
Tr man

Cung cp cho sinh viên nhrng nOi dung co bàn cüa dtthng 1i cách mang
Ljch sr DOng Cong san cüa Dàng Cong san Vit Nam, trong do chü yu tp trung vao duông lôi
Vit Nam
cüa Dãng thñ k di mOi trên mOt so lTnh virc co bàn cUa dyi s6ng xà hOi
phic vi cho cuOc sng và. cong tác.

2

1-1K4

Thi cu6i ks':
Tu luãn

Têu

on hi

Trit hoc Mac - Lenin

3

tfin
th1

Chixang trinh Phông Trinh bay các kin thfrc cci ban v chucmg trinh mic tiêu qu6c gia phông chng
ch6ng HIV/AIDS
HIV/AIDS hin diang thrc hin ô Vit nam.

XII. Ngànb H sinlill lluii
STT

Mic dIh mon hQc

200

Ljch tirmnh ]FPháp iánh
giOng dy
giá SV
Thi cui ks':
Tij luOn

STT

Ten mon hQc

Muc dIch mon h9c

So tin
chi

Ljch trmnh P.Phip dánh
giãng dy
giá SY

5

Tix ttxông H Chi Minh

Nm duçc nOi ham khãi nim, co sâ, qua trInh hinh thành và nhng nOi
dung co ban cüa tu turng H Chi Minh.

2

HK3

Thi cui ks':
Tij luân

6

Ngoai ng không chuyên

Can ct Quyt djnh s 1478/QD-DHH ngày 07/10/2020 cUa Giám dc Dai
hçc Hue ye vic ban hành Quy djnh dy và h9c ngoai ng không chuyên
trong các chixong trinh dào tao trInh dO di h9c tai Dai hQc Hu.

7

IlK I 2,3

DHNN,
DI-ll-I quy
dlnh

Ngoi ngi:t chuyên ngành

- Ngft am: Sau khOa hçc, sinh viên có th phát am dung nhihig tir chuyên
ngành.
- Tr virng: Sinh vién nm duçrc ten gi the bO phn và các h tMng co quan
cüa cci th; các tr co ban v bnh 1 trong do tp trung chü yëu vào 4 chuyên
ngànii nOi, ngoi, san, nhi; eác gôc tr cci ban.
- Ngtt pháp: Sinh viên n&m thrçrc mOt s cAu tthc ngfr pháp thithng ducic
dung trong y van giüp sinh viCn sau khi hçc xong h9c phân nay có th d9c
duccc các bài chuyën ngành y h9c don gián.

2

HK4

7

•

8

- Trang bj cho sinh viên các k5 näng d soan thão van ban hoàn chinh b&ng
MS Word; sü diing MS Excel d nhp, xr I và thong ke S6 1iu. D6ng thñ,
cuñg cp cho sinh nhfhig kin thic co ban v mang may tInh, Internet và
virus may tInh.
- Cung ep các kin thüc co ban v l' thuyt xác SULt trong y hpc: mOt s6
Tin hoc và Xác sut - üng ding cüa Xác suit trong xét nghim chn doán sang bc; mOt s6 quy
Th6ngke y hçc
1ut phân ph6i, các dc trung cüa the bMn ngu nhiên trong sinh y hçc.
- Cung cp các kin thirc Co bàn v th6ng ké y h9c: Các khái nim co bàn
v l thuyêt mu, phuong pháp chn mu và phan ph6i mu; Khái nim và.
cãch the djnh biên s6 can thiét trong nghiên ciu sirc khOe; Bài toán uâc
lucrng tham s6 vâ. các bài toán kim djnh gin thit th6ng ke üng dmg trong
y hçe; Phân tich h6i qui và tuong quan; Cách tInh c mu nghiên ciru.
201
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Thi cuoi ks':
Trc nghim
Va tu luân
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- Cung cp các kin thirc Ca bàn v ph.n mm thng ké SPSS: Lam quen
vôi mt so thao tác xü ly" so Iiu thong kê bang phân mêm thông kê SPSS
bao gm mô tâ dft 1iu, uàc lucmg tham s6, kim djnh giá thuy& th6ng kê,
phân tIch hôi qui và tuang quan.
- Cung cp cho sinh viên các kin thüc ca bàn v cu to cMt, v cac qui
1ut cüa sr 4n dng và biên dôi cüa các chat. Dr doán khá näng và chiêu
huâng cüa các qua trinh hOa h9c. tfng ding cCia chüng trong chuyên ngành
Hóa hoc và Vat 1 - L
sinii

