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hàng ngày  
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living 

2.  AFO Nẹp gót cố định bàn 

chân 
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3.  Berg Thang điểm Berg Berg Balance Scale - 
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4.  FO  Nẹp bàn chân Foot Orthosis 

5.  GSSK Giáo dục sức khỏe  

6.  HKAFO Nẹp trên gối có khớp 
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Knee Ankle Foot 
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ngồi đứng đi) 
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bàn tay 
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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG 

LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

 

Trình độ: Cao đẳng   

Ngành: Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng 

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 3060 (tương đương 90 tín chỉ)   

Thời gian đào tạo: 03 năm  

1. Giới thiệu chung về ngành/ nghề: 

Ngành Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng là một trong 

những chuyên khoa về kỹ thuật Y học hiện đại. Ngành áp dụng những 

phương pháp điều trị bằng vật lý và không sử dụng thuốc trong quá trình 

điều trị cho người bệnh. Các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong ngành Kỹ 

thuật vật lý trị liệu - 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 vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng rất phổ biến và được lựa chọn để điều trị cho người bệnh  

Đặc trưng của ngành Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng là tiến hành 

phối hợp các phương pháp chăm sóc, điều trị các tổn thương sau tai nạn, tai 

biến, phục hồi các di chứng để khắc phục, giảm thiểu tối đa các thương tật 

và phục hồi chức năng cho người bệnh một cách an toàn. Đặc biệt kỹ thuật 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng còn phải chú trọng đến vấn đề hướng 

nghiệp giúp người bệnh hòa nhập với cuộc sống.  

Nhiệm vụ chính của cử nhân Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng là 

lượng giá các chức năng vận động để đưa ra mục tiêu điều trị dựa trên chỉ 

định từ các bác sỹ. Từ đó, đưa ra chương trình điều trị và thực hiện phục 

hồi chức năng phù hợp cho các người bệnh có các vấn đề về tim mạch, hô 

hấp, thần kinh, cơ xương khớp, v.v... cử nhân Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng có nhiệm vụ kiểm tra các thiết bị trước khi đưa vào sử dụng cho 

người bệnh, hướng dẫn và động viên người bệnh thực hiện các bài tập vật 

lý trị liệu theo đúng qui trình kỹ thuật để bảo đảm an toàn, nhanh chóng 

phục hồi sức khỏe. Thực hiện tốt công tác vật lý trị liệu và phục hồi chức 

năng cũng như cơ chế quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư y tế. Theo dõi, ghi 

chép đầy đủ quá trình điều trị của người bệnh vào phiếu chăm sóc Vật lý trị 

liệu – Phục hồi chức năng. Tổ chức họp người bệnh theo định kỳ để hướng 

dẫn giáo dục sức khỏe và tham gia nghiên cứu khoa học.   

Trong quá trình làm việc người cử nhân Vật lý tri liệu – Phục hồi chức 

năng cần thường xuyên tự học tập, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ 

chuyên môn, linh hoạt ứng dụng các phương pháp điều trị, và có các đức 

tính đặc trưng của người làm nghề như: vui vẻ, hòa đồng, nhẫn nại, cảm 
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thông, chia sẻ, ân cần và chu đáo trong quá trình chăm sóc và điều trị nhằm 

mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình phục hồi chức năng cho người 

bệnh.  

2. Kiến thức: 

2.1.  Vận dụng sự hiểu biết cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và 

pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp, hoạt động xã hội thuộc 

lĩnh vực Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.   

 2.2. Tổng hợp, phân tích chính xác các kiến thức cơ bản về y học 

như giải phẫu sinh lý người, sinh lý bệnh, sinh học di truyền, bệnh học, 

dược lý, cấp cứu ban đầu,.... và kiến thức chuyên ngành Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng cùng với những kiến thức thực tế của ngành để thiết 

lập được mục tiêu chương trình điều trị, về cơ xương khớp, bệnh về hệ thần 

kinh, tim mạch, hô hấp…theo chỉ định của bác sỹ. 

2.3. Giải thích những nguyên lý, qui tắc, qui trình thực hiện điều trị, 

qui trình bảo quản trang thiết bị Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, đảm 

bảo vững vàng về kiến thức, an toàn và hiệu quả trong chuyên môn, đáp 

ứng tốt nhất nhu cầu người bệnh trong phạm vi ngành nghề. 

2.4.  Vận dụng kiến thức về giao tiếp - giáo dục sức khỏe, quản lý và 

tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá quá trình thực hiện điều trị Vật lý 

trị liệu - Phục hồi chức năng tại bệnh viện và cộng đồng. 

2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa 

học đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển trong lĩnh vực 

chuyên ngành.  

3. Kỹ năng: 

Phối hợp với bác sỹ chuyên khoa phục hồi chức năng và đồng nghiệp 

trong chẩn đoán bệnh, tác động tâm lý trị liệu để hướng dẫn, động viên 

người bệnh và gia đình thực hiện kế hoạch điều trị, theo dõi, đánh giá đúng 

kỹ thuật, tính liên tục an toàn trong điều trị Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng.  

Lượng giá phục hồi chức năng, lập kế hoạch chương trình, can thiệp 

dựa vào bằng chứng liên quan. 

Thao tác đúng, thành thạo và an toàn các kỹ thuật điều trị. 

Vận hành đúng, thành thạo, an toàn và bảo quản tốt các trang thiết bị 

máy móc chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng. 

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

cách khoa học. 
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Thu thập, phân tích thông tin có liên quan đến nhu cầu của đối tượng 

được phục vụ. 

Thực hiện các kỹ thuật can thiệp phục hồi chức năng một cách hệ 

thống an toàn cho các loại bệnh trong chuyên ngành phục hồi chức năng. 

