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II- Danh mục các đào tạo
STT

Ngành đào tạo

Mã số đào tạo

Hệ đào tạo

1

Điều dưỡng đa khoa

367210

Chính quy

2

Y sĩ đa khoa

367201

Chính quy

3

Hộ sinh

367230

Chính quy

1

B- quy ®Þnh chuÈn ®Çu ra
I- NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

1. Ngành đào tạo:
Điều dưỡng đa khoa
2. Thời gian đào tạo:
2 năm
3. Đối tượng:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Hình thức đào tạo:
Chính quy
5. Chức danh khi tốt nghiệp: Điều dưỡng đa khoa trung cấp
6. Cơ sở làm việc khi ra trường
Người có bằng tốt nghiệp ngành Điều dưỡng đa khoa được tuyển dụng vào
làm việc tại các cơ sở y tế công lập hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy chế
tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Điều dưỡng đa khoa trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn
có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa; Cao đẳng
hoặc Đại học điều dưỡng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục v à Đào tạo và
Bộ Y tế.
8. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực h ành điều
dưỡng bậc trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật,
có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe,
không ngừng học tập để nâng cao trình độ.
9. Chuẩn đầu ra
9.1. Về kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng
của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Mô tả được sự tác động qua lại giữa môi trường sống đối với sức khỏe con
người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ v à nâng cao
sức khoẻ.
- Nêu được các nguyên tắc và những khái niệm cơ bản trong quy trình chăm
sóc điều dưỡng.
- Mô tả được các nhiệm vụ của điều d ưỡng trung cấp trong chăm sóc sức
khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng.
- Nêu được phương pháp luận khoa học trong công tác chăm sóc, phòng
bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện h ành liên quan đến
công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân; có hiểu biết
về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
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9.2. Về kỹ năng
- Phối hợp với bác sĩ và các nhân viên y tế để quản lý, thực hành chăm sóc
sức khỏe nhân dân an toàn và hiệu quả.
- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện v à thực hiện thành thạo các
quy trình điều dưỡng.
- Tham gia thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch
và bảo vệ môi trường sức khỏe tại cộng đồng.
- Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều d ưỡng bằng y học cổ truyền
cho người bệnh.
- Có khả năng tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.
- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học Công nghệ thông tin; hệ điều
hành; biết sử dụng một số phần mềm ứng dụng văn ph òng cơ bản để phục
vụ trong công việc, biết truy cập các thông tin để cập nhật kiến thức mới
trong y học.
- Trình độ ngoại ngữ: tương đương với trình độ chứng chỉ A.
9.3. Về thái độ
- Có ý thức rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân đảm bảo có
sức khoẻ tốt để học tập và làm việc.
- Có tác phong nghiêm túc, tính k ỷ luật cao và trách nhiệm trong công việc.
- Yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho
nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
- Có thái độ chu đáo, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, khẩn tr ương trong công
việc.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng mực đồng nghiệp cũng như với
người bệnh và gia đình người bệnh.
- Nhiệt tình giúp đỡ, hiểu và thông cảm với nỗi đau của người bệnh.
- Trung thực, khách quan, thận trong trong nghề nghiệp, có khả n ăng biện hộ
cho đồng nghiệp, cũng như cho người bệnh.
- Tôn trọng, nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp với tinh
thần cởi mở chân thành trong công việc, có ý thức giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành. Thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ Y tế.
- Chấp hành tốt quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan.
- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực, tự chịu trách nhiệm về chất l ượng đối
với kết quả công việc.
- Khiêm tốn học hỏi, không ngừng học tập nâng cao tr ình độ chuyên môn,
nghiệp vụ.
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II- NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