10

Sinh h9c va Di truyen

—

1IC•

- Cung cap cho sinh viên các kiên thrc cc bàn ye nguyen 1 4t 1' ca bàn
thung dién ra và có irng dicing trën ca the song, cac d.ng chuyên dng ca
bàn cüa vt chat trong môi tri16ng sinh hQc và h thông song, các hin tuvng
diên sinh h9c, các hiên tixqng am trên ca th s6ng, ânh hithng cUa ánh sang
và brc xt len ca the song,
Sinh hçc:
+ Cung cp nhtthg vn dè ca bàn và hin di v th giOi sang, cu trc và
quy 1ut hot dng cUa chüng, bao gôm sinh h9c tê bào, sr sinh san và phát
triên phôi và môi quan h glita con ngithi và môi trithng.
+ Chi ra int s6 bnh 1' ô mirc d t bào d6i v&i ca th ngixyi.
+ Cung cp mt s kin thüc nn cho vic hQc nhung mon chuyên ngành
nhu: hóa sinh lam sang, sinh 1, min djch
Di truyn"
+ Trinh bay ducc cAu trtc và chüc näng cüa gen ngithi.
+ Mo tà ducic các dt bMn gen và hau qua cüa dOt bin gen.
+ Mo tà các dc tInh cüa dOt bin dcin gen trên nhirn sc th thix&ng, dOt
bién dan gen di truyên lien k& vOi giâi tInh và di truyên ty the.

202

3

HK2

Thi cuoi kr:
Trc nghiem

2

HKI

Thi cui kr:
Trc nghim
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I en mon hoc

Muc didi mon hoc
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Lich trInh P.Pháp dánli
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gia SV
giang dy

+Giài thich ducc nguyen nhân,co ch và biu hin cüa mOt s6 bnh do bt
thuông nhim sac the phô biên.
+ Mo tá các dc tInh cUa kiu di truyn da yu t6.
+ Mo tácá,c dc tinh cüa di truyn h9c qun th.
+ Trinh bay duçic các mmc tiêu, lçii ich cüa vic sang l9c, chtn doán trrnc
sinh và s sinh, các k$ thu.t img ding trong chân doán trrnc sinh nhu siêu
am, nuôi cy t Mo ntrâc ôi, lay mu nhung mao màng dm.

Ii

12

Giam phau

- Nêu ducic djnh nghia và phm vi nghiencru cüa Giài phu hçc. Nêu dirçic
vi trI Va tm quan trQng cüa giái phu hc trong sinh h9c và y hçc. Biêt
nguyen tAc gi ten các chi tiët và sr dmmng duqc thut ngft trong Giâi pMu
1 i9c.
- Tnnh bay duçic cau to giai phau cua ca the ngurn.
- Vn dmng duçc kin thirc giài phu d hçc trong h9c phAn nay vào cac
mon hoc khác.

3

HKI

Thicuôik:
Trac nghiem

Mophôi

- Mo tã ducic cu tto bmnhthumg cüa các loi t bào cüa trng 1oi mô a
mirc d vi the và siêu vi the.
- Mo tâ ducic ctu to mô hc binh thuing cüa các cci quan và h thng co
quan.
- Giái thIch duqc m6i lien quan cht ch giüa cAu to và chrc nng cüa các
thành phân cau to cüa các mô va c quan.
-Nh.n bit duçic các mô và c quan cng các chi tit cu to bInh thuang
dixâi kInh hiên vi quang h9c, hoc qua các ãnh chiip vi the hoc slides.
- Sü diing thãnh tho kInh hin vi quang h9c thông di.ng, bit các nguyen
täc Mo quãn kInh.

