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Bắc Giang, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực 

mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khoẻ 

tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy đinh về Điều lệ trường cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định 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; 

Căn cứ Thông tư số 54/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định 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 khoẻ và dịch vụ xã hội; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - NCKH. 

        QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng cho 07 ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khoẻ tại Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, nhà giáo và học 

sinh, sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- HT, các PHT (b/c); 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT-NCKH. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

Ngô Thị Yến 
 



 

QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU, YÊU CẦU 

VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

CÁC NGÀNH, NGHỀ THUỘC LĨNH VỰC SỨC KHỎE  
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐNGT ngày        tháng 3 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang) 

 

I. NGÀNH, NGHỀ: ĐIỀU DƯỠNG 

(TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Điều dưỡng trình độ cao đẳng là ngành nghề về chăm sóc sức khỏe người 

bệnh, có nhiệm vụ chăm sóc và đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người bệnh cả 

về thể chất và tinh thần, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam. 

Người làm nghề Điều dưỡng là người đảm nhận việc chăm sóc, kiểm tra tình 

trạng sức khỏe của người bệnh; trực tiếp theo dõi và hỗ trợ cho bệnh nhân trong 

suốt quá trình trị liệu. Phạm vi công việc của điều dưỡng khác nhau tùy theo các cơ 

sở y tế, vị trí việc làm. Tuy nhiên, công việc chủ yếu chung nhất của nghề điều 

dưỡng là: điều dưỡng tiếp đón, điều dưỡng hành chính, điều dưỡng chăm sóc, điều 

dưỡng phục hồi chức năng, điều dưỡng dinh dưỡng, điều dưỡng cộng đồng. 

Để hành nghề, người điều dưỡng phải có sức khỏe tốt, có ý đức, có đủ kiến 

thức về chính trị, pháp luật, kiến thức về chuyên môn và kỹ năng giao tiếp đáp ứng 

với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ 

chuyên môn, ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, tôn 

trọng tính cá biệt của người bệnh. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.940 giờ (114 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày được các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên 

ngành để giải thích nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị người 

bệnh để lập kế hoạch chăm sóc người bệnh; 

- Phân tích được về dược lý, dinh dưỡng, tâm lý con người, kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh; 

- Giải thích được quá trình dược động học của thuốc, tác dụng của thuốc, 

quy chế sử dụng thuốc để sử dụng thuốc hợp lý và an toàn; 

- Trình bày được kiến thức về vi ký sinh để xác định các nguyên nhân gây 

bệnh, nguồn lây nhiễm để lập kế hoạch phòng bệnh; 

- Giải thích được quy trình tiếp nhận người bệnh vào viện và hướng dẫn 

được cho người bệnh các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho người bệnh ra viện; 
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- Phân tích được được đặc điểm tâm lý từng người bệnh để lựa chọn phương 

pháp giao tiếp và tư vấn sức khỏe phù hợp; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Nhận định được tình trạng người bệnh và đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng 

phù hợp cho người bệnh; 

- Phân loại được người bệnh đến khám và cấp cứu, xác định được vấn đề ưu 

tiên để đưa ra hướng xử trí phù hợp; 

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh; 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên ngành; 

- Phụ giúp được bác sĩ thực hiện các thủ thuật trên người bệnh; 

- Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng 

đồng; 

- Quản lý trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, hồ sơ, sổ sách; 

- Theo dõi, đánh giá tình trạng, ghi chép những diễn biến hàng ngày của 

người bệnh, phát hiện và báo cáo các diễn biến bất thường của người bệnh; 

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với người bệnh; 

- Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh và 

cộng đồng; 

- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện 

pháp phối hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 

ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy 

định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của 

ngành y tế; 
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- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và 

của nhóm. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Điều dưỡng phòng khám; 

- Điều dưỡng chăm sóc; 

- Điều dưỡng cộng đồng. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Điều dưỡng trình độ cao đẳng có 

thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

II. NGÀNH, NGHỀ: DƯỢC 

(TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Dược trình độ cao đẳng là ngành, nghề liên quan tới thuốc và có ảnh hưởng 

trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người. Các công việc chủ yếu được thực 

hiện tại các phòng thí nghiệm của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; viện, trung tâm, 

phòng kiểm nghiệm; các công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc, kho thuốc; bộ phận 

dược của các cơ sở y tế như bệnh viện các tuyến, trung tâm y tế, trạm y tế, phòng 

khám chữa bệnh…, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam. 

