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Tich lüy dü s h9c phn và khi lugng cüa chucmg trInh 
dào tao:  Dim trung bInh chung tIch lüy cüa toàn khóa hQc 
dat tr 2,00 tr& len (thang diem 4); có chüng chi giáo dc 
QuOc phOng, Giáo duc the chat, Ngoi ngU không chuyên. 
Cr nhân Diêu duong (Bachelor ofNursing) 

Da chüng nhan dat tiêu chun chat 11.rcing giáo diic vào 
12/10/2019. 

Thac si Diu duo'ng (Master of nursing,) 
Tiên si Diêu duOng (Doctor ofNursing) 
Chuyên khoa Diêu dung (Nursing specialist) 
1. Lam cOng tác diu duong tai  các ccc s& y tê cOng lap và 
ngoài cOng lap. 
2. Nhân viên chain soc tai các co s& giáo dic, doanh 
nghip, và các djch vi chAm soc sue khOe khác. 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1 Ten chucng trInh dào 

tao 
(Name ofprogram) 

2 TrInh do dào tao 
(Level of training) 

3 Ma ngàrih (Code) 
4 So näm dào tao 

(Duration) 
5 Loai hInh dào tao 

(Type) 
6 CosOdâotao 

(Institute) 
7 NgOn ngtr dào tao 

(Language,) 
8 Tong sO tin chi 

(Credit) 
9 Diêu kin tOt nghip 

(Graduation 
Requirements) 

10 Van bang t6t nghip 
(Degree) 

11 Kiêm dnh chat hrqng 
CTDT 
(Curriculum 
Accreditation) 

12 Khà nang nâng cao 
trInh do 
(Higher Education) ,  

13 Vi tn viêc lam sau tOt 
nghip 
(Job Position) 
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14 Tiêu chI và dôi ti.xcing 
tuyên sinh 
(Admission and 
selection criteria) 

15 Cosôpháp1 
(Legal basis) 

3. Lam cOng tác giàng day, nghiên ciru tai  cáo co sâ giáo 
duc, viên nghiên ciru thuc khôi ngành lien quan. 
4. Chuyên viên tai  các co s?i quán 1 nhà nuOc ye ytê. 
Thtrc hin theo Quy chê tuyên sinh dai  hoc, cao dang h 
chInh quy cüa B Giáo diic và Dào tao  và dê an tuyên sinh 
cia Tnr&ng DHYD — Dai h90 Hue 
Dôi tung tuyên sinh là thi sinh dã tOt nghip THPT và có 
dü süc khOe d hQc tap theo quy thnh hin hành. Xét tuyên 
kt qua k' thi THPT quôc gia cüa 03 mon loan, Hóa va 
Sinh (không nhàn h so). 
1.Thông tu 17/2021/TT-BGDDT Quy djnh ye chuân 

chucrng trInh dào tao,  xây thrng, thâm djnh và ban hành 
chuang trinh dào tao  các trInh d cüa giáo dic dai  h9c; 

2.Thong Px 07/2015/TT-BGDDT ye ban hành quy dnh ye 
khi 1ung kien thüc tOi thiêu, yêu câu ye näng 1irc ma 
ngui h90 dt duqc sau khi tOt nghip dôi vói mOi trinh 
d dào tao  cüa giáo dc dai  h9c và quy trmnh xây dimg, 
thm dnh, ban hành chuong trInh ãàø tao trInh dO dai 
hcc, thc Si, tiën Si; 

3.Quyt dinh 1982/QD-TTg ngày 18 tháng 10 nãm 2016 
cüa Thu tiiàng ye Phe duyt khung trinh dO QuOc gia 
Viêt nam; 

4.Quyet djnh 1352/ QD-BYT ye Chuân näng 1irc co bàn 
cüa diu du&ng Vit Nam nãm 201; 

5.COng van so 1074/KTKDCLGD-KDDH ye vic hi.thng 
dan chung ye sr dung tiêu chuân dánh giá chat lucmg 
CTDT các trinh do cüa GDDH; 

6.COng van so 252/KDCL-DG&CNCLGD ye Ket qua 
dánh giá ngoài Chuung trmnh dào tao  cir nhân diêu duOng 
cüa Trung Di hoc Y - Duac, Dai  h9c Hue näm 2019; 

7.Quyêt djnh so 581/ QD-DHH ngày 27 tháng 04 näm 
2022 cUa Giám dôc Dai  hoc Hue ye ban hành Quy djnh 
ye quy trinh xây dirng, thm djnh và cong b chun du 
ra chuong trmnh ctâo tao  trInh dO dai hçc vâ trinh dO thac 
si tai Dai hoc Hue. 

