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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Chương trình khung đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng hình thức chính quy 

1,5 năm theo niên chế của Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương được chỉnh sửa 

theo Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội dựa trên cơ sở pháp lý của các văn 

bản sau đây: 

- Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014. 

- Luật khám chữa bệnh  đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

 - Quyết định số 122/2013/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ;    

- Thông tư 03/2017/TT - BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư 12/2017/TT - BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về hướng dẫn công tác Điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

- Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành chương trình tổ 

chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an 

ninh; 

- Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội về ban hành chương trình môn tin 

học; 

- Thông tư 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội về ban hành chương trình môn học 

Giáo dục thể chất; 

- Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội về ban hành chương trình môn học 

Giáo dục Pháp luật; 

- Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội về ban hành chương trình môn học 

Giáo dục Chính trị; 
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- Quyết định số 1352/ QĐ-BYT ngày 21 tháng 04 năm 2012 về chuẩn 

năng lực điều dưỡng Việt Nam. 

- Thông tư 54/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội về Ban hành quy chế khối lượng 

kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức 

khỏe và dịch vụ xã hội. 

- Thông tư 27/2017/TT - BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2017 quy 

định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức liên thông;  
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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

Tên ngành  : Điều dưỡng  

Mã ngành  : 6720301 

Trình độ đào tạo : Cao đẳng  

Hình thức đào tạo         : Chính quy  

Đối tượng tuyển sinh     : Tốt nghiệp Trung cấp cùng chuyên ngành 

Thời gian đào tạo  : 1,5 năm 
 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo người Điều dưỡng trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo 

đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành Điều dưỡng ở 

trình độ cao đẳng, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 Chương trình Điều dưỡng cao đẳng nhằm đào tạo người Điều dưỡng có 

khả năng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ an toàn và hiệu quả cho 

người bệnh. Được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tâm huyết với nghề 

nghiệp, thực hành nghề nghiệp trong khuôn khổ quy định của luật pháp và các 

chính sách của Nhà nước, người Điều dưỡng sẽ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 

khoẻ người bệnh một cách toàn diện về thể chất, tâm, sinh lý và xã hội. Đồng 

thời, người Điều dưỡng luôn có ý thức học hỏi, chủ động phát triển nghề nghiệp 

cho bản thân mình, đảm bảo thực hành chuyên môn an toàn, hiệu quả. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1.  Kiến thức nghề nghiệp 

- Hiểu biết và vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-

Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí 

Minh vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và ngành 

Điều dưỡng nói riêng; 

- Có kiến thức tổng quát về cấu tạo và chức năng của cơ thể con người 

trong trạng thái bình thường và bệnh lý. Áp dụng được các kiến thức về khoa 

học cơ bản, y dược học cơ sở, y tế công cộng và kiến thức chuyên ngành Điều 

dưỡng trong cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

- Phân tích và vận dụng được các nguyên lý chăm sóc điều dưỡng, các 

quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, và một số kỹ thuật điều dưỡng chuyên 
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khoa tại bệnh viện và cộng đồng trong việc chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch 

chăm sóc và phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; 

- Hiểu rõ 25 chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam trong công việc chăm 

sóc người bệnh, quản lý điều dưỡng và hành nghề điều dưỡng; 

- Hiểu biết về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong công tác điều 

dưỡng. 

1.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp 

1.2.2.1. Kỹ năng cứng 

(Năng lực thực hành: theo chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam) 

3 LĨNH VỰC 25 CHUẨN NĂNG LỰC 110 TIÊU CHÍ 

1. Lĩnh vực 

chăm sóc 

1. Hiểu biết về tình trạng sức 

khỏe người bệnh 

1. Xác định tình trạng sức khỏe 

2. Giải thích tình trạng sức khỏe 

2. Ra quyết định chăm sóc 1. Phân tích vấn đề sức khỏe 

2. Ra quyết định chăm sóc 

3. Thực hiện chăm sóc 

4. Theo dõi khi chăm sóc 

3. Xác định sức khỏe ưu tiên 1. Xác đinh sức khỏe ưu tiên 

2. Can thiệp 

4. Sử dụng Quy trình Điều 

dưỡng để lập kế hoạch chăm 

sóc 

1. Nhận định người bệnh 

2. Tổng hợp thông tin 

3. Phân tích vấn đề sức khỏe 

4. Lập kế hoạch chăm sóc 

5. Giải thích cho người bệnh 

6. Hướng dẫn người bệnh 

7. Đánh giá chăm sóc 

8. Hỗ trợ người bệnh xuất viện 

9. Giáo dục sức khỏe 

5. Tạo an toàn cho người 

bệnh 

1. Biện pháp tạo an toàn 

2. Đảm bảo thoải mái cho người bệnh 

3. Đảm bảo kín đáo cho người bệnh 

6. Tiến hành kỹ thuật chăm 

sóc đúng quy trình 

1. Đủ các bước 

2. Thành tạo 

3. Đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn 

7. Dùng thuốc cho người 

bệnh an toàn 

1. Hỏi tiền sử dị ứng thuốc 

2. Nắm kỹ quy tắc dùng thuốc 

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc 
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4. Xử trí phản ứng thuốc 