Lượng giá sau can thiệp phục hồi chức năng, điều chỉnh kỹ thuật phục 

hồi chức năng phù hợp với từng bệnh cụ thể. 

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. 

Thực hiện nghiêm túc quy định tại các cơ sở hành nghề. 

Ứng xử lịch sự, văn minh, niềm nở, ân cần, chu đáo. 

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh, người 

nhà người bệnh và đồng nghiệp 

Thiết lập mối quan hệ tốt giữa nhân viên y tế với người bệnh, lấy 

người bệnh là trung tâm khi phát triển các mối quan hệ giao tiếp. 

Xác định được tâm lý và nhu cầu người bệnh qua các biểu hiện của 

nét mặt, ngôn ngữ cơ thể.  

Thể hiện lời nói, cử chỉ, động viên, khuyến khích người bệnh an tâm 

điều trị. 

Xử lý tốt các tình huống phù hợp trong các ngữ cảnh giao tiếp khác 

nhau. 

Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 

Sử dụng được ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam.   

Tin học   

Sử dụng được tin học cơ bản trong công việc 

Kỹ năng khác: 

Phối hợp với các thành viên trong nhóm hiệu quả. 

Tổ chức học tập và nghiên cứu ca bệnh hiệu quả. 

Thực hiện thành thạo kỹ năng làm việc tại cộng đồng   

Thực hiện được kỹ năng tìm kiếm việc làm.  

4. Mức độ tự chủ và chịu 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 những người khác 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, 

người khuyết tật và cho cộng đồng.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, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 

Nhân viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng luôn 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. 

Nhân viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng luôn xem người bệnh là 

trung tâm của quá trình điều trị chăm sóc Vật lý trị liệu - Phục hồi chức 

năng. Tất cả vì mục tiêu chăm sóc phục hồi chức năng tốt nhất cho người 

bệnh, luôn lắng nghe, đồng cảm, động viên người bệnh trong điều trị và 

trong cuộc sống. 

Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

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

dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong quá trình thực hiện các công 

việc chuyên môn. 

Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp, giữ gìn và 

phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. 

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Người cử nhân vật lý trị liệu trình độ cao đẳng có khả năng làm việc 

tại các cơ sở khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh (thành 

phố), quận (huyện), cộng đồng, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, các phòng 

khám bệnh tư nhân với các vị trí việc làm sau: 

1) Điều trị bằng thiết bị máy vật lý trị liệu; 

2) Điều trị bằng vận động trị liệu; 

3) Điều trị bằng hoạt động trị liệu; 

4) Điều trị bằng dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp; 

5) Tập vật lý trị liệu –PHCN trẻ em; 

6) Xoa bóp – bấm huyệt. 
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6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ: 

Cử nhân Vật lý trị liệu – phục hồi chức năng bậc cao đẳng có khả 

năng tự học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề qua quá trình làm việc 

thực tế và có khả năng học tập ở các bậc học cao hơn theo qui định của 

pháp luật. 
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA NGHỀ  

 

 

 

 

STT TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1 Điều trị bằng thiết bị máy vật lý trị 

liệu 
  X  

 

2 Điều trị bằng vận động trị liệu   X   

3 Điều trị bằng hoạt động trị liệu   X   

4 Điều trị bằng dụng cụ chỉnh hình và 

dụng cụ trợ giúp 
  X 

  

5 Tập vật lý trị liệu –PHCN trẻ em   X   

6 Xoa bóp – bấm huyệt   X   
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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG 

LỰC  CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

 

1. Tên việc làm: Điều trị bằng thiết bị máy vật lý trị liệu  

1.1. Mô tả vị trí làm việc: 

Nhân viên điều trị bằng thiết bị máy có nhiệm vụ: điều trị bằng tia 

hồng ngoại, máy siêu âm, dòng điện xung, điện phân dẫn thuốc, từ trường, 

song xung kích…Kiểm tra thiết bị, dụng cụ trước khi đưa vào sử dụng cho 

người bệnh, hướng dẫn và động viên người bệnh thực hiện các đúng qui 

trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình điều trị của người bệnh, 

theo dõi, ghi chép đầy đủ quá trình điều trị của người bệnh vào phiếu chăm 

sóc Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, tổ chức họp người bệnh theo định 

kỳ để hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh, tham gia nghiên cứu 

khoa học phát triển ngành nghề. 

1.1.1  Kiến thức  

- Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

- Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho người 

bệnh. 

- Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

- Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp cho 

người bệnh. 

- Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh lý 

của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng máy vật lý trị 

liệu  

- Mô tả đầy đủ các bước thực hiện điều trị bằng máy vật lý trị liệu  

- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập bằng máy vật lý trị liệu cho 

từng người bệnh phù hợp 

- Giải thích rõ tác dụng điều trị của máy tập vật lý trị liệu để người 

bệnh phối hợp thực hiện  

- Mô tả các bước của bài tập về nhà để người bệnh hiểu và làm theo  

- Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa.  

1.1.2 Kỹ năng 

- Giao tiếp hiệu quả với người bệnh. 

- Sử dụng thành thạo bảng kiểm. 
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- Vận hành thiết bị máy vật lý trị liệu thành thạo. 

- Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng tay thành thạo. 

- Sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thành thạo. 

- Kỹ năng xử trí sự cố. 

1.1.3. Mức độ tự chủ và chịu 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. 

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

hiện. 

Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 

Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

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

dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc 

chuyên môn. 

Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp, giữ gìn và 

phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. 

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 329 giờ lý thuyết, 991 giờ thực hành  

(tương đương 45 tín chỉ). 