8. Thông tix 3 1/2021 cüa BYT quy dnh vê boat dng diêu 
dung trong bnh vin ban hành 28/12/2021 có hiu lrc 
27/2/2022. 

9. Thông tii lien tjch s 26/2015 cüa BOy  t và BO nOi viii 
quy dnh ma sO chrc danh nghe nghip cüa diêu duO'ng 
và ntr hO sinh baii hành 7/17/20 15 có quy dinh nhim vu 
cho diêu duOng hng III. 

10. Ci.iclthoa h9c cOng ngh Va dào tao  ban hành quyt 
dinh sO 20 ye vic ban hành ye vic dào tao  diu duOng 
viênmOi. 
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16 Chircng trInh chun 
tharn khão 
(References and 
resources) 

I. Quyt dinh s 2165aJQD-DHH ngày 26 tháng 8 nàm 
2020 cüa Hiu truâng Trumg Dai  h9c Y - Duçic, Dai 
h9c Hue ye Chucrng trInh giáo di.jc dai hçc ngánh Diêu 
dung. 

2. Quyet djnh so 8161QD-DHQGHN, ngây 13 tháng 3 
näm 2020 cña Giám doe Dai  hQe Quôc gia Ha Ni ye 
Chuong trInh dào tao  ehuân trinh d dai  hçe ngành 
Diêu du0ng. 

3. Quyêt dinh sO 3757/QD-DI{YD ngày 09 tháng 09 näm 
2019 cüa Hiêu tnrng ye ban hành chuàn dâu ra các 
Chuong trInh dào tao  ngành Diêu duOng trInh d dai 
hoe tai Dai hoc Y Di.rcic TP. Ho ChI Minh. 

4. Quyt djnh s 1 55IQD-EHKTYDDN ngày 29 thang 04 
nàrn 2020 cüa Hiu tnr&ng ye ban hành ehuân dâu ra 
các Chuong trinh dào tao  di hc tai  Dai h9c Diêu 
duOng, chuyên ngành Diêu diräng da khoa cüa Trii?rng 
Dai h9c K5' Thut Y- Duc Dà Nang. 

5. Quyt djnh s6 425/QD-HIU ngày 8 tháng 8 nàm 2019 
eüa Hiu truâng Trithng Dai  hoc Quôc t Hông Bang 
ye Chirnng trInh dào tao  ngành Diêu duo'ng. 

6. Quyet djnh so 345/QD-DHYD ngày 13 tháng 3 nàm 
2020 cüa Hiu truOng Trixông Dai h9c Y - Duqc, Dai 
hçc Thai Nguyen ye Chuong trInh dào tao  ngành Cr 
nhânDiêu dixng. 

7. Quyêt djnh so 1266 ngày 01 tháng 8 nàrn 2019 cüa Hiu 
tru'Ong trithng Dai h9e Y - Duoc Can Tho ye Bàn mô 
tà chuong trinh dào tao  ngành Cu nhân Diêu dirOng. 

8. Quyet dnh sO 2212/QD-DDN ngay 19 thang 9 nàm 
2019 cüa Hiêu truâng trixng Dai  hoc Diêu dung Nam 
djnh ye Chrnng trinh dào tao  ngành Diêu dung trInh 
d Dai  hc theo h thông tin chi. 

9. Chirong trinh Dao tao  cüa các Tri.räng Di h9c Diêu 
dung Quoc tê bao gOm: Thai Lan (TrirO'ng Dai  hçc 
Mahidol, Chieng Mai, Burapha, Khon Kaen), Han 
Quôc (Truông 9a  hc Gachon và Yonsei), Nh.t Bàn 
(Trung Di h9c Aichi), Hoa K (Trung Dai hçc 
Johns Hopkins và Pennsylvania) Dài Loan (Trurng Dai 
h9c Quoc gia Taipei). 