5. Biết tương tác thuốc 

6. Nhận biết hiệu quả thuốc 

7. Ghi chép đúng, đủ 

8. Chăm sóc liên tục 1. Bàn giao chăm sóc, theo dõi 

2. Phối hợp trong chăm sóc 

3. Có biện pháp thích hợp 

9. Sơ cấp cứu 1. Phát hiện vấn đề cấp cứu 

2. Ra quyết định xử trí kịp thời 

3. Phối hợp trong xử trí 

4. Xử trí đúng, nhanh chóng 

10. Lập mối quan hệ với 

người bệnh 

1. Tạo niềm tin cho người bệnh 

2. Giao tiếp với người bệnh 

3. Lắng nghe người bệnh 

11. Giao tiếp người bệnh có 

hiệu quả 

1. Biết tâm lý người bệnh 

2. Giao tiếp có hiệu quả 

3. Dùng lời nói để giao tiếp hiệu quả 

4. Hiểu văn hóa người bệnh để giao tiếp 

12. Sử dụng kênh truyền 

thông để giao tiếp 

1. Sử dụng phương tiện nghe nhìn 

2. Sử dụng phương tiện giao tiếp 

13. Cung cấp thông tin cho 

người bệnh 

1. Xác định thông tin cần thiết 

2. Chuẩn bị tâm lý người bệnh khi giao 

tiếp 

14. Tổ chức giáo dục sức 

khỏe  

  

1. Thu thập thông tin 

2. Xác định nhu cầu giáo dục sức khỏe 

3. Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe 

4. Chuẩn bị tài liệu giáo dục sức khỏe 

5. Thực hiện giáo dục sức khỏe 

6. Đánh giá giáo dục sức khỏe 

15. Làm việc nhóm 1. Duy trì mối quan hệ với nhóm 

2. Hợp tác tốt 

3. Tôn trọng nhau 

4. Tôn trọng quyết định đồng nghiệp 

5. Chia sẻ thông tin 

6. Vai trò biện hộ cho người bệnh  
2. Lĩnh vực 16. Quản lý bệnh án 1. Biết quy chế quản lý bệnh án 
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quản lý 2. Bảo mật thông tin bệnh án 

3. Ghi chép hồ sơ đúng nguyên tắc 

4. Sử dụng hồ sơ đúng quy định 

17. Quản lý công tác chăm 

sóc 

1. Xác định công việc 

2. Phân công  nhiệm vụ 

3. Điều phối công việc 

4. Sử dụng nguồn lực có hiệu quả 

5. Sử dụng công nghệ thông tin 

18. Quản lý trang thiết bị 1. Phát huy hiệu quả trang thiết bị 

2. Bảo trì trang thiết bị 

3.Vận hành trang thiết bị 

19. Sử dụng nguồn lực tài 

chính 

1. Biết hiệu quả kinh tế 

2. Xây dựng nguồn lực tài chính 

20. Lập môi trường làm việc 

an toàn 

1. Biết quy tắc làm việc an toàn 

2. Biết chính sách làm việc an toàn 

3. Quản lý môi trường chăm sóc 

4. Quản lý chất thải y tế 

5. Phòng cháy 

6. Hiểu biết sức khỏe nghề nghiệp 

21. Cải tiến chất lượng chăm 

sóc 

1. Đảm bảo chất lượng chăm sóc 

2. Khắc phục nguy cơ trong chăm sóc 

3. Nhận phản hồi từ người bệnh 

4. Áp dụng phương pháp cải tiến 

5. Tham gia hoạt động cải tiến 

6. Chia sẻ thông tin về người bệnh 

7. Bình phiếu chăm sóc 

8. Đề xuất về phương pháp chăm sóc 

9. Thực hành dựa vào bằng  chứng 

22. Nghiên cứu khoa học 1. Đưa ra vấn đề để nghiên cứu 

2. Áp dụng các phương pháp nghiên cứu 

khoa học 

3. Sử dụng phần mềm thống kê y học 

4. Đề xuất sau nghiên cứu 

5. Chia sẻ kết quả sau nghiên cứu 

6. Ứng dụng kết quả nghiên cứu 

23. Phát triển năng lực bản 1. Nguyện vọng nâng cao trình độ 
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thân 2. Học tập liên tục 