Nghề Dược trình độ cao đẳng gồm 5 lĩnh vực: Đảm bảo và kiểm tra chất 

lượng thuốc; Sản xuất, pha chế thuốc; Bảo quản thuốc; Quản lý và cung ứng thuốc; 

Dược bệnh viện tương ứng với 10 vị trí việc làm phổ biến. Mỗi vị trí việc làm có 

phạm vi công việc và nhiệm vụ đặc thù riêng như: 

- Kiểm nghiệm thuốc-mỹ phẩm-thực phẩm: lấy và xử lý mẫu; hủy mẫu kiểm 

nghiệm; kiểm tra chất lượng mẫu; tổng hợp đánh giá kết quả phân tích và quản lý 

hoạt động thử nghiệm; 

- Đảm bảo chất lượng: giám sát, kiểm tra quá trình sản xuất thuốc, thực 

phẩm chức năng, mỹ phẩm theo các qui trình chuẩn; 
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- Bán lẻ thuốc: kiểm nhập, sắp xếp, bảo quản, tư vấn lựa chọn, hướng dẫn sử 

dụng và bán thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường-

dược liệu, chốt đơn hàng, số lượng hàng hóa đã bán...; 

- Chủ quầy thuốc: chọn địa điểm mở quầy, trang thiết bị, các mặt hàng kinh 

doanh; lựa chọn nhà cung cấp; quyết định đến chiến lược kinh doanh, quản lý kinh 

tế; quyết định tuyển dụng, tổ chức nhân sự tại quầy thuốc, bán lẻ thuốc-mỹ phẩm - 

thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu...; 

- Kho dược và vật tư y tế: nhập - xuất, sắp xếp, bảo quản thuốc - mỹ phẩm - 

thực phẩm chức năng - vật tư y tế; giao hàng, xử lý thuốc bị trả về hoặc thu hồi; 

thực hiện lao động trong kho, vệ sinh, an toàn kho; kiểm tra, kiểm soát thuốc - mỹ 

phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu - hóa chất về số 

lượng, chất lượng và hạn sử dụng…; 

- Thủ kho dược và vật tư y tế: ngoài nhiệm vụ của một nhân viên kho, thủ 

kho thực hiện công việc tổ chức lao động trong kho; quản lý thuốc - mỹ phẩm- thực 

phẩm chức năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu - hóa chất, các loại thiết 

bị…; 

- Marketing - giới thiệu thuốc: phát triển thị trường, giới thiệu, bán sản phẩm 

của doanh nghiệp dược tới cán bộ y tế của cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc, quầy 

thuốc…; 

- Công tác dược tại cơ sở y tế: lập dự trù, kiểm nhập, sắp xếp, bảo quản, cấp 

phát thuốc - hóa chất - vật tư y tế - dược liệu ; kiểm kê kho; theo dõi, thống kê, báo 

cáo số liệu thuốc - hóa chất - vật tư y tế - dược liệu; pha chế và kiểm tra chất lượng 

thuốc; nghiệp vụ dược; bán lẻ thuốc - mỹ phẩm-thực phẩm chức năng - vật tư y tế 

thông thường - dược liệu tại nhà thuốc bệnh viện. 