2

HK2

Thi cui ks':
Tr&c nghini
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- Cam nhn ducc thm quan trong cüa nhUng hiu bit v mô h9c và vj tn
cüa mô h9c trong h thông kiên thüc Y h9c.

13

14

15

16

Sinh 1'

+ Trinh bay thrçic chirc näng cüa hng c.uvà cüa mOt s6 cc quan trong c
the: tim, dung mach, d dày, câu then, tuyên giáp và na ron.
•
+Trmh bay duçc slnh ii theu nhiçt.

2

HK2

Th,i Cuol ky.
Träc nghiêm

Sinh 1 bnh - Min djch

bnh nguyên-bnh sinh, v các quy 1ut cc bàn cüa sinh 1' ngu?Yi trong trng
thai bj bnh.
- Giãi thIch dtrcc các nguyen tc ci bàn trong dr phông bnh, chain soc
diêu trj các bnh thixmg gp
- TrInh bay dirqc các cci ch dáp üng min djch tr nhiên Va thu duçc cüa
Ca the khi Co kháng nguyen xâm nhp.
- Hiu di.rcc qua trInh dap mg min djch djch th , min djch th bào và sr
diêu hoà các dáp üng mien djch trên. Vn dmg duqc sr hiêu biêt nay vào
thrc tê qua cong tác phOng bnh, chân doán và diêu trj bnh.

2

HK3

Th
Trci

HOa sinh

+ Van ding duo'c kin thixc lthoa h9c cci bàn, y hçc ccx so và chuyên ngành
vào hot dng nghë nghip, giâi thich &rçxc nguyen 1 ccx ch cac xét
nghim thông thithng.
+ Vn dmg dixqc cac kien thuc smh hoa vao lam sang va cac mon h9c khác
nhir sinh Is', sinh 1 bnh min djch. • .và ngh nghip sau khi t6t nghip.

2

1-11(1

.
T1i,i CUOlkY.
Trac nghiem

Dixqc ly

- Ki&i thirc: TrInh bay duçic các cách phân loai thuc, nhóm thu6c và cac
van dé duçic 1' lien quan cUa nhóm thuôc.
- K5 näng: Vn ding ducrc các yêu to ducxc dOug hQc, duçxc lic hçc cüa
thu6c dé (rng d%ing trong lam sang.

2

HK3

Thi cu6i k:
Trac nghiçm
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giäng dy

- Thai d: Co nhn thüc dng dn v thuôc khi sir diing và htng dn sr
ding trong cong dng báo dam sr ding thuc hqp 1' an toàn & hiu qua.

Visinhvt

+ Trinh bay ducic c.0 to t bão vi khun va virus.
+ Trinh bay duçic dc dim sinh hQc, khá n.ng gay bnh, phung pháp ch.n
doán vàphông mt sO bnh nhim trüng thir&ng gap.
+ Trinh bay dxçirc cách 1y, báo quãn và 4n chuyn bnh pMm.

2

18

K sinh trüng

+ Mo tã däc dim sinh hoc, hinia th& sinh 1', sinh thai và chu k' phát trin
cüa các loài k' sinh trüng & Vit Nam.
+ Trmnh bay drçirc dc diem djch t các bnh k' sinh trüng & Vit Nam
+ TrInh bay các nguyen t&c và bin pháp phOng chOng

