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BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

TÊN NGÀNH, NGHỀ  : ĐIỀU DƯỠNG 

Mã ngành, nghề   : 5720301 

Trình độ đào tạo   : Trung cấp 

Hình thức đào tạo   : Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương 

theo đúng quy chế tuyển sinh. 

Thời gian đào tạo: 2 năm với 4 học kỳ chính 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

 Đào tạo người điều dưỡng trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức 

phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, 

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

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác 

chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân, hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức 

nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành 

hợp tác với đồng nghiệp. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

a) Về kiến thức: 

- Trình bày những quy luật cơ bản về: 

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường 

và bệnh lý. 

+ 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 & nâng cao sức khoẻ. 

+ 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 những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc, chẩn đoán điều dưỡng và 

phòng bệnh. 
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- Trình bày luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng 

cao sức khoẻ nhân dân. 

- Vận dụng phương pháp luận khoa học trong công tác giáo dục sức khỏe, chăm sóc, 

phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. 

 

b) Về kỹ năng: 

- Tổ chức thực hiện tốt các chỉ định điều trị, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối 

hợp với Bác sỹ để chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người bệnh; 

- Thực hiện được đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản và 

thực hiện được một số kỹ thuật điều dưỡng phức tạp của chuyên khoa theo sự phân công của 

điều dưỡng phụ trách; 

- Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình điều dưỡng; 

- Tham gia làm tốt công tác quản lý ngành, tham gia tổ chức và đào tạo cán bộ điều 

dưỡng và các nhân viên Y tế; 

- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng bệnh và chữa bệnh; 

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

hợp nhằm phòng chống dịch; 

- Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng; 

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, kế hoạch hoá gia đình, 

nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ; 

- Có khả năng tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học; 

c) Về thái độ: 

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

phục vụ người bệnh. 

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

tốt đẹp của ngành. 

- Khiêm tốn học tập vươn lên. 

d) Về vị trí làm việc sau tốt nghiệp: 

Các bệnh viện và cơ sở y tế, trung tâm chăm sóc sức khoẻ từ Trung ương đến 

địa phương, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp y tế.                                

e) Về trình độ Ngoại ngữ, Tin học: 
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- Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ (tiếng anh trình độ A) để đọc và hiểu được các 

tài liệu chuyên môn. 

- Có trình độ tin học trình độ A để ứng dụng trong các hoạt động y tế. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 36 môn học  

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1965 giờ  

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 300 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1665 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 586 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận, 

kiểm tra: 1330 giờ. 

- Thời gian khóa học: 2 năm với 4 học kỳ 

3. Nội dung chương trình: 

Mã 

MH/ 

MĐ/ HP 

Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo luận 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung/đại cương 16 300 98 187 15 

1 Giáo dục chính trị 2 30 4 24 2 

2 Pháp luật 1 15 9 5 1 

3 Tin học 2 45 15 29 1 

4 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

5 Kỹ năng giao tiếp 2 45 15 28 2 

6 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2 

7 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 45 21 21 3 

II 
Các môn học, mô đun chuyên môn 

ngành, nghề 
69 1665 488 1143 64 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 27 525 187 346 22 

8 Giải phẫu - Sinh lý 1 2 30 15 13 2 

9 Giải phẫu – Sinh lý 2 2 30 15 13 2 

10 Đạo đức Điều dưỡng 3 45 15 28 2 

11 Vi sinh vật – Ký sinh trùng 3 75 15 58 2 

12 LT Điều dưỡng cơ sở 1 2 30 28  2 

13 TH Điều dưỡng cơ sở 1 2 60  58 2 
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Mã 

MH/ 

MĐ/ HP 

Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo luận 

Kiểm 

tra 

14 LT Điều dưỡng cơ sở 2 2 30 28  2 

15 TH Điều dưỡng cơ sở 2 2 60  58 2 

16 Sức khỏe, môi trường và vệ sinh nâng 

cao sức khỏe 
3 45 13 30 2 

17 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 3 60 28 30 2 

18 Dược lý Điều dưỡng 3 60 30 28 2 

II.2 
Môn học, mô đun chuyên môn 

ngành, nghề 
26 600 228 346 26 

19 
LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 

Nội khoa 
3 45 43  2 

20 
TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 

Nội khoa 
2 60  58 2 

21 
LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 

Ngoại khoa 
4 60 58  2 

22 
TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh 

Ngoại khoa 
1 45  43 2 

23 LT Chăm sóc sức khỏe trẻ em 2 30 30  2 

24 TT Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1 45  43 2 

25 
LT Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình 
2 30 28  2 

26 
TT Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình 
1 45  43 2 

27 
LT Chăm sóc người bệnh cấp cứu và 

chăm sóc tích cực 
2 30 28  2 

28 
TT Chăm sóc người bệnh cấp cứu và 

chăm sóc tích cực 
1 45  43 2 

29 Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều 

dưỡng 
2 60  58 2 

30 Dinh dưỡng – Tiết chế 3 45 15 28 2 

31 Y học cổ truyền 3 60 28 30 2 

II.3 Kiến thức bổ trợ/đặc thù 11 315 73 231 11 

32 Chẩn đoán và chăm sóc Điều dưỡng 3 75 15 58 2 

33 LT Chăm sóc bệnh chuyên khoa 2 30 30  2 
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Mã 

MH/ 

MĐ/ HP 

Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo luận 

Kiểm 

tra 

34 TT Chăm sóc bệnh chuyên khoa 2 60  58 2 

35 Tổng hợp nghề nghiệp 5 165 30 130 5 

II.4 Tốt nghiệp 5 225  220 5 

36 Thực tập tốt nghiệp 5 225  220 5 

Tổng cộng 85 1965 586 1330 79 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo 2 năm với 4học kỳ chính. Thời 

gian của các hoạt động trong năm học được tính theo tuần. Thời gian giảng dạy lý thuyết và 

thực hành các học phần được tính theo tiết. 

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

bảo được tính lôgic và tính hệ thống của chương trình đào tạo theo trình tự để học sinh học 

các môn khoa học cơ bản, cơ sở rồi mới học các môn thuộc kiến thức ngành và chuyên 

ngành. 

- Tổ chức dạy/học lý thuyết và thực hành cơ bản được tiến hành tại trường, tổ chức 

thực tập được tiến hành tại các cơ sở ngoài trường. 

- Thực tập tốt nghiệp được tổ chức vào cuối học kỳ 4 năm thứ 2 sau khi học sinh đã 

học xong và đạt tất cả các môn học/học phần quy định. Cơ sở, địa bàn cho sinh viên đi thực 

tế ngành phải phù hợp với từng ngành/chuyên ngành đào tạo, đáp ứng yêu cầu chuyên ngành 

đào tạo. 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun: 

Tất cả các học phần đều được tổ chức thi kết thúc học phần tương ứng với kế hoạch 

môn học.  

 Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể 

theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 
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- Đối với đào tạo theo niên chế: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều 

kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; 

Thực hành nghề nghiệp. 

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, 

khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, 

cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ 

cao đẳng) theo quy định của trường. 

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng 

ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào 

tạo. 

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định 

việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều 

kiện xét tốt nghiệp. 

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt 

nghiệp và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ 

cao đẳng) theo quy định của trường. 

4.4. Các chú ý khác (nếu có): 

   

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM 

HIỆU TRƯỞNG 

 