Điều kiện làm việc của nghề thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, nguyên 

liệu, bán thành phẩm và thành phẩm thuốc - mỹ phẩm-thực phẩm chức năng - vật 

tư y tế thông thường - dược liệu, sử dụng, vận hành thiết bị máy móc có độ chính 

xác cao đòi hỏi người làm nghề dược luôn phải tỷ mỷ, chính xác, thận trọng, thái 

độ trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Đối với công việc thuộc lĩnh vực 

kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với khách hàng là cán bộ y tế, bệnh nhân đòi 

hỏi người làm nghề ngoài việc nắm chắc kiến thức về thuốc, còn phải rèn luyện tác 

phong thận trọng, chính xác, khả năng giao tiếp khéo léo, thuyết trình chuyên 

nghiệp. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.820 giờ (120 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày và vận dụng được các kiến thức cơ bản về vi sinh - kí sinh trùng, 

giải phẫu sinh lý, bệnh học, hóa học (vô cơ, hữu cơ, hóa phân tích), thực vật vào 

chuyên môn dược; 

- Mô tả được vị trí, vai trò, chức năng của lĩnh vực Dược trong hệ thống y tế 

Việt Nam; 

- Trình bày và vận dụng được một số nội dung cơ bản của Luật Dược và các 

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược; 
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- Trình bày được những đặc điểm chính về dược động học, tác dụng, cơ chế 

tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định của các thuốc hóa 

dược, vắc xin, sinh phẩm trong Danh mục thuốc thiết yếu; 

- Trình bày được tên Việt Nam, tên khoa học, bộ phận dùng, cách thu hái, 

chế biến sơ bộ, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng của 100 vị thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục thuốc thiết yếu; 

- Phân tích được vai trò các thành phần trong công thức thuốc; 

- Phân biệt được các dạng bào chế và hướng dẫn sử dụng các các dạng bào 

chế; 

- Mô tả được quy trình sản xuất một số dạng thuốc quy ước (thuốc bột, thuốc 

cốm, viên nén, viên nang, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc nhỏ mắt, thuốc tiêm); 

- Phân tích được quy trình quản lý điều hành tổ sản xuất và phương pháp lập 

kế hoạch, tổ chức sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng; 

- Trình bày quy định lấy mẫu, lưu mẫu kiểm nghiệm; hủy mẫu kiểm nghiệm 

và các quy định về môi trường kiểm nghiệm; 

- Liệt kê được các chỉ tiêu và mô tả được phương pháp thử trong kiểm 

nghiệm các dạng bào chế quy ước và nguyên liệu làm thuốc. 

- Trình bày hệ thống quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam và các quy định 

đảm bảo chất lượng; 

- Trình bày và vận dụng được các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt (bao 

gồm: GMP, GSP, GPP, GLP) trong thực hành nghề nghiệp; 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc, hóa chất, dược 

liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và vật tư y tế; 

- Trình bày được các quy định về sắp xếp, bảo quản thuốc, hóa chất, dược 

liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và vật tư y tế; 

- Phát hiện được các tương tác thuốc thường gặp và đưa ra biện pháp hạn chế 

tương tác bất lợi; 

- Phân tích được được chế độ sử dụng thuốc phù hợp cho từng đối tượng cụ 

thể: trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú 

… và các ca lâm sàng từ đó có tư vấn hợp lý; 

- Trình bày và vận dụng được các khái niệm, các quy luật và nguyên tắc cơ 

bản của quản lý kinh tế dược và quản trị kinh doanh dược, Marketing dược trong 

hành nghề; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng; 

- Tìm kiếm, thu thập, xử lý thông tin, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán 

với ngôn ngữ, cách thức và thời lượng phù hợp; 
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- Nhận biết và hướng dẫn sử dụng được các thuốc hóa dược, vắc xin, sinh 

phẩm và 100 vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục thuốc 

thiết yếu an toàn, hiệu quả, hợp lý; 

- Sản xuất, pha chế được một số dạng thuốc, thực phẩm chức năng theo 

nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP; 