B. MUC TIEU DAO TAO 
1. Mictiêuchung 

Dào tao  ngui h9c/ sinh viên trâ thành ngui Diêu dirOng có kiên thirc và k nãng 
hành nghe theo chuân náng Irc car bàn cUa diCu dung Vit Narn; có dao  due ngh 
nghip, 2 thirc tir chü và trãch nhiêm; có näng lrc nghiên cüu khoa hQc, üng dung, 
lãnh dao, lthâi nghip và nAng 1rc hii nhap quOc te. 
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2. Muc tiêu cu the 
Sau khi hoàn thành khóa hoc, ngixài hçc/ sinh viên tot nghip can dat  duc nhüng 

muc tiêu cii the sau: 
2.1 Kiên thfrc: 

Ngu-ài hQc/sinh viên tot nghip có 'khO náng hiêu và v2n c4ing: 
- Các khôi kiên thüc chung, ki6n thirc co s6 kh6i ngành sue khôe và kiên 

thire cos6ngành. 
- Kiën thüc chuyên sâu ye chuyên ngiThh di&i du6ng. 

2.2 K5 nàng: 
Ngu'Oi hQc/ sinh viên tOt nghip CO khO nOng a'Op i-ng và thuOn thyc. 
- Các k nãng ngh nghip: 1p ice hoach, tO chirc, thirc hien; k nàng sang 

tao, phát triên, và dn dat sir thay dôi nghe nghip. 
- Các k nãng mêm: giao tiêp, lam vic nhóm, tu van và giáo dije sirc khOe; 

näng luc hi nh.p quôc tê, quân 1, khâi nghip vàtao vic lam. 
2.3 Nang hi'c ti chñ và trách nhim 

Ngzt&i hQc/ sinh viên tOt nghip cO nOng lrc thy'c hành nghê nghip. 
- VOi tinh than tu chü và tráeh nhiem vói cá nhân, nghê nghip và cong dOng. 

C. CHUAN DAU RA CUA CHIX(JNG TRINH DAO TAO 

Chun du ra (CDR cüa chuong trinh dào tao  ngành Diu duthig 6 bc Dai  h9c là 
nhüTig yeu câu cu th ye trInh d nãng krc kiên thrc, k nàng, tr thU và trách nhim duOi 
day ma ngu1i hçc can dat  duqc khi tOt nghip dOi vOi môi chuân dâu ra. 

1. Yêu ctu v li-in/i d3 nàng 4rc: 

Lffçrng 
hóa 

thang 
trinh 

náng 
lire 

Thang trinh d nàng 
hC 

M(rcd 
dôi vri 
nhOm 

thang do 
kin thüc 
(Bloom, 

1956) 

M(rcd 
dôi vui 
nhóm 

thang do 
k näng 

(Simpson, 
1972) 

Mfrc do dôi vói 
nhóm thang do 

näng hi-c tn chü và 
trách nhim 

(Krathwohl, 1973) 

1 
Co trãi nghim qua hoe 
gip qua 

Nhn thurc 
Thit lap 

2 
Co th tham gia và dóng 
gop 

Nba Lam theo 
huóng dn Tip nh.n hiên tuqng 

3 CO th hiu và giài thich Hiu Thun thiie Phán hi hin tlxqng 

Co k5 nãng trong thirc 
hành hoic trin khai 

Vn dung 
Thành thao 
k nãng 
phUc tap Nhãn bitt giá trj 

Phân tIch Thich Ung 
CO th lanh dao hoac 
sang tao 

Dánh giá 
Phát minh 

T chUc 
Tng hcip Tip thu giá trj 
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2. Chun diu ra cüa chu'yn trInh dào tao 
K)1 hiêu Chü d chun &iu ra TrInh do 

náng hrc 
A MEN TrnrC 

I Kiên thüc chung 
CDR 1 Hilu và v?in  dyng c1w9'c các kiln thá'c vl 1j5 1uin chmnh tn; 

quôcp/thng - an ninh; gido dic the chat; khoa h9c.ttnhien; 
khoa hpc xã h5i - nhân van; có trInh t3 ngoçli ngü' và tin h9c. 