3. Tham gia các hoạt động nghề nghiệp 

4. Quảng bá hình ảnh người Điều dưỡng 

5. Tích cực và thích nghi với đổi mới 

6. Chăm sóc theo tiêu  chuẩn thực hành 

Điều dưỡng 

7. Đóng góp cho đồng nghiệp 

8. Đóng góp cho ngành nghề 

3. Lĩnh vực 

hành nghề 

24. Hành nghề theo qui định 

pháp luật 

1. Hành nghề theo pháp luật 

2. Tuân thủ  nội quy cơ quan 

3. Thực hiện quy tắc ứng xử 

4. Ghi chép về dữ liệu người bệnh 

25. Hành nghề theo y đức 1. Chịu trách nhiệm khi hành nghề 

2. Tuân thủ chuẩn y đức 

3. Báo cáo thành thật khi vi phạm 

1.2.2.2. Kỹ năng mềm 

* Giao tiếp ứng xử: Thực hiện đúng qui định ứng xử trong các cơ sở khám 

chữa bệnh (Theo thông tư 07/2014/TT-BYT) như: 

- Khi thực tập tại các cở sở y tế: 

+ Thực hiện nghiêm túc quy định tại các cơ sở thực tập. 

+ Có đạo đức và lối sống lành mạnh. 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng 

xử tốt. 

  + Chấp hành nhiệm vụ được giao, chủ động, chịu trách nhiệm trong công 

việc. 

- Khi ứng xử giao tiếp: 

+ Lịch sự, hòa nhã và ứng xử văn minh 

+ Giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh. 

* Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 

Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. 

*Về Tin học: 

- Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên 

máy tính. 

- Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin. 

- Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong 

Microsoft Word. 
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- Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; biết vận dụng 

công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel. 

- Thiết kế được các trình diễn, tạo các bài báo cáo bằng phần mềm 

Microsoft PowerPoint. 

* Kỹ năng làm việc nhóm: Phối hợp với các thành viên trong nhóm có hiệu quả 

1.2.3. Thái độ  

1.2.3.1. Thực hiện đầy đủ 12 điều y đức: 

- Có lương tâm và có trách nhiệm với nghề, yêu nghề và không ngừng học 

tập, nâng cao trình độ chuyên môn 

- Tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng quy chế chuyên môn 

- Tôn trọng quyền lợi của người dân đến khám chữa bệnh, không phân 

biệt đối xử, lịch sự, nhã nhặn, trung thực. 

- Giao tiếp ứng xử lịch sự, giải thích nhẹ nhàng với người nhà người bệnh. 

- Cấp cứu khẩn trương, không đùn đẩy người bệnh 

- Kê đơn thuốc an toàn, phù hợp với chẩn đoán, không tư lợi 

- Không rời bỏ vị trí khi đang làm việc 

- Giáo dục sức khỏe trước khi người bệnh xuất viện 

- Có thái độ đồng cảm, chia sẻ, an ủi người nhà người bệnh khi người 

bệnh tử vong. 

- Quan hệ tốt với đồng nghiệp. 

- Biết kiểm điểm và tự kiểm điểm bản thân khi mắc lỗi, không đùn đẩy 

trách nhiệm 

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe. 

1.2.3.2. Tuân thủ đúng 8 tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp Điều dưỡng viên 

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh 

- Tôn trọng người bệnh và người nhà người bệnh 

- Thân thiện với người bệnh và người nhà người bệnh 

- Trung thực khi hành nghề 

- Duy trì và nâng cao năng lực hành nghề 

- Tự tôn nghề nghiệp 

- Thật thà đoàn kết với đồng nghiệp 

- Cam kết với cộng đồng và xã hội 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Các cơ sở y tế  của nhà nước và tư nhân từ 

tuyến Trung ương, tỉnh, thành phố đến cơ sở đào tạo, quản lý trong lĩnh vực y tế. 

 - Bậc học tiếp tục: Các loại hình đào tạo đại học và sau đại học

1 
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2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học 

Bảng so sánh chi tiết chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng 3 năm và trình độ trung cấp để xây dựng 

chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng chính quy 1,5 năm 

Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

I. 
Các môn học 

chung/ đại cương 
18 435 164 255 16 15 255 94 148 13 4 120 48 68 4 

MH 01 Chính trị 4 75 43 29 (29-0) 3 2 30 15 13(13-0) 2 1 45 28 16 1 

MH 02 Pháp luật 1 30 19 10 (10-0) 1 1 15 09 5(5-0) 1 1  15 10 4 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 7 51 (51-0) 2 1 30 04 24 (24-0) 2 Đã đạt khi học ở  trình độ trung cấp 

MH 04 Giáo dục QP - AN 3 75 36 36 (36-0) 3 3 45 21 21 (21-0) 3 Đã đạt khi học ở  trình độ trung cấp 