- Phân công công việc, giám sát công việc thực hiện của từng thành viên 

trong tổ sản xuất, kho thuốc, quầy thuốc; 

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm phục vụ 

cho công tác kiểm nghiệm thuốc, hóa chất, nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm; 

- Lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng kiểm nghiệm theo đúng 

quy định; 

- Pha chế được một số dung dịch chuẩn, dung dịch gốc, thuốc thử đúng quy 

định; 

- Kiểm nghiệm được một số dạng thuốc, dược liệu cơ bản theo tiêu chuẩn 

Dược Điển; 

- Kiểm soát điều kiện môi trường thử nghiệm theo đúng quy định; 

- Hủy mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo đúng quy định; 

- Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định 

kỳ thiết bị cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản; 

- Giám sát được quá trình sản xuất theo đúng quy định; 

- Chẩn đoán được những bệnh thông thường dựa vào quá trình khai thác 

thông tin liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân; 

- Xác định được các tình huống cần có sự tư vấn của dược sỹ hoặc bác sỹ; 

- Tư vấn, lựa chọn, lấy hàng, ra lẻ, tính tiền, nhận tiền và hướng dẫn sử dụng 

được các thuốc cơ bản đảm bảo an toàn-hiệu quả-hợp lý; 

- Sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc, hóa chất, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, dược liệu, vật tư y tế theo đúng quy định; 

- Lập được chiến lược kinh doanh cho quầy thuốc; 

- Mua, nhập và kiểm soát chất lượng thuốc, hóa chất, thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm, dược liệu, vật tư y tế theo đúng quy trình; 

- Giao, gửi thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế theo đúng 

quy định; 

- Xử lý được thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế trả về 

hoặc thu hồi; 

- Kiểm tra, kiểm soát thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế 

về số lượng, chất lượng và hạn sử dụng; 
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- Lập được kế hoạch cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, 

nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; 

- Thu thập và báo cáo các phản ứng có hại của thuốc (ADR); 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của 

ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Tuân thủ các nguyên tắc, qui trình thao tác chuẩn (SOP), GPs và ISO trong 

lĩnh vực dược phẩm; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng, bảo dưỡng cơ sở vật 

chất và các trang thiết bị; 

- Tuân thủ các nguyên tắc sử dụng các trang thiết bị trong ngành dược; 

- Chịu trách nhiệm quá trình kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm; 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất, bảo quản, 

tồn trữ, vận chuyển, cấp phát, bán thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm chức năng - vật tư 

y tế thông thường - dược liệu - hóa chất; 

- Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, mua sắm, cấp phát, hướng dẫn sử 

dụng thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm an toàn, hợp lý, hiệu quả; 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm; 

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc 

thay đổi; 

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, 

hết lòng phục vụ người bệnh; 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành nghề theo qui định của pháp luật, 

trung thực, khách quan; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; 

- Hướng dẫn giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm; 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Bán lẻ thuốc; 

- Thực hiện công tác kho dược và vật tư y tế; 

- Thủ kho dược và vật tư y tế; 

- Kinh doanh dược phẩm; 
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- Sản xuất thuốc; 

- Thực hiện công tác dược tại cơ sở y tế. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Dược trình độ cao đẳng có thể 

tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

 

III. NGÀNH, NGHỀ: KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

(TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Kỹ thuật phục hồi chức năng là ngành, nghề chuyên khoa về kỹ thuật y học 

hiện đại, áp dụng những phương pháp điều trị bằng vật lý và không sử dụng thuốc 

trong quá trình điều trị cho người bệnh, đáp ứng được yêu cầu bậc 5 trong Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam. 

Các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong ngành phục hồi chức năng bao gồm: 

Vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, điện trị liệu, nhiệt trị liệu, ánh sáng trị liệu, xoa 

bóp trị liệu, kéo giãn trị liệu, v.v... Hiện nay kỹ thuật phục hồi chức năng rất phổ 

biến và được lựa chọn để điều trị cho người bệnh phục hồi chức năng cho người 

bệnh. 