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN      

1.1. A1 
Hiểu biết về chính trị, văn hóa 

xã hội, an ninh, quốc phòng 

 x    

1.2. A2 Sử dụng ngoại ngữ  x    

1.3. A3 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 

 x    
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1.4. A4 Giao tiếp - giáo dục sức khỏe   x   

1.5. A5 
Hành nghề độc lập và phát 

triển nghề nghiệp cá nhân 

  x   

1.6. A6 
Hành nghề theo đạo đức nghề 

nghiệp và pháp luật 

  x   

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG      

2.1. B1 

 Ứng dụng kiến thức cơ bản về 

sinh vật học, vi sinh, ký sinh 

trùng trong công việc 

 x    

2.2. B2 

Vận dụng kiến thức về các 

nhóm thuốc trong điều trị các 

bệnh thông thường  an toàn, 

hiệu quả 

 x    

2.3. B3 Làm việc nhóm   x   

2.4. B4 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 x    

2.5. B5 
Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ 

bản 

  x   

2.6. B6 Quản lý công việc   x   

2.7. B7 Sử dụng nguồn lực   x   

2.8. B8 
Xây dựng phát triển cho cơ 

quan, đơn vị 

  x   

2.9. B9 
Thực hành nghiên cứu khoa 

học 

 x    

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN      
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

3.1. C1 Tiếp nhận bệnh   x   

3.2. C2 Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn   x   

3.3. C3 Chiếu đèn hồng ngoại   x   

3.4. C4 Điều trị bằng siêu âm   x   

3.5. C5 Điều trị bằng sóng ngắn   x   

3.6. C6 Điều trị bằng điện xung   x   

3.7. C7 
Điều trị bằng điện phân dẫn 

thuốc 

  x   

3.8. C8 
Điều trị bằng dòng điện một 

chiều đều 

  x   

3.9. C9 Điều trị bằng parafin   x   

3.10. C10 
Điều trị bằng laser công suất 

thấp 

  x   

3.11. C11 Điều trị bằng từ trường   x   

3.12. C12 Điều trị bằng sóng xung kích   x   

3.13. C13 Điều trị bằng dòng giao thoa   x   

3.14. C14 
Điều trị bằng nhiệt nóng 

(chườm nóng) 

  x   

3.15. C15 
Điều trị bằng nhiệt lạnh 

(chườm lạnh) 

  x   

3.16. C16 Kéo giãn cột sống bằng máy   x   

3.17. C17 Thủy trị liệu bồn nước xoáy   x   

3.18. C18 Thủy trị liệu toàn thân   x   
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

3.19. C19 Bảo quản trang thiết bị   x   

3.20. C20 Hướng dẫn bài tập về nhà   X   

 

1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

cho từng năng lực. 

A. Các năng lực cơ bản 

A1. Hiểu biết về chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Phân tích những nội dung cơ bản về chính trị để nâng cao ý thức 

trách nhiệm xây dựng đất nước hiện nay. 

 Phân tích đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để bản thân giữ 

gìn quốc phòng, an ninh ở nước ta thêm ổn định và bền vững. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở 

thành người người học  tốt, người công dân tốt. 

 Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động 

có năng lực hoàn thành công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp 

tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người 

lao động tốt, người Cử nhân  tốt. 

A2.  Sử dụng ngoại ngữ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng giao tiếp cơ bản. 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành cơ bản. 
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2. Yêu cầu kỹ năng 

 Nghe hiểu các tình huống liên quan đến chuyên ngành.  

 Giao tiếp hiệu quả, trao đổi thông tin cơ bản. 

 Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng. 

 Tra cứu tài liệu hiệu quả. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Thông qua việc thực hành các tình huống giao tiếp, giáo dục cho 

người học  có ý thức trách nhiệm trong công việc khám chữa bệnh. 

 Hướng dẫn người học  hình thành thói quen cẩn thận, có trách 

nhiệm trong lời nói và hành vi khi xử lý các tình huống khác nhau trong 

công tác truyền thông giao dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

A3. Sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả tổng quan máy tính và hệ điều hành 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

 Vận dụng soạn thảo văn bản và in ấn bằng phần mềm Microsoft 

Word 

 ứng dụng nhập dữ liệu, tính toán, sắp xếp và quản lý thông tin bằng 

phần mềm Microsoft Excel 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xác định qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách. Thực 

hành được thao tác cơ bản trong windows.  

 Soạn thảo, định dạng  phù hợp với thể loại văn bản và yêu cầu của 

công việc.  

 Nhập dữ liệu và tính toán chính xác những bài toán thông thường, 

hỗ trợ công việc sắp xếp và xử lý số liệu cơ bản trong nghiên cứu khoa học 

bằng phần mềm Microsoft Excel. 

 Thực hành thành thạo thao tác in ấn văn bản.  

 Tạo dữ liệu đa phương tiện hiệu quả để báo cáo hoặc thảo luận. 

 Sử dụng hiệu quả mạng internet để tìm kiếm thông tin để phục vụ 

học tập và công việc. 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Chủ động, thành thạo trong soạn thảo báo cáo, lưu trữ giữ liệu, 

quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. 

A4. Giao tiếp – giáo dục sức khỏe 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Xác định vai trò và tầm quan trong của giao tiếp trong thực hành y 

khoa. 

 Trình bày kiến thức về các nguyên tắc giao tiếp, phương thức giao 

tiếp để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp hiệu 

quả. 

 Xác định và xử lý được các vấn đề phát sinh trong giao tiếp 

 Phân tích văn hóa, xã hội  và tâm lý con người Việt Nam. 

 Vận dụng giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh. 

 Vận dụng giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

 Mô tả được quy trình tư vấn – giáo dục sức khỏe Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

 Lập được kế hoạch GDSK Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

 Mô tả tổ chức thực hiện GDSK và đánh giá kết quả GDSK. 