MH 05 Tin học 3 75 15 57 (57-0) 3 3 45 15 29 (29-0) 1 1 30 0 29 1 

MH 06 
Ngoại ngữ (Tiếng 

Anh) 
5 120 44 72 (72-0) 4 5 90 30 56 (56-0) 4 1 30 10 19 1 

II. 
Các môn học 

chuyên môn  
75 2238 702 1480 56 45 1460 367 1057 36 41 1349 336 976 37 
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Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

II.1 
Các môn học cơ 

sở 
11 228 180 38 10 5 108 66 38 4 6 119 113 0 6 

MH 07 Sinh học và Di truyền 1 20 19 0 1 0 0 0 0 0 1 20 19 0 1 

MH 08 Hóa học đại cương 1 20 19 0 1 0 0 0 0 0 1 20 19 0 1 

MH 09 Vật lý và Lý sinh 1 20 19 0 1 0 0 0 0 0 1 20 19 0 1 

MH 10 Giải phẫu - Sinh lý 4 76 43 30 (30-0) 3 3 60 28 30 (30-0) 2 1 15 14 0 1 

MH 11 Hoá sinh 1 20 19 0 1 0 0 0 0 0 1 20 19 0 1 

MH 12 
Vi sinh - Ký sinh 

trùng 
1 24 15 8 (8-0) 1 1 24 15 8 (8-0) 1      

MH 13 Sinh lý bệnh 1 24 23 0 1 0 0 0 0 0 1 24 23 0 1 

MH 14 
Dược học và thuốc 

thiết yếu  
1 24 23 0 1 1 24 23 0 1      

II.2 
Các môn học, mô 

đun chuyên môn  
38 680 488 168 24 23 412 301 93 18 14 280 189 77 14 
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Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

MH 15 Điều dưỡng CS I  3 90 29 58 (58-0) 3 3 64 24 40 (38-0) 2 1 20 0 19 1 

MH 16 Điều dưỡng CS II 3 100 19 78 (78-0) 3 3 64 16 46 (46-0) 2 1 32 0 31 1 

MH 17 Dinh dưỡng - TC 1 16 15 0 1 1 16 15 0 1      

MH 18 
Sức khoẻ - MT và 

nâng cao SK  
1 16 15 0 1 1 16 15 0 1      

MH 19 Tổ chức Y tế 1 16 15 0 1 0 0 0 0 0 1 16 15 0 1 

MH 20 Y đức 1 12 11 0 1 0 0 0 0 0 1 12 11 0 1 

MH 21 
Tâm lý giáo dục 

sức khoẻ - KNGT 
1 20 19 0 1 1 20 19 0 1      

MH 22 Kiểm soát NK  1 20 19 0 1 1 20 19 0 1      

MH 23 YHCT - PHCN 2 40 27 12 (12-0) 1 1 20 12 7 (7-0) 1 1 20 12 7  1 
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Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

MH 24 Quản lý Điều dưỡng 1 20 19 0 1 0 0 0 0 0 1 20 19 0 1 

MH 25 Chăm sóc sức khoẻ 

người lớn bệnh Nội 

khoa - Người cao tuổi  
4 70 60 8 (8-0) 2 3 50  48 0 2 1 20 19 0 1 

MH 26 CSSK người lớn 

bệnh Ngoại khoa  
3 40 39 0 1 3 40 39 0 1      

MH 27 Chăm sóc sức khoẻ 

trẻ em  
2 30 29 0 1 1 15 14 0 1 1 15 14 0 1 

MH 28 CSSK phụ nữ, bà 

mẹ và gia đình 
3 40 27 12(12-0) 1 1 20 19 0 1 1 20 19 0 1 

MH 29 Dịch tễ học và các 

bệnh truyền nhiễm 
3 40 39 0 1 1 20 19 0 1 1 20 19 0 1 

MH 30 CSSK Cộng đồng  1 20 19 0 1 0 0 0 0 0 1 40 19 20 1 

MH 31 Chăm sóc người 

bệnh cấp cứu & 

chăm sóc tích cực  
2 30 29 0 1 1 15 14 0 1 1 15 14 0 1 
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Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

MH 32 Chăm sóc sức khoẻ 

tâm thần 
1 20 19 0 1 1 10 09 0 1 1 10 09 0 1 

MH 33  Chăm sóc sức khoẻ 

bệnh chuyên khoa  
3 40 39 0 1 1 20  19 0 1 1 20 19 0 1 

II.3 Các môn học hỗ trợ 3 50 34 14 2 0 0 0 0 0 3 50 34 14 2 

MH 34 Xác suất thống kê Y 

học 
1 20 19 0 1 0 0 0 0  1 20 19 

0 
1 

MH 35 
Nghiên cứu khoa 

học  
2 30 15 14 (14-0) 1 0 0 0 0  2 30 15 14  1 

II.4 Các môn học, mô 

đun lâm sàng tại 

bệnh viện và cơ sở 
25 1280 0 1260 20 17 940 0 926 14 18 900 0 885 15 

MH 36 
Lâm sàng điều dưỡng 

cơ sở 1, 2 
2 100 0 98 (0-98) 2 1 80 0 79 (0-79) 1 1 60 0 59  1 

MH 37 

Lâm CSSK người 

lớn bệnh Nội khoa - 

Người cao tuổi  
3 200 0 

197 (0-

197) 
3 3 160 0 158 (0-158) 2 2 120 0 118  2 



 