2

HK2

Thi cuOi kr:
irtic nghim

19

- Trinh bay duçic vai trO, nhu cAu cüa dinh dix&ng và giá tr dinh du&ng cüa
thirc phm dOi vâi sfrc khOe.
- Lit ké dixcic các nguyen t.c cUa dinh du&ng hçp l cho các lüa tuë,i, v
sinh an toàn thrc phâm và bnh do dinh du&ng không hçip 1, không dam
bão v sinh gay ra
- Trinh bay dircic miic tiêu, ni dung cUa giám sat dinh du&ng và các phwng
Dinh dixong - Scrc khOe pháp dánh giá tInh tr.ng dinh dir&ng
rnôi tnr&ng, Djch t hcc
- TrInh bay duqc nhQng nguyen tc dinh duO'ng tMt chO và chO dO an trong
mOt sO bnh mn tInh khong 1ty có lien quan den dinh du&ng.
- Mo tá nhttng yOu tO nguy ci tr môi tru?.ng tác dung dOn sirc khOe con
ngithi.
- Trinh bay nhftng tác hi tr môi tru&ng lao dOng ânh huâng len src khOe
ngu&i lao dQng.

3

HK3

Thi cuOi ks':
Trc nghim

17
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Thi cui ks':
Trc nghim
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20

- TrInh bay &rqc các khái nim, nOi dung cu bàn cüa chin 1uc CS BV SK
nhân dan, cña cong tác t chc và. quán 1' y mijc tiêu và giài pháp chung
cüa các chxcmg trInh y t qutSe gia.
- TrInh bay dircic nhUng khái nim ca bàn v tOrn 1 h9c, tam i h9c y hQc
TOm 1' y hoc - Do dirc Y và dao düc y hQc.
hQc, Pháp 1ut - T chüc "
- Thrc hành duqc các k nàng cu bàn v t chrc, quãn 1 y t.
- Ap diing tam 1' y h9c, do dirc y hoc trong giao tiêp vâi cOng dong.
- Nhn thüc duc thm quan trng cüa cong tác t6 chirc và quân 1 y t, thc
hin các chixung tñnh yt d nâng cao chat luçing và hiu qua CSSK nhân
dOn.
- Xác djnh ducrc tm quan trng cüa tam 1' hc - do drc y hoc.

2

HK2

Thi cui ks':
Trc nghim

21

Diu duOng cu sâ 1

+ Trinh bay duçic các kin thIrc v ljch sir ngOnh diu dröng, các thu cAu
cira con ngu?ri...
+ TrInh bay duçic các quy trInh k thut diu dixo'ng v do du hiu sang
chun bj giu?mg beth, tiêp nhn bnh than ra vao vin,...

2

HK3

Thi cui kr:
lrAc nghim

Diu dung ccx sâ 2

+ Trinh bay dixçrc các kin thtrc v chãm soc theo các giai don phát trin
cUa ccx th, chäm soc bnh nhân dau, bnh nhân r6i 1on giAc ngü
*
+ TrInh bay &rçxc các quy trInh k thi4t diëu dixng ye tiêm truyen, cap ciru
bnh nhOn ngüng hO hap tun hoàn, d.t thông tiu, sonde d dày,...

111(4

Thi cuéi ks':
Trc nghim

STT

Ten moo hoc

Mc llch mon hoc
- TrInh bOy nhüng bin pháp nhm giãm thiu các tác hi tir môi trtthng dn
sirc khóe cong dông.
- TrInh bay ducic phixcmg pháp mô tâ tinh hinh süc khoê và bnh tt cüa
cong dong.

22

206
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-. Trinh bay &rcic khái nim v nhim Uiutn bnh vin và KSNK.
- Mo tã duçxc dc dim sinh h9c, khã nang gay bnh và các phxrcrng pháp
chin doán vi sinh h9c mOt s 1oi vi sinh 4t gy NKBV th.ring gap. Trinh
bay duçic các NKBV thuing gp và each phOng ngra.
- Bitt ducirc các bin pháp, các phrnmg tin, các phrnng pháp kim soát
nhiëm khun.