 Vận dụng xử lý các xung đột mâu thuẫn trong môi trường làm việc.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kỹ năng giao tiếp tốt đối với từng trường hợp để đem lại 

lợi ích chủ yếu cho người bệnh và người nhà người bệnh, để họ yên tâm, 

tin tưởng, hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đem lại uy tín 

cho khoa phòng, bệnh viện, và cán bộ y tế. 

 Thảo luận với đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc, ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc.  

 Đánh giá kết quả cuối cùng đạt được bằng các phản hồi về giao tiếp 

bằng lời hay không lời, các kết quả mong đợi hay các thay đổi cho người 

bệnh để nhận định và chuẩn bị các bước giao tiếp trong quy trình tiếp theo. 

 Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe đầy đủ. 

 Khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, tài liệu giáo dục sức khỏe. 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Thái độ khiêm tốn, phục vụ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia 

sẻ, cảm thông sâu sắc với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Làm chủ tình cảm và cảm xúc. 

 Giải quyết mâu thuẫn nội tại, quản lý stress. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề. 

 Xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chính xác, hiệu quả. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh.  

A5. Hành nghề độc lập và phát triển nghề nghiệp cá nhân  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hoạt động  ngành Vật lý trị liệu – phục hồi chức 

năng  ở Việt Nam. 

 Mô tả những phương pháp tự học đúng đắn. Biết cách điều chỉnh và  

áp dụng những phương pháp tự học một cách phù hợp nhằm đạt kết quả 

cao 

 Biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự học một cách khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm thời gian và chất lượng 

 Mô tả được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. 

 Phân tích được hệ thống tổ chức  ngành y tế.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp để mở rộng và tạo các mối quan hệ tốt trong ngành nghề , 

xã hội giúp khởi nghiệp và phát triển 

 Đánh giá về năng lực cá nhân   

 Tự học tập phát triển nghề nghiệp bản thân  

 Lập được kế hoạch hành nghề. 

 Tìm kiếm và khai thác thị trường tìm năng 

 Phối hợp đối tác và xây dựng mạng  lưới hợp tác trong hành nghề 

 Quản lý và điều hành doanh nghiệp 
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 Sử dụng ngoại ngữ để nâng cao năng lực chuyên môn, và cơ hội 

việc làm ngoài nước.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của kỹ năng tự học 

 Thể hiện sự tự giác, chủ động và độc lập trong việc tự học, tự 

nghiên cứu. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

A6. Hành nghề theo đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được quy định của pháp luật Việt Nam liên quan nhóm 

ngành sức khỏe 

 Liệt kê được văn bản pháp qui liên quan đến sức khỏe con người  

 Liệt kê quy định về đạo đức nghề nghiệp, của Bộ Y tế Việt Nam 

 Trình bày được quy định về quy tắc ứng xử  của Bộ Y tế Việt Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia trong thực 

hành VLTL-PHCN 

 Hành  nghề theo quy định của pháp luật về chính sách, thủ tục và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ  

 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao  

 Quản lý thời gian làm việc  

 Quản lý kế hoạch công việc  

 Quản lý chuyên môn  

 Giao tiếp ứng xử  

 Giải quyết vấn đề  

 Báo cáo sự cố, hoặc các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

 Ghi chép và bảo quản hồ sơ  
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B. Các năng lực chung  

B1. Ứng dụng kiến thức cơ bản về sinh vật học, vi sinh, ký sinh trùng 

trong công việc  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh  

và ký sinh trùng. 

 Trình bày được đặc điểm của sinh vật học và phân loại của vi sinh, 

ký sinh trùng. 

 Trình bày được khả năng gây bệnh, đặc điểm bệnh học, đường xâm 

nhập và tác hại của một số loại Vi sinh – Ký sinh trùng thường gặp. 

 Liệt kê được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện 

pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng gây nên. 

 Nêu được mối tương quan giữa vi sinh, ký sinh trùng với cơ thể và 

môi trường. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt 

liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus. 

 Tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm  

do chúng gây ra cho con người. 

 Hướng dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều 

trị các bệnh này cho người bệnh. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Tôn trọng, cảm thông với người bệnh trong quá trình tiếp xúc với 

người bệnh. 

 Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

mình. 

 Thể hiện tính tích cực trong học tập, độc lập và phối hợp tốt trong 

làm việc nhóm. 
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 Thể hiện được ý thức sạch sẽ trong sinh hoạt và thực hành nghề 

nghiệp. 

 Tuyên truyền giáo dục cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho con 

người. 

B2. Vận dụng kiến thức về các nhóm thuốc trong điều trị các bệnh 

thông thường  an toàn, hiệu quả  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày sự hấp thu, chuyển hóa, và thải trừ thuốc trong cơ thể. 

 Giải thích những tác dụng chính của các nhóm thuốc tới cơ thể, 

cách dùng, liều dùng, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kiến thức về thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng 

thuốc một cách an toàn, hợp lý. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc một 

cách hiệu quả, an toàn. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh. 

 Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp. 

B3. Làm việc nhóm 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê những phương pháp rèn luyện phù hợp, tư duy độc lập một 

cách chủ động từ đó dễ dàng làm chủ được bản thân và làm việc độc lập 

hiệu quả nhất. 

 Trình bày những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành 

viên của nhóm 

 Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu 

 Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn 

thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của 

họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phối hợp hiệu quả với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình 

trị liệu. 

 Phân tích và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 



18 

 

 

 Lập kế hoạch mô tả nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi thông 

tin  trong nhóm. 

 Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ 

và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác. 

 Xử lý các tình huống xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại 

hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau 

 Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người 

khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ 

 Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác 

và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. 

B4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực 

hành chăm sóc người bệnh. 