 

15 

 

Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

MH 38 

Lâm sàng Dịch tễ 

học và các bệnh 

truyền nhiễm 
2 100 0 98 (0-98) 2 1 60  0 59 (0-59) 1 2 60 0 59  1 

MH 39 

Lâm sàng CSSK 

người lớn bệnh 

Ngoại khoa  
3 160 0 

158 (0-

158) 
2 2 120 0 118(0-118) 2 2 100 0 98  2 

MH 40 
Lâm sàng Chăm 

sóc sức khoẻ TE  
3 160 0 

158 (0-

158) 
2 2 100 0 98 (0-98) 2 2 100 0 98  2 

MH 41 
Lâm sàng CSSK 

PN, BM và GĐ  
3 160 0 

158 (0-

158) 
2 2 100 0 98 (0-98) 2 2 100 0 98  2 

MH 42 Lâm sàng Chăm 

sóc SK tâm thần 
1 40 0 39 (0-39) 1 

0 0 0 0 
0 1 40 0 39  1 

MH 43 Lâm sàng Chăm 

sóc SK bệnh CK  
2 100 0 98 (0-98) 2 1 80 0 79 (0-79) 1 1 80 0 79  1 

MH 44 
Thực tập TN 5 

 

240 0 
237 (0-

237) 
3 5 240 0 237 (0-237) 3 5 

 

240 0 237  3 
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Mã 

MH, 

MĐ 

(1) 

Tên môn học 

 

 (2) 

Trình độ cao đẳng 3 năm 

Trình độ trung cấp 

(Quy đổi thành 49 tín chỉ =1204 giờ 

chương trình Điều dưỡng cao đẳng) 

Trình độ cao đẳng 1,5 năm 

Số 

TC 

(3) 

TS 

(4) 

LT 

(5) 

TH, TT 

(6) 

KT 

HS2 

(7) 

Số 

TC 

(8) 

TS 

(9) 

LT 

(10) 

TH, TT 

(11) 

KT

HS2 

(12) 

Số 

TC 

(13) 

TS 

(14) 

LT 

(15) 

TH, TT 

(16) 

KT 

HS2 

(17) 

 Tổng số (I+II) 94 2673 866 1735 72 60 1715 461 1205 49 45 1469 384 1044 41 
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- Số lượng môn học: 35 

 - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 45 tín chỉ 

 - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1469 giờ 

 - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 120 giờ 

 - Khối lượng các môn học chuyên môn: 1349 giờ 

 - Khối lượng lý thuyết: 384 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1044 giờ 

 - Khối lượng thi - kiểm tra: 41 giờ 

 - Thời gian khoá học chính quy 1,5 năm: Chia làm 3 kỳ  

- Tỷ lệ:  

     384  x 100 

  Tỷ lệ % Lý thuyết   =      =   26,15 %  

                    1469 

    1044 x 100 

  Tỷ lệ % Thực hành    =      =  71,06 % 

      1469 

     41 x 100 

  Tỷ lệ % Kiểm tra/đánh giá =      2,79 % 

      1469 

3. Nội dung chương trình 
 

Mã MH 

 

Tên môn học 

  

Phân bố giờ, đơn vị học trình 

Số 

TC  
TS  LT  TH, TT  

KT 

HS2  

I. 
Các môn học chung/ đại 

cương 4 120 48 68 4 

MH 01 Chính trị 1 45 28 16 1 

MH 02 Pháp luật  1  15 10 4 1 

MH 03 Tin học 1 30 0 29 1 

MH 04 Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 1 30 10 19 1 

II. Các môn học chuyên môn  39 1349 336 976 37 

II.1 Các môn học cơ sở 6 119 113 0 6 

MH 05 Sinh học và Di truyền 1 20 19 0 1 

MH 06 Hóa học đại cương 1 20 19 0 1 

MH 07 Vật lý và Lý sinh 1 20 19 0 1 
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Mã MH 

 

Tên môn học 

  