1. Ngành đào tạo:
Y sĩ đa khoa
2. Thời gian đào tạo:
2 năm
3. Đối tượng:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Hình thức đào tạo:
Chính quy
5. Chức danh khi tốt nghiệp: Y sĩ đa khoa trung cấp
6. Cơ sở làm việc khi ra trường
Người học có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành y sĩ
đa khoa được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công
lập, y tế cơ quan, y tế trường học, các nhà máy xí nghiệp theo quy chế tuyển dụng
công chức và người lao động của Nhà nước.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Y sĩ đa khoa nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào
tạo để trở thành bác sĩ đa khoa.
8. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo người y sĩ đa khoa:
- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn ở trình độ trung cấp, làm nhiệm vụ chăm
sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.
- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần
trách nhiệm trước sức khoẻ và tính mạng người bệnh.
- Có đủ sức khoẻ, không ngừng học tập để nâng cao tr ình độ.
9. Chuẩn đầu ra
9.1. Về kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng
của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Mô tả được sự tác động qua lại giữa môi tr ường sống đối với sức khỏe con
người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ v à nâng cao
sức khoẻ.
- Có kiến thức vững vàng về chuyên ngành chăm sóc sức khoẻ ở trình độ
trung cấp; trình bày được những nguyên tắc cơ bản về thăm khám, chẩn
đoán, điều trị, chăm sóc và phòng một số bệnh thông thường.
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện h ành liên quan đến
công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân; có hiểu biết
về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
- Nắm vững các biện pháp tổ chức, quản lý v à thực hiện khám chữa bệnh tại
các cơ sở y tế.
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9.2. Về kỹ năng
- Có khả năng giải quyết công việc nhanh chóng, có hiệu quả không gây ảnh
hưởng cho đồng nghiệp hoặc người bệnh.
- Biết cách sử dụng thời gian có hiệu quả, phối hợp hoặc quản lý đồng nghiệp
đạt hiệu qủa trong công việc và giữ được mối quan hệ tốt.
- Có khả năng thuyết phục, huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc
chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của cộng đồng.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ một cách khoa học,
hợp lý có hiệu quả (đào tạo cán bộ tại chỗ, tập huấn các bộ y tế thôn bản,
hướng dẫn học sinh khi thực tập tại c ơ sở).
- Thăm khám, chẩn đoán và điều trị hiệu quả đối với các bệnh thông thường,
phát hiện và chuyển tuyến kịp thời các trường hợp khó ngoài khả năng xử
trí của tuyến mình theo phạm vi quy định của phân tuyến kỹ thuật;
- Xử trí ban đầu tốt các bệnh cấp cứu và các vết thương thông thường.
- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc người bệnh đảm bảo đúng quy
trình.
- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác ch ăm sóc, phòng và chữa bệnh có
hiệu quả.
- Làm tốt công tác giáo dục sức khoẻ v à cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh
sản, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
- Phát hiện sớm được các nguy cơ gây bệnh, gây dịch tại cộng đồng, báo cáo
kịp thời khi có dịch, đề xuất và tham gia các biện pháp giải quyết có hiệu
quả;
- Quản lý, theo dõi, chăm sóc tốt người bệnh mắc các bệnh xã hội, bệnh mạn
tính tại cơ sở y tế, tại cộng đồng.
- Thực hiện tốt các chương trình y tế tại đại phương.
- Quản lý, bảo quản thuốc, dụng cụ, trang thiết bị y tế của trạm y tế đúng quy
định, hướng dẫn nhân dân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
- Tham gia công tác hành chính, quản lý trạm y tế.
- Thực hiện đúng Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân v à các quy định về chuyên
môn của Bộ Y tế.
- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học Công nghệ thông tin; hệ điều
hành; biết sử dụng một số phần mềm ứng dụng văn ph òng cơ bản để phục
vụ trong công việc, biết truy cập các thông tin để cập nhật kiến thức mới
trong y học.
- Trình độ ngoại ngữ: tương đương với trình độ chứng chỉ A.
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9.3. Về thái độ
- Có ý thức rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân đảm bảo có
sức khoẻ tốt để học tập và làm việc.
- Có tác phong nghiêm túc, có tính k ỷ luật cao và trách nhiệm trong công
việc.
- Yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho
nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
- Thái độ chu đáo, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn, khẩn tr ương trong công
việc.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng mực đồng nghiệp cũng như với
người bệnh và gia đình người bệnh.
- Nhiệt tình giúp đỡ, hiểu và thông cảm với nỗi đau của người bệnh.
- Trung thực, khách quan, thận trong trong nghề nghiệp, có khả n ăng biện hộ
cho đồng nghiệp, cũng như cho người bệnh.
- Tôn trọng, nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp với tinh
thần cởi mở chân thành trong công việc, có ý thức giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành. Thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ Y tế.
- Chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, nội quy của cơ quan.
- Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác.
- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. Tự chịu trách nhiệ m về chất lượng đối
với kết quả công việc.
- Khiêm tốn học hỏi, không ngừng học tập nâng cao tr ình độ chuyên môn,
nghiệp vụ.
III- NGÀNH HỘ SINH