 Vận dụng kiến thức y học cơ sở và khoa học cơ bản, kiến thức 

chuyên ngành để lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện một số kỹ năng chuẩn bị, tiếp nhận người bệnh, 

 Thực hành đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc 

người bệnh trong một số tình huống cụ thể. 

 Nhận biết, theo dõi và xử trí được một số biến cố xảy ra trong và 

sau khi làm thủ thuật. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Thể hiện thái độ ân cần khi giao tiếp, tôn trọng người bệnh và người 

nhà. 

 Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc. 

 Có tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc. 

 Chịu trách nhiệm khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc trên người 

bệnh. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của học phần điều dưỡng cơ bản 

đối với toàn bộ chương trình học. 
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B5. Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày mục đích, chỉ định, chống chỉ định, áp dụng, không áp 

dụng một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 

  Mô tả quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho một số tai nạn, chấn 

thương, bệnh lý cấp cứu thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Đo chính xác các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số tai nạn, chấn 

thương. 

 Xử trí người bệnh ngưng hô hấp, tuần hoàn đúng quy trình. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề. 

 Đức tính trung thực. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc.  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

B6. Quản lý công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hệ thống tổ chức y tế Việt Nam. 

 Trình bày cách tổ chức và quản lý y tế tại bệnh viện và các tuyến y 

tế cơ sở. 

 Mô tả phương pháp lãnh đạo và quản lý.  

 Vận dụng tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn. 

 Lập kế hoạch hoạt động và điều chỉnh kế hoạch khi các nguồn lực 

thay đổi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra. 

 Quản lý thời gian hiệu quả.  

 Điều phối phân công công việc phù hợp.  

 Sử dụng nguồn lực hiệu quả. 
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 Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện tiến độ công việc có chất 

lượng, an toàn. 

 Đánh giá và so sánh với mục tiêu đề ra. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 

 Lãnh đạo và quản lý hiệu quả. 

 Thương thuyết, đàm phán hiệu quả. 

 Giải quyết vấn đề phù hợp.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong nhanh nhẹn và tự tin. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

 Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân. 

B7. Sử dụng nguồn lực 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được các nguồn lực trong quá trình điều trị của người 

bệnh 

 Mô tả quy trình quản lý nguồn lực.  

 Liệt kê các quy định liên quan sử dụng nguồn lực trong đơn vị 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực. 

 Phân tích xác định vấn đề 

 Triển khai thực hiện 

 Giám sát, đánh giá chất lượng và cách thức sử dụng các nguồn lực. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B8. Xây dựng phát triển cho cơ quan, đơn vị 

1. Yêu cầu kiến thức 
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 Mô tả được quy trình cải tiến công việc  

 Áp dụng các quy định đảm bảo chất lượng của Bộ y tế Việt Nam 

 Tổng hợp các quy định, qui tắc ứng xử của Bộ Y tế vào nơi làm 

việc   

 Vận dụng kiến thức lãnh đạo quản lý  

 Thực hành nghiên cứu khoa học  

 Phân tích  được những kiến thức về chuyên môn về VLTL-PHCN  

 Áp dụng được các phương pháp sư phạm trong y học  

 Mô tả tâm lý người và tâm lý y học  

 Nhận thức được những vấn đề về Kinh tế - Chính trị - Xã hội Việt 

Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 

 Làm việc nhóm hiệu quả 

 Thực hành tốt nghiên cứu khoa học  

 Thực hành tốt quản lý công việc  

 Cải tiến công việc có hiệu quả 

 Tìm kiếm thông tin ứng dụng hiệu quả vào công việc  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B9. Thực hành nghiên cứu khoa học 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được đại cương về nghiên cứu khoa học và chọn vấn đề 

nghiên cứu 

 Phân tích được tài liệu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo  

 Giải thích được phương pháp nghiên cứu khoa học  

 Liệt kê được cỡ mẫu, kỹ thuật chọn mẫu và phương pháp thu thập 

số liệu 

 Giải thích được xử lý, phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên 

cứu  
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 Mô tả thực hành dựa trên bằng chứng (Evidence- Based Practice- 

EBP) 

 Mô tả phương pháp viết và trình bày một báo cáo khoa học 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phân tích, phản biện và làm việc nhóm  

 Tìm kiếm và “Skimming- Scanning”  

 Mô phỏng, làm việc nhóm  

 Giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian 

 Ứng dụng phần mềm thống kê 

 Phản biện và bình luận 

 Viết theo phong cách khoa học và trình bày trước tập thể 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

C. Các năng lực chuyên môn 

C1. Tiếp nhận bệnh  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

 Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho 

người bệnh. 

 Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

 Tư vấn - truyền đạt giáo dục sức khỏe vật lý trị liệu -phục hồi chức 

năng. 

 Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thu thập đầy đủ thông tin về bệnh. 

 Quan sát tổng quan về người bệnh.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 



23 

 

 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C2. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp 

cho người bệnh. 

 Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh 

lý của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

 Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Đo chính xác dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhịp thở, nhiệt độ, huyết áp 

động mạch. 

 Thực hiện đo huyết áp đúng cách. 

 Ghi nhận thông tin sinh hiệu vào hồ sơ bệnh án. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C3. Chiếu đèn hồng ngoại  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng tia hồng 

ngoại. 

 Liệt kê các bước sử dụng đèn hồng ngoại. 

 Hướng dẫn người bệnh những điều cần tránh sau khi chiếu tia hồng 

ngoại. 

 Xử trí tai biến và sự cố trong điều trị. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo bảng kiểm. 

 Thực hiện thành thạo quy trình điều trị bằng tia hồng ngoại. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C4. Điều trị bằng siêu âm 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng siêu âm. 