Phân bố giờ, đơn vị học trình 

Số 

TC  
TS  LT  TH, TT  

KT 

HS2  

MH 08 Giải phẫu - Sinh lý 1 15 14 0 1 

MH 09 Hoá sinh 1 20 19 0 1 

MH 10 Sinh lý bệnh 1 24 23 0 1 

II.2 Các môn học chuyên môn  14 280 189 77 14 

MH 11 Điều dưỡng cơ sở I 1 20 0 19 1 

MH 12 Điều dưỡng cơ sở II 1 32 0 31 1 

MH 13 Tổ chức Y tế 1 16 15 0 1 

MH 14 Y đức 1 12 11 0 1 

MH 15 YHCT - PHCN 1 20 12 7(7-0) 1 

MH 16 Quản lý Điều dưỡng 1 20 19 0 1 

MH 17 Chăm sóc sức khoẻ người lớn 

bệnh Nội khoa - Người cao tuổi  
1 20 19 0 1 

MH 18 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em  1 15 14 0 1 

MH 19 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia 

đình 
1 20 19 0 1 

MH 20 Dịch tễ học và các bệnh truyền 

nhiễm 
1 20 19 0 1 

MH 21 CSSK Cộng đồng  1 40 19 20 1 

MH 22 Chăm sóc người bệnh cấp cứu 

& chăm sóc tích cực  
1 15 14 0 1 

MH 23 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 1 10 9 0 1 

MH 24  Chăm sóc sức khoẻ bệnh 

chuyên khoa  
1 20 19 0 1 

II.3 Các môn học hỗ trợ 3 50 34 14 2 

MH 25 Xác suất thống kê Y học 1 20 19 0 1 
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Mã MH 

 

Tên môn học 

  

Phân bố giờ, đơn vị học trình 

Số 

TC  
TS  LT  TH, TT  

KT 

HS2  

MH 26 Nghiên cứu khoa học  2 30 15 14 (14-0) 1 

II.4 Các môn học lâm sàng tại 

bệnh viện và cơ sở 
16 900 0 885 15 

MH 27 Lâm sàng điều dưỡng cơ sở 1, 2 1 60 0 59 (0-59) 1 

MH 28 
Lâm sàng CSSK người lớn 

bệnh Ngoại khoa  
2 100 0 98 (0-98) 2 

MH 29 
Lâm sàng Dịch tễ học và các 

bệnh truyền nhiễm 
1 60 0 59 (0-59) 1 

MH 30 
Lâm CSSK người lớn bệnh Nội 

khoa - Người cao tuổi  
2 120 0 118 (0-118) 2 

MH 31 Lâm sàng Chăm sóc sức khoẻ 

TE  
2 100 0 98 (0-98) 2 

MH 32 Lâm sàng CSSK PN, BM và 

GĐ  
2 100 0 98 (0-98) 2 

MH 33 Lâm sàng Chăm sóc SK tâm 

thần 
1 40 0 39(0-39) 1 

MH 34 Lâm sàng Chăm sóc SK bệnh 

CK  
1 80 0 79 (0-79) 1 

MH 35 Thực tập TN 4 240 0 237 (0-237) 3 

 Tổng số (I+II) 45 1469 384 1044 41 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết cho các môn học đào tạo 

 - Căn cứ vào chương trình đào tạo và danh mục các môn học đào tạo 

ngành, chuyên môn triển khai xây dựng chương trình các môn học chi tiết đến 

các nội dung  mục, tiểu mục hoặc tiêu đề, tiểu tiêu đề cần có để thuận tiện cho 

việc giảng dạy. 

- Khi xây dựng chương trình chi tiết môn học phải thực hiện đúng nội 

dung mục tiêu của chương trình đào tạo đã được ban hành, các nội dung được 

quy định theo Thông tư số: 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
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4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

(được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện: 

STT Nội dung Thời gian 

1 Thể dục, thể thao - Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong 

năm như 27/2, 26/3, 19/5… 

- Từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 

18 giờ hàng ngày 

2 Văn hóa, văn nghệ: 

- Qua các phương tiện thông tin 

đại chúng 

- Sinh hoạt tập thể 

 

- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong 

năm như 19/5, 20/11…. 

- Ngoài giờ học hàng ngày 

3 Hoạt động thư viện: Ngoài giờ 

học, sinh viên có thể đến thư viện 

của nhà trường để đọc sách, tham 

khảo tài liệu và tra cứu thông tin 

- Tất cả các ngày trong tuần 

4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động 

đoàn thể 

- Đoàn thanh niên, Hội HSSV tổ 

chức các hoạt động giao lưu, các 

buổi sinh hoạt, cắm trại,… 

- Vào các ngày lễ, kỷ niệm trong 

năm như 09/01, 26/3… 

5 Khám bệnh và cấp phát thuốc 

miễn phí tình nguyện 

- Dịp 27 tháng 7 hàng năm 

4.3. Kế hoạch giảng dạy và quỹ thời gian 

Chương trình đào tạo được thực hiện trong 1.5 năm (gồm 3 học kỳ). 