2

FIK4

Thi cui kr:
Trc nghirn

24

+ MO tã &cYc vai trO cüa h sinh trong vic chäm soc bà mc và tré scx sinh
Giài thiu ngành hQ sinh; nói .chung và Viet Nam nói riéng.
Dao dim h sixth; Vai trô + K ra dtrçic thüng quy djnh v dao due, irng xü, trách nhim cUa ngui
h sixth và các miic tiêu H sinh; các Lut, quy djnh lien quan dn thrc hành Ho sinh.
phát trin
+ Trmnh bay dxroc cac quy ch hành ngh h sixth ?i Vit Nam Va SO sánh
vâi cac nuàc khác trong khu vrc châu A - Thai Binh Ducmg

2

HK4

Thi cuôi ks':
Trc nghim

25

+ TrInh bay duqc các bithc giao tip.
K5' ntng giao tiêp Va giáo
+ TrInh bay duc các phung pháp và phuang tin truyn thông giáo dic
d%ic sire khoé trong chAm
sire khOe trong cong dOng.
soc sire khoé bà mc, tré em
+ Co kiên thirc ye giáo diic sire khOe bà mc và tré em.

JK3

Thi cu6i kr:
Trc nghim

26

TrInh bay dixçrc dc dim cüa sire khoé sinh san bao gm: tui vj thãnh niên,
tui sixth dé, tui man kinh và nam h9c.
Chum sOc sire khoC phi nt
qua cáe giai doan và nam Trinh bay di.rqe k5 nang ehm soc sire khoé sinh san di viM nguiM phx nir
và nain giài; mOt so tmnh trng r6i loan v th chit, chirc nng sinh san; môt
hoc
so btn1i thithng gp cüa b ph.n sinh d%xc: each phát hin, xir trI ban dâu vã
dir phông.

HK4

Thi cui kS':
Tr&c nghim

,

Chäm soc bà mc thai + Giãi pMu, sinh l, tam cUa nguiM ph n thi kr thai nghén.
nghén bInh thng
+ Qua trinh thi thai, s phát trin và tnxg thành cira thai nhi.

I-IK4

Thi cui k:
Trc nghim
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Ten mon hyc

Kim soát nhiëm khun

•
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+ Các yu t, ánh huàng dn th thai, sir phát trMn, trtr&ng thành cüa thai
nhi va qua trInh thai nghen cüa bà mc. Cách dr phóng va loai trr cac yu
t, ânh hi.thng không có lqi cho thai nhi và qua trinh thai nghen
2

+ Trmnh bay dixçrc các dAu hiu và triu chirng cüa các bnh ly.
Chäm soc ha mc thai + Lit kê dtrcic các yu t6 nguy co, bnh 1 cüa ha mc ânh hixâng den qua
nghën có nguy ca
trInh thai nghén va sr phát trin cUa thai nhi (bao gm cá HIV - lay truyn
mc - con).

HK5

Thi cui kr:
Tric nghim

+ Mo tá dtxcirc v giái phu, sinh 1', tam 1' cüa bà mc khi chuyn da và dê.
Chain sOc bà mc chuyn
+ Mo tá duac giái phu thai nhi lien quan dn qua trInh chuyn da và dé.
da và dé thu&ng
+ Ké ra dixçic các yu t chuyn da bhth thuing.

3

HK5

Thi cu6i ks':
Trc nghim

30

+ Mo tá duvc các dAu hiu, triu chüng cüa tüng nguyen than gay dé kho.
+ TrInh bay dtrcrc nhftng tInh trang bnh 1 cüa bàmç tác dng dn chuyn
Chain sOc bà. mc chuyn
da va áé.
da va dé khO
+ Mo tã duqc các du hiu và triu chtrng cüa nhUng bin chirng trong
chuyn d; cac bin pháp dr phóng.

4

i-IK6

Thi cui ks':
Trc nghim

31

+ Mo tã duçrc cac thay di giài phu, sith 1, tam l' cUa bà mc thai kS' sau
dé.
+ K ra duçc các yu tó ánh hixông dn sxc khOe và din bin ciia bà mc
Chain sOc bà mc sau de trong thai k' sau de.
bInh th.thng và có nguy ca + Nêu len duçxc cách dii phOng và loti tth cac yu t6 ãnh hixâng không cO
lqi cho bà mc trong thai k' sau dé.
+ Mo tá ducc các yu t6 nguy cal các cp ciru trong thai kS' sau de.
+ K ra dirqc các du hiu, triu chthig.