 Mô tả được vị thế người bệnh trong điều trị bằng máy siêu âm. 

 Liệt kê đầy đủ các thông số điều trị của máy siêu âm. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng máy siêu âm thành thạo. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 
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 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C5. Điều trị bằng sóng ngắn 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng máy sóng ngắn. 

 Trình bày đầy đủ các bước sử dụng máy sóng ngắn. 

 Mô tả các tai biến sử dụng máy sóng ngắn và cách xử trí  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo máy điều trị bằng sóng ngắn. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C6. Điều trị bằng điện xung 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng các dòng 

điện xung   

 Liệt kê đầy đủ các thông số trong điều trị. 

 Mô tả đầy đủ tác dụng của điện xung. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Điều trị bằng các dòng điện xung thành thạo. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần, niềm nở, thận trọng, chu đáo. 

 Tác phong tự tin. 
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  Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C7. Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng điện phân 

dẫn thuốc. 

 Liệt kê đầy đủ các thông số trong điều trị. 

 Mô tả đầy đủ tác dụng của điện phân dẫn thuốc. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc thành thạo. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C8. Điều trị bằng dòng điện một chiều đều 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng dòng điện 

một chiều đều. 

 Trình bày được các bước thực hiện điều trị bằng dòng điện một 

chiều đều. 

 Nêu được các tai biến và cách xử trí tai biến khi điều trị bằng dòng 

điện một chiều đều 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Điều trị bằng dòng điện một chiều đều thành thạo. 

 Xử trí các sự cố. 
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3.Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm  mỏng và nguyên tắc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C9. Điều trị bằng parafin 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày được chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng parafin. 

 Mô tả được những điều cần tránh sau khi điều trị bằng parafin. 

 Trình bày đúng các bước điều trị bằng parafin  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Kiểm tra chất lượng của parafin trước khi sử dụng điều trị 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật điều trị bằng parafin. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong thận trọng, tỉ mỉ. 

 Đức tính trung thực. 

C10.  Điều trị bằng laser công suất thấp 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày được chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng laser công 

suất thấp. 

 Mô tả đúng các bước thực hiện điều trị bằng tia lasez 

 Liệt kê những tác hại khi sử dụng laser không đúng cách và biện 

pháp phòng tránh. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Điều trị bằng laser công suất thấp thành thạo. 

 Xử trí các sự cố. 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C11. Điều trị bằng từ trường 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng từ trường. 

 Trình bày đầy đủ tác dụng của từ trường ứng dụng trong điều trị  

 Mô tả đầy đủ các bước điều trị bằng từ trường 

 Liệt kê những sự cố, tai biến khi điều trị bằng từ trường và biện 

pháp khắc phục. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Điều trị thành thạo bằng từ trường.  

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C12. Điều trị bằng sóng xung kích 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng sóng xung 

kích. 

 Trình bày đầy đủ tác dụng sinh học của sóng xung kích trong điều 

trị giảm đau.  

 Mô tả đầy đủ các bước điều trị bằng sóng xung kích. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Điều trị thành thạo bằng sóng xung kích. 

 Xử trí các sự cố 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C13. Điều trị bằng dòng giao thoa 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng dòng giao 

thoa. 

 Mô tả các bước điều trị bằng dòng giao thoa. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo điều trị bằng dòng giao thoa.  

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C14. Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng nhiệt nóng. 

 Mô tả đầy đủ  các bước chườm nóng 

 Hướng dẫn người bệnh những điều cần tránh sau khi chườm nóng. 

 Trình bày đúng cách xử trí tai biến hoặc sự cố. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo túi chườm nóng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C15. Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng nhiệt lạnh. 

 Mô tả đầy đủ  các bước chườm lạnh 

 Hướng dẫn người bệnh những điều cần tránh sau khi chườm lạnh. 

 Trình bày đúng cách xử trí tai biến hoặc sự cố. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo quy trình kỹ thuật điều trị bằng túi chườm 

lạnh. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C16. Kéo giãn cột sống bằng máy  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng máy kéo 

giãn cột sống.   

 Mô tả dầy đủ các bước thực hiện kéo giãn cột sống bằng máy. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo kỹ thuật kéo giãn cột sống bằng máy 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C17. Thủy trị liệu bồn nước xoáy 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng bồn xoáy. 

 Trình bày đầy đủ các nguyên tắc điều trị bằng thủy trị liệu. 

 Mô tả đầy đủ các bước thủy trị liệu bằng bồn xoáy  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thao tác thành thạo thủy trị liệu bằng bồn nước xoáy. 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C18. Thủy trị liệu toàn thân 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định thủy trị liệu toàn thân (bể 

bơi, bồn ngâm) 

 Trình bày đúng nguyên tắc điều trị bằng thủy trị liệu. 

 Mô tả đầy đủ các bước thủy trị liệu toàn thân 

  Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo thủy trị liệu toàn thân (bể bơi, bồn ngâm). 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C19. Bảo quản trang thiết bị 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng các nguyên tắc về an toàn điện  

 Trình bày đầy đủ qui trình kỹ thuật bảo từng loại quản máy, trang 

thiết bị.  

 Trình bày được nguyên tắc bảo quản trang thiết bị. 

 Liệt  kê đầy đủ các bước bảo quản máy, trang thiết bị  

 Phân tích được nguyên nhân làm hư hỏng máy, trang thiết bị và 

biện pháp phòng tránh 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Sử dụng thành thạo các máy móc, trang thiết bị chuyên ngành vật lý 

trị liệu. 

 Thực hiện các thao tác bảo đúng quy trình.  

 Kiểm tra, phát hiện và nhận biết các bộ phận hư hỏng, thực hiện sửa 

chữa một số hư hỏng thông thường.  