IV,V 

1.1 Vn diing các nguyen i c bàn cüa chü nghia Mác-Lênin, 
duèiig lôi cách rnang cüa Dâng Cong san Vit Narn và ttr tu&ng 
Ho Ciii Minh vào viêc thrc hiên chü trirong, chInh sách cüa 
Bang và pháp luât Nhà nuâc trong cong tác chärn sóc, bão ye 
s1rc khOe nhân dan nói chung; và chãm soc diêu dixng noi 
riêng. 

IV 

1.2 Co chrng ciii giáo dc Quoc phong - An ninh, van dung diic 
các kiên thOc ye QuOc phông - An ninh dê dáp rng yêu câu xây 
ding và bão v to quôc. 

III 

1.3 Co chüng chi giáo diic the chat và có sñc khOe tot dáp üng yeu 
câu cüa nghê nghiep. 

III 

1.4 Giãi thIch và lien h các kiên thic cci bàn trong linh vuc khoa 
hQc tii nhiên Va xà hi- nhân van trong cong tác chuyên mon 
lam nén tang de tiêp thu và nãng cao kiên thirc giáo diic diêu 
duong. 

III, IV 

1.5 Dat  trinh d ngoai ngü tOi thiêu b.c 3/6 (dôi vOi trinh d dai 
h9c) và 4/6 (dôi vó'i trInh d thac si) ho.c tuong throng theo 
Khung nang 1;ic ngoi ngü cüa Vit Narn và theo Quy djnh 
chung cüa Dai  h9c Hue. 

V 

1.6 Co chüng ch.i chuân k nãng sü' diing CNTT Co bàn theo thông. 
tu 03/2014/TT-BTTTT; và vn dung cong ngh thông tin vào 
trong t1c hành Diêu duong bao gOm chäm sóc, quán 1', dào 
tao, và nghiên ciru. 

V 

II Kin th(rc co s& khingành 
CDR 2 Si'r dyng du'ic các kiên t/u'rc co bàn ye co só khôi ngành sá'c 

khOe vào cong tdc c/jam sóc, quán If', drp1thng và nâng cao 
st'rc khóe. 

IV 

2.1 Cho thây khã nãng sü ding các ldên thOc ye xác suât - thông 
ké y hoc; sinh h9c và di truyên; tam i y hgc, pháp Iut Va to 
chüc y tê vào trong cong tác chäm soc diêu du&ng. 

IV 

2.2 Vn ding các kiên thüc v dao  düc nghê nghip Diêu dtrng, 
và djch vu y tê - phOc lçii xã hi vào trong cong tác chàm soc 
diêu du&ng. 

IV 

III Kiên thutc co s& nhOin ngành 
CDR 3 Ap dyng du'p'c cdc kiên t/u'rc nên tang ye y hoc co sO cliro'c 

h9c; ytê Cong c3ng; và y h9c cô truyên vào thy'c hânh chàm 
soc diêu cltrang 

IV 
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3.1 Sü ding drcc các kin thüc v y hçc ccx sâ vào côngtácchäm 
soc. dr phàng, nâng cao sue khôe cho dôi tirçxng có thu cu süc 
khOe, ngu'i bnh, gia dinh va cOng  dông. 

IV 

3.2 Phân tIch ctixcxc các kiên thüc ye duqc hoc vào cong tácchãm 
soc, du phông, nâng cao sue khôe cho dôi tuclng có thu câu sue 
khOe, ngui bnh, gia dmnh và cOng  dOng. 

IV 

3.3 Th hin khá nãng sü dicing ctixçxc eác kiên thüe vô y tê cong 
cOng vào côñg the quãn 1, chäm soc. dT phong, nâng cao s1rc 
khóe cho dOi tircxng cO nhu câu si.'rc khOe, ngi.thi bênh, gia dInh 
Va cong dOng. 