Ngành, nghề Kỹ thuật phục hồi chức năng có 2 lĩnh vực làm việc chính là: 

Phục hồi chức năng về vật lý trị liệu, phục hồi chức năng về hoạt động trị liệu. 

Các Kỹ thuật viên phục hồi chức năng khi ra trường có thể làm việc trong 

các Bệnh viện, Trung tâm điều dưỡng - Phục hồi chức năng; Trung tâm chỉnh hình 

- Phục hồi chức năng, phòng khám, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.850 giờ (119 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Giải thích các kiến thức cơ bản về giải phẫu sinh lý người, sinh lý bệnh, 

sinh học di truyền, bệnh học, dược lý, cấp cứu ban đầu vào việc lập kế hoạch chăm 

sóc điều trị; 

- Trình bày được các phương pháp châm cứu và chữa bệnh không dùng 

thuốc (y học cổ truyền) phục hồi chức năng cho người bệnh; 
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- Giải thích được những nguyên nhân, triệu chứng trong điều trị vật lý trị liệu 

- PHCN hệ tim mạch - hô hấp, hệ thần kinh - cơ, vật lý trị liệu cơ -xương, phục hồi 

chức năng dựa vào cộng đồng; 

- Trình bày được phương pháp vận động trị liệu, qui trình thực hiện lượng 

giá chức năng hệ vận động, qui trình bảo quản trang thiết bị vật lý trị liệu - PHCN 

trong điều trị; 

- Phân tích được tác dụng điều trị trong các trường hợp vật lý trị liệu - PHCN 

hệ tim mạch - hô hấp, vật lý trị liệu hệ thần kinh - cơ, vật lý trị liệu - PHCN cơ 

xương, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Giao tiếp với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp hiệu quả; 

- Thực hiện thành thạo sơ cấp cứu ban đầu; 

- Xác định được vị trí giải phẫu cơ - xương - thần kinh trên người bệnh; 

- Lượng giá thành thạo chức năng hệ vận động của cơ thể; 

- Vận hành thành thạo an toàn và bảo quản tốt các trang thiết bị chuyên 

ngành Phục hồi chức năng; 

- Thực hiện thành thạo các thao tác tập vận động trị liệu, các phương pháp 

điều trị vật lý trị liệu, vật lý trị liệu hệ tim mạch - hô hấp, vật lý trị liệu hệ thần kinh 

- cơ, vật lý trị liệu cơ xương; 

- Áp dụng các phương pháp châm cứu và chữa bệnh không dùng thuốc (y 

học cổ truyền) phục hồi chức năng cho người bệnh; 

- Hướng dẫn người bệnh, gia đình người bệnh sử dụng thành thạo một số 

dụng cụ trợ giúp đơn giản hỗ trợ trong điều trị; 

- Hướng dẫn thành thạo các phương pháp phục hồi chức năng dựa vào cộng 

đồng. 

- Xây dựng kế hoạch làm việc theo nhóm và phối hợp với các thành viên 

trong nhóm để thực hiện kế hoạch chăm sóc điều trị cho bệnh nhân; 

- Tổ chức và quản lý khoa phòng vật lý trị liệu phục hồi chức năng một cách 

khoa học; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn 

của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức 

tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 
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- Hướng dẫn, giám sát thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cá nhân và trách 

nhiệm đối với nhóm; 

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

việc; 

- Giữ gìn bí mật thông tin của người bệnh; 

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng ngừa tàn tật cho người bệnh; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, rèn luyện đạo đức nghề 

nghiệp và những quy định của nơi làm việc; 

- Có tinh thần đoàn kết, hòa nhã, khiêm tốn với đồng nghiệp, cảm thông, 

chia sẻ, ân cần chu đáo với người bệnh và gia đình người bệnh; 

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong quá trình thực hành nghề nghiệp. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Phục hồi chức năng về vật lý trị liệu; 