 Thực hiện lắp ráp một số mạch điện cơ bản của một số thiết bị để 

đảm bảo máy hoạt động tốt.  

 Lập kế hoạch xử lý sự cố tình huống hư hỏng phức tạp của máy.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 

C20. Hướng dẫn bài tập về nhà 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ các nội dung cần tập luyện cho người bệnh sau 

khi ra viện. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

 Mô tả các bước của bài tập về nhà để người bệnh hiểu và làm theo  
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 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp tốt với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Quan sát tổng trạng người bệnh. 

 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình trạng người bệnh. 

 Sử dụng thành thạo các dụng cụ trợ giúp tại nhà. 

 Lựa chọn bài tập tại nhà phù hợp với người bệnh.  

 Huấn luyện được cho người nhà và người bệnh thực hiện đúng bài 

tập tại nhà. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề 
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2. Tên việc làm: Điều trị bằng vận động trị liệu 

2.1. Mô tả vị trí làm việc: 

Phương pháp vận động trị liệu bao gồm: 

Tập thụ động là hình thức tập được thực hiện bởi lực tác động bên 

ngoài do người tập hoặc các dụng cụ trợ giúp. Vận động thụ động nghĩa là 

phần cơ thể được vận động không có sự tham gia làm động tác vận động co 

cơ chủ động của người bệnh. Kỹ thuật này được làm khi người bệnh không 

tự thực hiện được động tác vận động của mình. 

Thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi là các vận động cần thiết cho các 

chức năng di chuyển thông thường mà người bệnh cần tự thực hiện hay 

thực hiện có trợ giúp bằng dụng cụ hay bằng trợ giúp của người điều trị. Tư 

thế ngồi là một trong những tư thế thoải mái, tự nhiên, vững vàng và được 

áp dụng nhiều nhất trong đời sống hàng ngày.   

Thăng bằng là nền tảng của tất cả các tư thế tĩnh hay động và thăng 

bằng phải được xem xét khi xây dựng bất cứ một bài tập hay một chương 

trình phục hồi chức năng nào cho người bệnh. 

Tập các kỹ thuật tập đầu, cổ và thân mình cho trẻ bại não đang có bất 

thường trong hoạt động kiểm soát đầu cổ và thân mình dẫn đến việc trẻ 

chậm phát triển về vận động ở các mốc lẫy, ngồi, bò, đứng, đi. 

Tập đứng trong thanh song song thường được sử dụng trong giai 

đoạn đầu của quá trình tập đi cho người bệnh. 

Tập di động khớp là các thao tác vận động cần thiết cho các chức 

năng thông thường của khớp qua tầm vận động mà người bệnh không thể 

tự thực hiện được như: kéo, tách, trượt, ép, lăn và xoay tròn của các mặt 

khớp. Đây là loại vận động phụ trợ của khớp. 

2.1.1 Kiến thức  

- Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

- Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho người 

bệnh. 

- Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

- Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp cho 

người bệnh. 

- Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh lý của 

mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị vận động trị liệu  
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- Mô tả đầy đủ các bước thực hiện điều trị bằng vận động trị liệu. 

- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập vận động trị liệu cho từng 

người bệnh phù hợp 

- Giải thích rõ tác dụng của các kỹ thuật vận động trị liệu để người bệnh 

phối hợp thực hiện  

- Mô tả các bước của bài tập về nhà để người bệnh hiểu và làm theo  

- Trình bày khả năng xảy ra sự cố khi tập vận động trị liệu và cách ngăn 

ngừa. 

2.1.2 Kỹ năng 

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 

Vận hành trang thiết bị hiệu quả. 

Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng tay thành thạo 

Sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thành thạo 

Kỹ năng xử trí sự cố 

2.1.3. Mức độ tự chủ và chịu 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. 

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

hiện. 

Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 

Cử nhân  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng luôn 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. 

Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

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

dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc 

chuyên môn. 
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2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:  448 giờ lý thuyết,  1307 giờ thực 

hành  (tương đương 64 tín chỉ). 

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN      

1.1. A1 
Hiểu biết về chính trị, văn hóa 

xã hội, an ninh, quốc phòng 

 x    

1.2. A2 Sử dụng ngoại ngữ  x    

1.3. A3 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 

 x    

1.4. A4 Giao tiếp - giáo dục sức khỏe   x   

1.5. A5 
Hành nghề độc lập và phát 

triển nghề nghiệp cá nhân 

  x   

1.6. A6 
Hành nghề theo đạo đức nghề 

nghiệp và pháp luật 

  x   

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG      

2.1. B1 

Ứng dụng kiến thức cơ bản về 

sinh vật học, vi sinh, ký sinh 

trùng trong công việc 

 x    

2.2. B2 

Vận dụng kiến thức về các 

nhóm thuốc trong điều trị các 

bệnh thông thường  an toàn, 

hiệu quả 

 x    

2.3. B3 Làm việc nhóm   x   

2.4. B4 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 x    

2.5. B5 Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ   x   
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