IV 

3.4 Vn ding du'cxc eác kin thire v y hcc cô truyên vào cong tác 
chãm sóc, dr phOng, nâng cao suc khóe eho dôi tuçxng có thu 
cu sirc khOe, ngi.rôi bênh, gia dinh và cong dông. 

IV 

IV Kin thuc ngãnh!chuyen ngành và bô tro 
CDR 4 Hieu và vçIn 4rng quy trinh dku dwong và h9c thuylt a?êu 

dwông dê cung cap cdc dch vi chain soc si'c k/the m3t cách 
an bàn, phà h9p, toàn diên cho dôi tu'ong có nhu câu sfrc 
khOe, gia tlmnh và c3ng 1ông 0' mpi 1á'í tuOi 

III, IV 

4.1 Giãi thich và torn tat duc nhitng kien thirc ccx ban ye hc thuyêt 
diu dung vào cOng tác chäm soc và nghiên cüu diêu du'ong. 

III 

4.2 Nhn djnh và giãi thich duc rnOi tuclng tác giia rnoi tnrông tu 
nhiên, yéu tO x hôi, và ehäm s6c diêu duo'ng dOi vói sr phát. 
triên ye the chat, tinh than cüa eon ngui qua eác giai don phát 
triên. 

III 

4.3 Sü' dxng quy trInh diêu duO'ng dê 1p kê hoach chãm s6c, dir 
phOng, nâng eao sirc khOe eho dôi tuvng CO thu câu sue khOe, 
nguôi bnh, gia dinh và cong dông phü hcirp v&i tung hoàn cãnh. 

IV 

4.4 Thuc hiên kiêrn tra và di chiêu các nguyen tAc ye an toàn 
nguOi bnh Va phong ngua nhUng sai sot y khoa trong cOng tác 
chãm soc và quán 1 diêu duo'ng. 

IV 

4.5 Nhn biêt và dáp ung du'qc thu cu sue khóe cüa ngu&i bnh 
khi eó tlnh huOng cap ethi. 

III,JV 

CDR 5 Nhln 1jnh, phân tIc/i dwçic các kiin thác v sin/i bnh hoc 
các bnh chuyên khoa khdc nhau vào cong tác chàm soc diu 
dwo'ng 

III,IV 

5.1 Nh,n djnh và phân tIch duoc các kiên thüc sinh bênh hoc ye 
lien ehuyên khoa h nôi trong cOng tác chàm sóc, ckr phông,. 
quãn I va nâng cao sue khôe cho dOi tuvng có thu câu sue 

 khOe, ngu'&i bênh, gia dInh và cong dOng. 

iii,iv 

5.2 Nhn djnh và phân tIch ducxc eáe kiên thüc sinh bênh hcc v 

lien chuyen khoa h ngoi trong cong tác chàm sóc, du phông, 

quán I' va nâng cao süc khOe cho di ttrcxng có nhu cu sue 

 khOe, ngu6i bênh, gia dinh Va cong dong. 

III,IV 

5.3 Nhân dinh yà phân tich các kiên thuc sinh bnh hçc v ung thu 

trong cOng tác chãrn sóc, dir phOng, quãn l và nâng caô sirc 
III,IV 
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k.hôe cho di tuvng có nhu cu süc khôe, ngu?Yi bnh, gia dinh. 
và cong dông. 

5.4 Giâi thIch và vtn diing duccc cac kiên thIrc ye kiêm soát nhiêm 
khuAn trong thrc hành diêu dung. 

III,IV 

CDR 6 Hiu và vn dung các kien thá'c ye quán lj Diêu dwäng trong 
thi'chànhnghênghip 

III, IV 

6.1 Giâi thIch duGc vai trô, chüc nãng, nhirn v cüa Diêu d.thng 
trong cong tác chärn sóc, quãn I- dOi tung có lien quan, ngithi 
bnh, gia dmnh, cong  dng; quân 1 ngh nghip mt.cácIi hiu 
qua. 