- Phục hồi chức năng về hoạt động trị liệu. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Kỹ thuật phục hồi chức năng 

trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

IV. NGÀNH, NGHỀ: Y SỸ ĐA KHOA 

(TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP) 

 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Y sỹ đa khoa trình độ trung cấp là nghề đào tạo dựa trên nền tảng những 

kiến thức y học hiện đại. Các y sĩ đa khoa trình độ trung cấp được cung cấp về kiến 

thức cơ bản về y học nhằm hình thành khả năng sử dụng các phương pháp này để 

có thể thực hiện được kỹ năng quản lý, khám và điều trị một số bệnh thông thường 

theo quy định, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong 

Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 
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Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.040 giờ (81 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày đúng cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của các cơ quan, bộ 

phận trên cơ thể người; 

- Trình bày được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con 

người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức 

khoẻ; 

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng 

một số bệnh thông thường; 

- Trình bày được các nguyên tắc đạo đức liên quan đến chăm sóc sức khỏe 

và trách nhiệm pháp lý của nghề y; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

3. Kỹ năng 

- Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cộng đồng, các đồng 

nghiệp trong đội ngũ y tế; 

- Sử dụng được các thuật ngữ chuyên môn của ngành y sỹ đa khoa trong giao 

tiếp với đồng nghiệp; 

- Phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi 

làm việc; 

- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả năng giải 

quyết ở tuyến y tế cơ sở; 

- Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia, phát hiện dịch 

bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng bệnh và chống dịch; 

- 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 ở tuyến y tế 

cơ sở; 

- Quản lý trạm y tế xã; 

- Truyền đạt được các thông tin, ý tưởng, giải pháp cho các đồng nghiệp; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn 

của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

trong điều kiện làm việc thay đổi; 



12 

 

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp 

trên; 

- Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất; 

- Tuân thủ các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh thông thường và các quy trình kỹ 

thuật của ngành y; 

- Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của 

mình; 

- Thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Các cơ sở y tế công lập (thuộc tuyến y tế cơ sở, các trung tâm y tế); 

- Các cơ sở y tế ngoài công lập. 

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề y sỹ đa khoa trình độ trung cấp có 

thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

 

V. NGÀNH, NGHỀ: Y HỌC CỔ TRUYỀN 

(TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Y học cổ truyền trình độ trung cấp là nghề đào tạo dựa trên nền tảng của triết 

học và những kiến thức y học đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ y gia 

phương đông, được các danh y trong nước lưu truyền và phát triển đến nay, đáp 

ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Y học cổ truyền chẩn bệnh bằng các phương pháp: vọng chẩn (quan sát bệnh 

nhân và hoàn cảnh), văn chẩn (lắng nghe âm thanh từ thể trạng và tâm sự của bệnh 

nhân), vấn chẩn (hỏi bệnh nhân và người nhà những điều liên quan), thiết chẩn 

(khám bằng tay và dụng cụ) để xác định bệnh trạng. Về điều trị, Y học cổ truyền sử 

dụng các phương thức: châm cứu; thuốc uống hoặc dùng ngoài da, và cả xoa bóp. 

Phương pháp châm cứu dựa trên hệ thống kinh mạch được miêu tả chi tiết 

với hàng trăm huyệt trên cơ thể. Các huyệt và các đường kinh mạch có mối liên hệ 
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với các tạng, phủ trong cơ thể, để điều trị các rối loạn ở tạng phủ nào, rối loại kiểu 

nào thì can thiệp vào các huyệt tương ứng và một số huyệt khác để hỗ trợ nếu cần 

thiết. Điều đặc biệt là hệ thống các huyệt, kinh mạch đó không thể dùng các 

phương pháp giải phẫu, sinh lý của Tây y để miêu tả được, tuy rằng trong thời đại 

ngày nay, châm cứu được sử dụng như một phương pháp gây vô cảm (gây tê) trong 

một số cuộc phẫu thuật (Đông Tây y kết hợp). 