HK6

Thi cui ks':
Trc nghim
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+Nm duçirc các nguy và htnmg xu trI phi hçip cho 1 s bnh 1' ánh hmg
dn thOi kr sau dé.
32

35

36

37

+ Mo tâ. dtrcic các dc dim so sinh khôe rnnh, non tháng.
+ Trinh bay &rc các yêu to ánh hng den so sinh và chäm soc so sinh.

HK6

Thi cui k:
Trc nghim

Tiêm chmg cho tré Jij - Trinh bay dirqc t.m quan tr9ng cüa tiêm chüng & trè nhü nhi
nhi
- TrInh bay dixcic ljch tiém chüng & tré
phj

HK7

Thi cu6i kr:
Trc nghirn

Dan s - K hoch hoá gia + TrInh bay dixcyc v di cuung Dan s hçc và phát trin dan so.
dinh
+ Mo tá ducc vai trà cüa K hoch hOa gia dInh trong phát frin dan s6.

HK4

Thi cui ks':
Trc nghim

Thi cuôi k:
Trc nghim

Chãm soc so sinh

4

Phá thai an toàn

+ NCu duqc các chInh sách, 14t pháp, các quy djnh và các hi.r&ng dn cüa
qu& gia v thrc hin phá thai an toàn.
+ MO tá thrqc các yu th änh hu&ng dn ngtr&i phi nit khi phá thai và qua
trmnh phá thai.
+ Mo tã dixcic các phuong pháp phá thai an toàn và toàn din.

2

HK7

Thrc hành h sinh I

+ TrInh bay duçic quy trInh và ni dung chäm sOc bà mc sau dé.
+ TrInh bay dixcic quy trInh và nOi dung chàm soc tré so sinh sau dé.
+ TrInh bay thrqc các chi djnh và chng clii djnh các bin pháp KHHGD
sau sinh
+ Nêu duçic ni dung tu vAn các bin pháp k hoch hoá gia dInh sau sinh.

4

HK7

Thrc hành hi sinh 2

+ Nêu duçic mô hInh t chrc, cong tác quãn 1 khoa phOng ti bnh vin.
+ Trmnh bay chCrc nãng nhim viii, vai trO cia ngu&i hO sinh, hO sinh tniâng
trong bnh vin.

4
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+ TrInh bay duçic k hoch chãm soc sic khoé sinh san, quy trinh khng
eh nhim khun.
+ Tdnh bay duçic các nOi dung chun bj, chäm soc truâc và sau m 1y thai,
mô phi khoa.

38

+ TrInh bay dtrcic ni dung và vai trô cUa H sinh trong chäm soc src khoê
ChAin soc
kho sinh sinh sAn ti cong dông.
sAn cong dông
+ Xác djnh tinh trng src khoê cong ding, các yu tó tác dng tâi sirc khoê
ti cong dong.

2

HKS

CUO1 k:
TrAc nghim

39

ChAin sOc hO sinh nâng Sau khi hQc xong hçc ph.n nAy, sinh viên cO kin thüc k nAng thai dO
cao và tu van chAm soc süc có the thixc hiên chAm soc ho sinh nâng cao và tix vAn chAm soc sue khoé
tinh due
khoe trnh dc

3

HK7

Thi cu6i k'
.
Trac nghiem

40

+ TrInh bay &rcic khái nim, ljch sr cüa thrc hành dra vào bang chüng vA
KhAi nim nghiên ciru nhüng Anh huing cüa chüng den vic chAin soc dn vic chAm sOc ngi.thi
khoa hQc ca ban trong mc Va tré em.
•
•.
chAm Soc hç srnh
+ Trmnh bay duçic phrcmg phAp 1un va cách tiën hành the nghiên cuu khoa
hQc hO sinh và nâng cao chAm soc src khoê sinh sAn.