 Nhà trường bố trí và điều chỉnh các môn học của các học kỳ sao cho đảm 

bảo được tính logic và tính hệ thống của chương trình đào tạo. 

Xếp lịch dạy học: 

- Khi xây dựng lịch dạy học phòng Quản lý đào tạo cần phân định rõ các 

môn học độc lập hay phụ thuộc. 

- Các môn học độc lập: là những môn họckhông cần điều kiện tiên quyết 

và sự nhận thức chúng không cần đến kiến thức của các môn học khác (môn 

học trước). Do vậy, có thể bố trí dạy các môn học này vào bất kì thời điểm nào 

trong quá trình đào tạo. 

- Các môn học phụ thuộc: Là những môn học cần trang bị trước những 

kiến thức của một hay một số môn học khác thì sinh viên mới có thể nhận thức 

được. Những môn học cần được trang bị trước là những môn học tiên quyết 

(môn học trước). Do vậy, cần bố trí các môn học này theo trình tự logic trước - 

sau một cách rõ ràng. 



 

 

21 

 

 

Kỳ I Môn học 
Số giờ 

Tổng LT TH/LS KT 

 

Tổng số giờ: 486 giờ 

- LT: 146 giờ 

- TH + LS: 325 giờ 

(TH: 50 giờ; LS: 270 

giờ) 

- KT: 15 giờ 

 

1. Sinh học di truyền 20 19 0 1 

2. Hóa học đại cương 20 19 0 1 

3. Vật lý lý sinh 20 19 0 1 

4. Giải phẫu sinh lý 15 14 0 1 

5. Hóa sinh 20 19 0 1 

6. ĐDCS 1 20 0 19 1 

7. ĐDCS 2 32 0 31 1 

8. Sinh lý bệnh 24 23 0 1 

9. CSSK trẻ em 15 14 0 1 

10. CSSKNLBNK-NCT 20 19 0 1 

11. Ls ĐDCS 1,2 60 0 59 1 

12. Ls NLBNK-NCT 120 0 118 2 

13. Ls CSSK Ngoại khoa 100 0 98 2 

Tổng  

486 146 

325 

(50/270) 15 

 

 

 

Kỳ II Môn học 
Số giờ 

Tổng LT TH/LS KT 

 

Tổng số giờ: 493 giờ 

- LT: 137 giờ 

- TH + LS: 341 giờ 

(TH: 07 giờ; LS: 334 

giờ) 

- KT: 15 giờ 

 

1. CSSK bệnh CK 20 19 0 1 

2. CSNBCC & CSTC 15 14 0 1 

3. CSSK tâm thần 10 9 0 1 

4. CSSKPNBM&GĐ 20 19 0 1 

5. DTH các bệnh TN 20 19 0 1 

6. YHCT – PHCN 20 12 7 1 

7. Tổ chức Y tế 16 15 0 1 

8. Quản lý điều dưỡng 20 19 0 1 

9. Y đức 12 11 0 1 

10. Ls CSCBCK 80 0 79 1 

11. Ls CSSKPNBM&GĐ 100 0 98 2 

12. Ls DTH&CBTN 60 0 59 1 

13. Ls CSSKTE 100 0 98 2 

Tổng  

493 137 

341 

(7/334) 15 
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Kỳ III Môn học 
Số giờ 

Tổng LT TH/LS KT 

 

Tổng số giờ: 490 giờ 

- LT: 101 giờ 

- TH + LS: 378 giờ 

(TH: 82 giờ; LS: 296 

giờ) 

- KT: 11 giờ 

 

1. Tin học 30 0 29 1 

2. Xác suất thống kê  20 19 0 1 

3. Nghiên cứu khoa học 30 15 14 1 

4. CSSK cộng đồng 40 19 20 1 

5. Chính trị 45 28 16 1 

6. Pháp luật 15 10 4 1 

7. Ngoại ngữ 30 10 19 1 

8. Ls CSSK Tâm thần 40 0 39 1 

9. Thực tập tốt nghiệp 240 0 237 3 

Tổng  490 101 378 11 

 

4.4. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học 

 Thời gian tổ chức thi/kiểm tra hết môn học áp dụng theo Điều 12, Điều 

13, Điều 14 của Thông tư 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Và được hướng dẫn cụ 

thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo của nhà trường. 

4.4.1. Lý thuyết 

- Đánh giá bộ phận (điểm đánh giá quá trình): Ngay từ đầu học kỳ, giảng 

viên phải công bố cho sinh viên về các hình thức đánh giá môn học. 

 - Kiểm tra, thi kết thúc môn học ngay sau khi học xong mỗi môn học. 

 - Hình thức thi: Thi bằng các câu hỏi trắc nghiệm khách quan (mỗi môn 

học sẽ xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm) kết hợp câu hỏi tự luận cải 

tiến, tiến tới thi trên máy vi tính. 