Thuốc Bắc là các vị thuốc được khai thác và bào chế theo sách của Trung 

Quốc truyền sang. Thuốc Nam là các vị thuốc do các thầy thuốc khám phá trên lãnh 

thổ Việt Nam. Các vị thầy thuốc nổi tiếng được xem là bậc tổ của nghề y Việt Nam 

là Lê Hữu Trác và Tuệ Tĩnh. 

Các y sĩ hệ trung cấp ngành y học cổ truyền được cung cấp về kiến thức cơ 

bản y học cổ truyền nhằm hình thành khả năng sử dụng các phương pháp này để có 

thể thực hiện được các công việc thăm khám, chẩn đoán một số bệnh thông thường 

cho bệnh nhân và hỗ trợ, thực hiện y lệnh của bác sĩ y học cổ truyền trong công tác 

điều trị tại các bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền của các bệnh viện 

đa khoa, các phòng khám, trạm xá, hội đông y, phòng chẩn trị y học cổ truyền tư 

nhân bằng phương pháp y học cổ truyền như thuốc Nam – Bắc, châm cứu, xoa bóp 

– bấm huyệt, dưỡng sinh. Ngoài ra còn tham gia công việc bào chế, kinh doanh 

dược liệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu và kinh doanh thuốc thành 

phẩm y học cổ truyền… 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2.065 giờ (83 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Trình bày đúng cấu trúc giải phẫu, chức năng sinh lý của các cơ quan, bộ 

phận trên cơ thể người; 

- Trình bày và giải thích được công dụng của các loại dược liệu thường 

dùng, một số bài thuốc y học cổ truyền; 

- Trình bày được các phương pháp bào chế dược liệu y học cổ truyền; 

- Mô tả đúng hệ thống kinh lạc, trình bày được vị trí và tác dụng của các 

huyệt thường dùng, giải thích các nguyên tắc chọn huyệt trong điều trị; 

- Trình bày được kỹ thuật châm, điện châm, kỹ thuật cứu và các thủ thuật bổ 

tả; 

- Mô tả được các động tác xoa bóp tác động lên da, cơ, xương khớp và 

huyệt; 

- Trình bày được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của xoa bóp để áp dụng 

phù hợp trong điều trị và phòng bệnh; 

- Trình bày được các bước thăm khám và phát hiện được các triệu chứng y 

học cổ truyền thường gặp trên lâm sàng; 

- Trình bày được các nguyên tắc đạo đức liên quan đến chăm sóc sức khỏe 

và trách nhiệm pháp lý của nghề y; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 
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3. Kỹ năng 

- Giao tiếp được với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cộng đồng, các đồng 

nghiệp trong đội ngũ y tế; 

- Sử dụng được các thuật ngữ chuyên môn của ngành y học cổ truyền trong 

giao tiếp với đồng nghiệp; 

- Phát hiện và báo cáo kịp thời những trường hợp cấp cứu thường gặp tại nơi 

làm việc; 

- Thực hiện được các quy trình kỹ thuật châm, điện châm, cứu, trong điều trị 

một số bệnh thông thường; 

- Thực hiện được kỹ thuật bào chế cơ bản của các loại dược liệu thông 

thường; 

- Thực hành thành thạo các động tác xoa bóp, bấm huyệt để phòng và điều 

trị bệnh; 

- Truyền đạt được các thông tin, ý tưởng, giải pháp cho các đồng nghiệp; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn 

của ngành, nghề. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc của bản thân trước nhóm và cấp 

trên; 

- Chủ động hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất; 

- Tuân thủ các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực y học cổ truyền và các quy trình kỹ thuật của 

ngành y; 

- Chủ động xin ý kiến cấp trên trong trường hợp vượt quá khả năng của 

mình; 

- Thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và đúng mực trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Bốc thuốc y học cổ truyền; 

- Châm cứu; 

- Xoa bóp - bấm huyệt; 
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- Bào chế dược liệu; 

- Kinh doanh thuốc thành phẩm y học cổ truyền; 

- Thực hành chuyên môn y học cổ truyền tại trạm y tế phường (xã). 