2

HK6

TI9 cuoi ky.
Trac nghiem

41

+ Trmnh bay &rcic thay d,i trng thAi tam sinh 1 và chuc nAng cüa cac bO
phn co th & nhOng ngix&i bnh phu thut sAn phi khoa theo các phuang
ChAm soc bà mc tàc a pháp khAc nhau.
sau phu thuAt sAn phu + Nêu day dü các nOi dung c.n chu.n bj tnthc m sAn - phii khoa.
+ Trrnh bay ducic each cham soc bçnh nhan phau thut ph%1 khoa doi voi
khoa
trng loai bnh va tmg giai doan cUa qua trInh phu thut.
+ Nêu duçc các phung phAp giAm thu sau m&

2

HK5

TI9 CUO1 ky:
Trac nghiçm
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42

+ TrInh bay ducxc ánh hurng cüa các bnh lay truyn qua duing tinh diic,
Bnh lay truyn qua dc bit là HIV/AIDS và viêm gan B vói sue khóe sinh san cüa ngui phi
&thng tinh diic va flu.
1-IIV/AIDS
+ TrInh bay duc qua trinh lay nhim tir mc sang con cüa thim HIV/AIDS
vàviêm gan B. Qua. trinh quân l lay truyên mc con.

2

HK5

Thi cuôi kr:
Tr.c nghim

43

+ Trmnhbày dixçic các triu chüng lam sang, cn lam sang các ung thu siiih
due.
+ Trinh bay dircic tam soát ung thu cô tu cung và ung thu vu trong cong
dông.

2

HK5

Thi cui ks':
TrAc nghirn

+ Trinh bay dixçic các bixtc khám thai và quàn l' thai nghén
Chäm soc Va sang ice
+ Mo tã nhüng vn d sang 1c trong qu' 1,2,3 cüa thai k'
truóc sinh
+ Nêu duçic cac v.n d v chu sinh, tam i chu sinh.

2

HK7

Thi cuôi ks':
Trc nghim

45

Phic hi chixc näng trong Chixcing trinh nhm giüp cho eác Cir than hO sinh có kin thüc cc ban v
chàm soc
khc
•th chuyên ngành VLTL - PHCN, dc bit là trong lTnh vrc PHCN san khoa,
d gOp phãn vao vic chãm sóc, diu frj Va phOng nglra khuy& ttt, thm
san
giUp dap üng thu câu chäm soc süc khoê toàn diên cüa than dan.

2

HK5

Thi cu& ks':
Tr&c nghim

46

+ TrInh bay duçic các bnh lien quan dn thai nghén và sinh dO.
Các bênh liOn quan dn
+ Vn ding kin thuc dA hc dO phát hin và xr tn sim mOt s6 bnh thumg
thai nghOn và sinh do
gp trong thi k' thai nghOn, chuyn da dO va sau dO.

4

HK8

Thi cu6i ks':
Trc nghim

47

Thirc tp cong dng

2

HK8

Phi khoa tong quát

Trinh bay duyc các kin thuc v quãn l' thai nghen và chäm soc thai nghen
cong d6ng.

211

Vit chuyên

Ten mon hoe

48

Moe theh mo hoe

- Nêu dixcic each khám cac b phn Ca th sa sinh bInh thithng sau sinh và
chân doán ducrc các triu chIxng bnh 1 khi chäm soc sa sinh tuân dâu sau
sinh.
- Trmnh bay duçic each phân 1oi sa sinh theo can ning, tui thai và k hoch
chäm sóc, nuôi during trng 1oi sa sinh.
ChAm soc sa sinh và tré
- Trmh bay du.rac chan doan, cMm soc sa sinh bçnh ly nhiem trung sa srnh
em nang cao
sam qua duang mc - thai.
Mo tã ducic các du hiêu lam sang và each xr tn bnh iy yang da sci sinh
tuân dâu sau dé.
- MO tá duçxc các du hiu lam sang hOi chüng khO thô sci sinh tu.n du sau
dé va each xu tn ban dâu eác nguyen nhân hOi chrng khO thâ sa sinh.
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HK8

Thi cuôi ks':
Trac nghiem