III 

6.2 Hiêu và vn ding hgp 1 các phrong pháp quãn I kinh tê y té 
d cung cap dch vi chãrn soc diêu duäng mt cách hiu qua. 

III, IV 

6.3 Hiu, vn hành, quãn I các trang thit bi, thiêt 1p mOi tnthng 
lam viêc an toàn, hiu qua. 

III, IV 

CDR 7 Hku và phân tic/i itu'c cdc plurcrng pháp nghiên thu khoa 
hoc Diêu dwo'ng vàthu'c hành dta vào bang cluing. 

III,IV 

7.1 Giãi thIch nhung kiên thüc co ban ye nghiên cüu khoa hçc diêu 
duO'ng trong thrc hành quãn 1, chäm sOc, dr phông, nâng cao 
sirc khóe cho dOi tu'çlng có nhu câu si.irc khOe, nguôi bênh, gia 
dinh và cing dong. 

III 

7.2 Phân tIch các phucmg pháp nghiên cüu khoa h9c khác nhau vâ 
vai trO cüa thrc hành dra vào bang chüng trong thrc hành diêu 
duöng. 

IV 

B KNANG 
I K näng ngh nghip 

CDR 8 Xây dng kê hoçich, t c/th'c, tliam gia thy'c h&n các cOng vic 
lien quan den cong tác chám sOc diêu du'o'ng mt cách an 
toàn, hiêu quO. 

II,III,IV 

8.1 Xây dg kê hoach chãrn sóc, phông bênh, nâng cao sirc khOe 
cho dôi tuclng CO nhu câu sue khOe, ngr&i bnh, gia dInh và 
cong clOng mt each an toàn, hiêu qua, sang tao. 

11,111 

8.2 hành các k5 thut ehãm sOc diu dung ding quy trinh, 
dung thuôc darn bão an toàn, lieu qua theo y 1nh 

11,111 

8.3 Tharn gia xây drng ni dung, chtrong trInh và tài 1iu truyn 
thông giáo diic sic khOe; thrc hin, dánh giá hiu qua cong tác 
tu van, truyên thông giáo diic sue khOe cho cá nhân, gia dinh 
Va cong dOng. 

III,IV 

CDR 9 Th hin nang lrc 1w (lily phOn b&n, 1lp  lu?in ng/i nghp và 
giOi quyêt van dê. 

III, IV 

9.1 Thuc hin chãrn soc diêu thrOng vOi kha näng tu duy phãn bin 
có h thông phü hcip vâi nhu câu sOc khóe cüa ngu&i bênh, gia 
dinh và cong dong a nhirng diêu kin khác nhau. 

III 

9.2 Giái quyet van dê va si:r dung các can thip diu dung thay th 
phü hcip vOi nhung diêu kin mOi tnrang, con nguai thay di. 

IV 
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CDR 10 Tharn gia nghiên thu khoa hpc, d xu1 giái phdp ho?Ic  dan 
dat sr thay dôi nghê nghip. 

iii, IV 

10.1 Tham gia cong tác nghiên cü'u khoa hçc diêu duOrng, üng diing 
các tin b y h9c vào cong tác chãm sóc, quãn 1' diêu duong. 

III 

10.2 Lp k hoach t chüc dào tao  nâng cao trmnh d cho can b diêu 
duäng và nhân viên y tê. 

III 

10.3 Tharn gia d xut các giâi pháp nâng cao chat luçing chãm soc 
và dan dat thay dOi nghê nghip. 

IV 

II K Hang mêm 
CDR 11 Giao tiép hiu qua, lam viêc nhóm, 1w van và giáo duc sj'c 

IhOe. 
III, IV,V 

11.1 Giao tiêp có hiu qua vOi ngir&i bnh, gia dinh ngithi bnh, 
dng nghip nhrn thüc day môi quan h gitta các cá nhân và 
các nhóm lien ngành. 

III 

11.2 Lam vic dc lap, thrc hiên tt y 1nh, lam viêc nhóm hiêu qua 
vói các thành viên khác trong h thông chàm soc sue khOe. 

III 

11.3 Sü' ding hiu qua các kênh truyên thông, phucmg tin.nghe nhin 
trong giao tiêp và giáo dic sue khOe cho ngithi bnh, gia djnh 
ngthi bnh, cong  dOng. 