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề y học cổ truyền trình độ trung cấp 

có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

 

VI. NGÀNH, NGHỀ: NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN 

(TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Nhân viên y tế thôn, bản là ngành, nghề về chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

Những nhân viên y tế thôn, bản có chức năng tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu 

tại thôn, bản, đáp ứng yêu cầu bậc 1 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 402 giờ (14 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Mô tả được những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ 

thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; 

- Phân tích được sự tác động qua lại của môi trường 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; 

- Nêu được các nguyên tắc và những khái niệm cơ bản trong quy trình chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu; 

- Mô tả được các nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn bản trong chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; 

- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến 

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.  

3. Kỹ năng 

-  Phối hợp với 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 và thực hiện thành thạo các 

quy trình, hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu; 
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- Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch và bảo vệ môi 

trường sức khỏe tại cộng đồng; 

- Phối hợp, áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng và chữa 

bệnh; 

- Thực hiện các kỹ năng thông tin, giáo dục, truyền thông trong công tác 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, 

hết lòng trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân; 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của ngành; 

- Khiêm tốn, có ý thức học tập vươn lên.  

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc 

làm của ngành, nghề: Nhân viên y tế tại thôn, bản. 

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Nhân viên Y tế thôn, bản trình độ 

sơ cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 

 

 

VII. NGÀNH, NGHỀ: CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI 

(TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP) 

 

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề 

Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi đáp ứng được yêu cầu của các Viện 

dưỡng lão, Trung tâm y tế; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ Điều 

dưỡng ở trình độ sơ cấp; có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, để thực 

hiện hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu bậc 

1 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 301 giờ (10 tín chỉ). 

2. Kiến thức 

- Mô tả được những quy luật cơ bản về cấu tạo, hoạt động chức năng của cơ 

thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý; 
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- Phân tích được sự tác động qua lại của môi trường 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; 

- Nêu được các nguyên tắc và những khái niệm cơ bản trong quy trình chăm 

sóc sức khoẻ người cao tuổi; 

- Mô tả được các nhiệm vụ của điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi trong tại 

các trung tâm chăm sóc người cao tuổi, tại cộng đồng; 

- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến 

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.  

3. Kỹ năng 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong 

nước để thiết lập được môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu rủi ro trong môi trường 

chăm sóc người già; 

- Áp dụng sự hiểu biết về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để xác 

định nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người già; 

- Áp dụng quy trình điều dưỡng vào chăm sóc người già, vệ sinh cá nhân, hỗ trợ 

vận động, phục hồi chức năng đúng quy trình; Chăm sóc dinh dưỡng, đảm bảo an toàn, 

hiệu quả, tôn trọng tính cá biệt của người cao tuổi; 

- Phối hợp thực hiện được sơ cứu, cấp cứu khi có tình huống cấp cứu tại viện 

dưỡng lão và cộng đồng; 

- Hợp tác với các thành viên trong nhóm, sử dụng được các kỹ năng giao tiếp, 

các phương tiện truyền thông phù hợp để thiết lập mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả, 

cung cấp các thông tin về sức khỏe; giáo dục sức khỏe cho người cao tuổi, gia đình và 

cộng đồng; 

- Tham gia quản lý công tác chăm sóc người cao tuổi, quản lý hồ sơ bệnh án, 

môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác để chăm sóc an toàn, chất 

lượng, hiệu quả và hài lòng. 

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy 

định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế thôn bản; 

- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và 

của nhóm. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại vị trí việc 

làm của ngành, nghề như: Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. 
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6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

- Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Chăm sóc người cao tuổi, bản 

trình độ sơ cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; 

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ 

khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên 

thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề 

hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo. 
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