4.4.2. Thực hành 

- Dựa vào bảng kiểm có thang điểm. 

 - Đánh giá đạt/không đạt sau mỗi kỹ thuật chăm sóc. 

 - Mỗi môn học thực hành tại trường được quyết định đạt/không đạt dựa 

vào kết quả đánh giá tất cả các kỹ thuật chăm sóc. 

 - Môn học thực hành tại bệnh viện được đánh giá quy đổi theo thang điểm 

10, dựa vào 6 tiêu chí: 

+ Chăm chỉ 

+ Đạo đức nghề nghiệp - Kỹ năng giao tiếp 

+ Kiến thức chuyên môn 

+ Thực hiện chỉ tiêu tay nghề 

+ Thực hiện quy trình các kỹ thuật chăm sóc người bệnh 

+ Sự tiến bộ và mức độ thành thạo thực hiện các kỹ thuật chăm sóc. 
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Thang điểm của 6 tiêu chí là: 

 

TT 

Nội dung đánh 

giá 

Mức điểm 

tối đa 

 

Qui định đạt mức điểm tối đa 

1 

Chăm chỉ 10,0 Đạt 100% thời gian đi bệnh viện. Luôn 

bên cạnh người bệnh để theo dõi, chăm 

sóc 

2 

Đạo đức nghề 

nghiệp – Kỹ 

năng giao tiếp 

 

 

10,0 

Nhiệt tình, cảm thông và hết lòng chăm 

sóc, hướng dẫn người bệnh. Nhân viên 

bệnh viện và người bệnh trong khoa yêu 

quý. Không có ai trong khoa phàn nàn về 

thái độ 

3 

Kiến thức 

chuyên môn 

 

20,0 

Trình bày đúng và đầy đủ các tình huống 

lâm sàng xảy ra ở người bệnh được phân 

công chăm sóc 

4 
Thực hiện chỉ 

tiêu tay nghề 

30,0 Hoàn thành 100% chỉ tiêu tay nghề theo 

qui định của nhà trường 

5 

Thực hiện qui 

trình kỹ thuật 

chăm sóc 

người bệnh 

 

20,0 

Thực hiện đúng các qui trình kỹ thuật 

chăm sóc người bệnh, đảm bảo vô khuẩn, 

an toàn 

 

6 

Sự tiến bộ và 

mức độ thành 

thạo 

10,0 Sự tiến bộ và thành thạo có thể dễ dàng 

nhận thấy được sau đợt thực tập 

Tổng điểm 100  

4.5. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp 

4.4.2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp gồm 3 phần: 

  - Phần lý thuyết tổng hợp:  

 Thi lý thuyết nghề được tổ chức theo hình thức thi viết (tự luận hoặc trắc 

nghiệm) với thời gian thi không quá 180 phút hoặc thi vấn đáp với thời gian cho 

1 thí sinh là 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời. 

 Kế hoạch thi kiến thức, kỹ năng nghề do hiệu trưởng quyết định và phải 

được thông báo cho người học nghề biết trước 30 ngày trước khi tiến hành tổ 

chức thi. 

Thi viết câu hỏi tự luận hoặc câu hỏi trắc nghiệm; hoặc thi trên máy vi tính 

(máy chấm thi) bao gồm nội dung tổng hợp kiến thức các học phần trọng tâm liên 

quan trực tiếp đến nghề nghiệp  
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 - Phần thực hành:  

 + Lập kế hoạch chăm sóc trên người bệnh tại bệnh viện. 

 + Thi Kỹ thuật Điều dưỡng: Bốc thăm 01 kỹ thuật đã học (thi tại phòng 

thực hành của trường).  

- Chính trị: Theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh vã Xã hội. 

Thi môn chính trị được tổ chức theo hình thức thi viết tự luận với thời 

gian 120 phút hoặc thi trắc nghiệm với thời gian 60 phút. 

 Kế hoạch thi môn chính trị do Hiệu trưởng quyết định và phải được thông 

báo cho người học nghề biết trước 15 ngày trước khi tiến hành tổ chức thi.  

4.4.2. Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp 

Kết thúc khoá học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau đây thì được 

xét tốt nghiệp: 

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số học phần và khối lượng đơn vị học trình của chương trình 

đào tạo; 

- Kết quả thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra kết thúc khoá học, đánh giá tốt 

nghiệp theo Thông tư 09/2017/TT - BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.  

4.6. Các chú ý khác 

Khi xây dựng chương trình này có sự so sánh giữa chương trình đào tạo 

ngành Điều dưỡng chính quy hệ 3 năm và Điều dưỡng trung cấp để bổ sung 

những môn học trong chương trình đào tạo của trung cấp còn thiếu. 
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