1. Ngành đào tạo:
Hộ sinh
2. Thời gian đào tạo:
2 năm
3. Đối tượng:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
4. Hình thức đào tạo:
Chính quy
5. Chức danh khi tốt nghiệp: Hộ sinh trung cấp
6. Cơ sở làm việc khi ra trường
Sau khi học xong chương trình, người học có trình độ trung cấp chuyên
nghiệp ngành Hộ sinh trung cấp, có kiến thức c ơ bản để chăm sóc sức khỏe sinh
sản và chăm sóc sức khỏe ban đầu
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Người Hộ sinh trung cấp nếu có nguyện vọng v à đủ tiêu chuẩn có thể học
tập lên trình độ cao đẳng và đại học.
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8. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo người Hộ sinh trung cấp:
- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn ở trình độ trung cấp, làm nhiệm vụ cung
cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và dân số - kế hoạch hoá
gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng.
- Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh th ần
trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh.
- Có đủ sức khỏe, không ngừng học tập năng cao tr ình độ.
9. Chuẩn đầu ra
9.1. Về kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng
của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Mô tả được sự tác động qua lại giữa môi tr ường sống đối với sức khỏe con
người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao
sức khoẻ.
- Có kiến thức, hiểu biết về các nhiệm vụ của nữ hộ sinh trung cấp trong
chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ sơ sinh tại các cơ sở y tế và cộng đồng.
- Nêu được các kiến thức cơ bản về sức khỏe phụ nữ, làm mẹ an toàn; những
nguyên tắc cơ bản về thăm khám và xử trí một số tai biến sản - phụ khoa và
cách dự phòng.
- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện h ành liên quan đến
công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân; có hiểu biết
về các vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
- Nắm vững các biện pháp tổ chức, quản lý v à thực hiện khám chữa bệnh tại
các cơ sở y tế.
9.2. Về kỹ năng
- Giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả không gây ảnh h ưởng cho đồng
nghiệp, khách hàng hoặc người bệnh.
- Sử dụng thời gian có hiệu quả, phối hợp với đồng nghiệp giữ đ ược mối liên
hệ tốt và đạt kết quả cao.
- Tiếp đón người bệnh chu đáo, ghi rõ các thông tin vào bệnh án kịp thời
chính xác.
- Làm tốt công tác tư vấn giáo dục sức khỏe cho phụ nữ v à khám phụ khoa
định kỳ phát hiện bệnh sớm.
- Làm tốt công tác đăng ký quản lý thai nghén: để phát hiện thai nguy c ơ cao
có hướng xử trí và báo bác sĩ kịp thời.
- Chăm sóc và theo dõi bà mẹ trong khi đẻ và đỡ đẻ an toàn.
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- Chăm sóc bà mẹ sau đẻ và trẻ sơ sinh tại cơ sở y tế và tại nhà.
- Làm tốt công tác tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ, h ướng dẫn nuôi dưỡng và
theo dõi sự phát triển tăng trưởng của trẻ em dưới 5 tuổi.
- Tham gia thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình y
tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em.
- Phát hiện và xử trí ban đầu đúng phương pháp một số cấp cứu và bệnh
thông thường ở trẻ em.
- Thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ, phối hợp với các ban ngành,
đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề sức
khoẻ.
- Bảo quản thuốc, sử dụng dụng cụ, trang thiết bị y tế tại c ơ sở đúng quy
định, hợp lý.
- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về khoa học Công nghệ thông tin; hệ điều
hành; biết sử dụng một số phần mềm ứng dụng văn ph òng cơ bản để phục
vụ trong công việc, biết truy cập các thông tin để cập nhật kiến thức mới
trong y học.
- Trình độ ngoại ngữ: tương đương với trình độ chứng chỉ A.
9.3. Về thái độ
- Có ý thức rèn luyện, bảo vệ nâng cao sức khỏe của bản thân đảm bảo có sức
khỏe tốt để học tập và làm việc.
- Tác phong nghiêm túc có tính kỷ luật cao và trách nhiệm trong công việc.
- Yêu ngành, yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc v à nâng cao sức khỏe
cho nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
- Thái độ ân cần chu đáo, cẩn thận, tác phong nhanh nhẹn trong công việc.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng mực với đồng nghiệp cũng nh ư
người bệnh và gia đình người bệnh. Nhiệt tình giúp đỡ, hiểu và thông cảm
với nỗi đau của người bệnh.
- Tôn trọng, nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp với tinh
thần cởi mở chân thành, có ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp
của ngành. Thực hiện tốt 12 điều y đức của Bộ y tế.
- Chấp hành tốt quy định pháp luật của Nhà nước.
- Tự tin, khẳng định năng lực, tự chịu trách nhiệm về chất l ượng đối với kết
quả công việc.
- Khiêm tốn học hỏi, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ.
=============  =============
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