IV 

11.4 Lp kê hoach to chüc, thiriC hiên, dánh giá cong tác tu van, giáo 
diriC src khOe hiu qua cho dOi tuçing có nhu câu sirc khOe, 
ngui bnh, gia dinh, cong dông. 

V 

CBR 12 Co tIz tham gia vào qudn lJ  cong ldc cliàrn sOc và sz' dyng 
cong ngh sO mt cdch hiu qua 

I, 11,111 

12.1 Co the giái thIch quy trinh quãn 1', sü ding ho so bnh an theo 
quy djnh. 

I 

12.2 Li'a ch9n Va su cliing duqc cong ngh s trong môt s 1mb virc 
chãm sóc; quãn 1; vn hành các trang thiêt b y tê có hiu qua. 

II 

12.3 Tham gia vào cOng tác tO churc, diu phOi, giám sat, dánh giá 
cong tác chãm soc mt cách khoa hçc và dung quy trInh. 

II 

12.4 TInh toán duc hiu qua ye kirih tê khi cung cap các dch vu 
chãm soc ctiêu dithng cho ngui bnb. 

III 

12.5 Tham gia thit 1p môi tru&ng lam vic an toàn và hiu qua eho 
ngu1i bnh và nhân viên yte theo huáng dan hoc quy dnh noi 
lam viêc 

III 

12.6 Phác tháo các cãi tiên chat lu'gng chàrn sOc và quãn I nguy co 
trong môi trung chàm soc. 

III 

CDR 13 The hin nàng 1rc th4rc hânhchàm sOc ngu'ôi bnh trong môi 
trwirng da van hOa vâ quôc tê. 

I, 11,111 

13.1 Nhn bit duoc cácyêu to van hóa ânh huOng dn süc khóe cüa 
ngthi bnh a các nen van hóa hoc quc gia kháe nhau 

I 

13.2 Dáp üng dupe các nhu c&u v chäm sOc süc khóe nguyi berTh 
nhthag mOi truxng van hóa khác nhau 

II 

13.3 Thirc hành thuân thic các 1c näng giao tiêp, chäm sOc ngui 
bnh a các nên van hóa hoc quOc gia khác nhau 

III 
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CDR 14 Dã  klzá náng frng tuyên vic lam, khôi nghip và 4w vic  lam 
cho ngwô1 khác 

II, III 

14.1 Tim kiém thông tin, tiêp c.n và dáp üng ducc các nhu câu cüa 
CáC co sô tuyên ding. 

II 

14.2 Khôi nghip và tao  vic lam cho ngui khác lien quan den các 
djch vi quàn 1', chãm sóc, dr phOng, nâng cao süc khóe cho 
dôi trcmg có nhu câu sue khOe, gia dmnh, cong  dong. - 

III 

C TII CHU VA TRACH NHIEM 
CBR 15 T/iyc hành ngh nghip vó1 tinh 1/un 1w chü, trách nh/em cá 

nhân; có ciçio dic nghê nghiep, tác phong chuyên nghiêp, và 
hành nghe theopháp luçit. 

III,IV,V 

15.1 Th hin tinh than phic vi, trách nhim cong dan và id-ia nàng 
thIch nghi vOi môi tru6ng hoc tp và lam vic da dng. 

III 

15.2 Ton trong và tuân thu các quy cljnh cüa pháp luât, quy the an 
toàn trong mOi truông lao dng, chuân dao  dIrc nghe nghip 
ciiêu du0'ng trong thc hành chäm soc. 

III 

15.3 Chu trách nhirn dn các quyêt nli và kt qua lien quan den 
qua trInh cung cap các djch vi chãm soc cho ngiii bnh, gia 
ctinh, và cong  dOng. 

IV 

15.4 The hin nàng lirc ti h9c, hoc tp lien tic, suOt di dê duy trI, 
nâng cao trInh do chuyên môn, nghip vi, và tham gia các hot 
dng cüa to chüc nghê nghip, dóng gop vào vic nâng cao vai 
trO và vi the cüa ngui diêu dung Va ngành diêu du0ng. 

V 

TRIXONG KHOA 

TS. HO DUY B'NH 
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