bản 

2.6. B6 Quản lý công việc   x   

2.7. B7 Sử dụng nguồn lực   x   

2.8. B8 
Xây dựng phát triển cho cơ 

quan, đơn vị 

  x   

2.9. B9 
Thực hành nghiên cứu khoa 

học 

 x    

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN      

3.1. C1 Tiếp nhận bệnh   x   

3.2. C2 Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn   x   

3.3. C3 
Lượng giá chức năng người 

bệnh   

  x   

3.4. C4 
Đặt tư thế đúng cho người 

bệnh liệt tủy, liệt nửa người 

  x   

3.5. C5 Tập vận động thụ động     x   

3.6. C6 
Tập vận động chủ động có trợ 

giúp, tự do 

  x   

3.7. C7 Tập vận động có đề kháng   x   

3.8. C8 
Tập xoay trở, dịch chuyển tại 

giường 

  x   

3.9. C9 
Tập thay đổi vị thế từ nằm 

sang ngồi, ngồi sang đứng 

  x   

3.10. C10 
Tập thăng bằng ngồi, đứng 

tĩnh – động 

  x   
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

3.11. C11 
Tập tay và bàn tay cho người 

bệnh liệt nửa người 

  x   

3.12. C12 
Tập đứng và đi cho người 

bệnh liệt nửa người 

  x   

3.13. C13 
Tập đứng, đi  trong thanh song 

song 

  x   

3.14. C14 Tập đi với khung đi   x   

3.15. C15 Tập đi với gậy, nạng   x   

3.16. C16 Tập lên -  xuống cầu thang   x   

3.17. C17 Di động mô mềm   x   

3.18. C18 Di động khớp   x   

3.19. C19 Kéo nắn khớp   x   

3.20. C20 Tập kéo giãn   x   

3.21. C21 
Tập vận động với bàn xiên 

quay 

  x   

3.22. C22 Tập với dụng cụ chèo thuyền   x   

3.23. C23 
Tập với ghế tập mạnh cơ tứ 

đầu đùi 

  x   

3.24. C24 Tập với xe đạp tập   x   

3.25. C25 Tập chuỗi đóng và chuỗi mở   x   

3.26. C26 Tập mạnh cơ sàn chậu   x   

3.27. C27 Tập tri giác và nhận thức   x   

3.28. C28 Dẫn lưu tư thế   x   
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

3.29. C29 Tập các kiểu thở   x   

3.30. C30 Tập ho có trợ giúp   x   

3.31. C31 Tập vỗ rung lồng ngực   x   

3.32. C32 Hướng dẫn bài tập về nhà   x   

 

2.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

cho từng năng lực. 

A. Các năng lực cơ bản 

A1. Hiểu biết về chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Phân tích những nội dung cơ bản về chính trị để nâng cao ý thức 

trách nhiệm xây dựng đất nước hiện nay. 

 Phân tích đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để bản thân giữ 

gìn quốc phòng, an ninh ở nước ta thêm ổn định và bền vững. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở 

thành người người học  tốt, người công dân tốt. 

 Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động 

có năng lực hoàn thành công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp 

tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người 

lao động tốt, người Cử nhân  tốt. 

A2.  Sử dụng ngoại ngữ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng giao tiếp cơ bản . 
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 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành cơ bản. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Nghe hiểu các tình huống liên quan đến chuyên ngành.  

 Giao tiếp hiệu quả, trao đổi thông tin cơ bản. 

 Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng. 

 Tra cứu tài liệu hiệu quả. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Thông qua việc thực hành các tình huống giao tiếp, giáo dục cho 

người học  có ý thức trách nhiệm trong công việc khám chữa bệnh. 

 Hướng dẫn người học  hình thành thói quen cẩn thận, có trách 

nhiệm trong lời nói và hành vi khi xử lý các tình huống khác nhau trong 

công tác truyền thông giao dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

A3. Sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả tổng quan máy tính và hệ điều hành 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

 Vận dụng soạn thảo văn bản và in ấn bằng phần mềm Microsoft 

Word 

 ứng dụng nhập dữ liệu, tính toán, sắp xếp và quản lý thông tin bằng 

phần mềm Microsoft Excel 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xác định qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách. Thực 

hành được thao tác cơ bản trong windows.  

 Soạn thảo, định dạng  phù hợp với thể loại văn bản và yêu cầu của 

công việc.  

 Nhập dữ liệu và tính toán chính xác những bài toán thông thường, 

hỗ trợ công việc sắp xếp và xử lý số liệu cơ bản trong nghiên cứu khoa học 

bằng phần mềm Microsoft Excel. 

 Thực hành thành thạo thao tác in ấn văn bản.  

 Tạo dữ liệu đa phương tiện hiệu quả để báo cáo hoặc thảo luận. 

 Sử dụng hiệu quả mạng internet để tìm kiếm thông tin để phục vụ 

học tập và công việc. 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Chủ động, thành thạo trong soạn thảo báo cáo, lưu trữ giữ liệu, 

quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. 

A4. Giao tiếp – giáo dục sức khỏe 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Xác định vai trò và tầm quan trong của giao tiếp trong thực hành y 

khoa. 

 Trình bày kiến thức về các nguyên tắc giao tiếp, phương thức giao 

tiếp để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp hiệu 

quả. 

 Xác định và xử lý được các vấn đề phát sinh trong giao tiếp 

 Phân tích văn hóa, xã hội  và tâm lý con người Việt Nam. 

 Vận dụng giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh. 

 Vận dụng giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

 Mô tả được quy trình tư vấn – giáo dục sức khỏe Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

 Lập được kế hoạch GDSK Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

 Mô tả tổ chức thực hiện GDSK và đánh giá kết quả GDSK. 

 Vận dụng xử lý các xung đột mâu thuẫn trong môi trường làm việc.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kỹ năng giao tiếp tốt đối với từng trường hợp để đem lại 

lợi ích chủ yếu cho người bệnh và người nhà người bệnh, để họ yên tâm, 

tin tưởng, hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đem lại uy tín 

cho khoa phòng, bệnh viện, và cán bộ y tế. 

 Thảo luận với đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc, ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc 

để 

 Đánh giá kết quả đạt được bằng các phản hồi về giao tiếp bằng lời 

hay không lời, các kết quả mong đợi hay các thay đổi cho người bệnh để 

nhận định và chuẩn bị các bước giao tiếp trong quy trình tiếp theo. 

 Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe đầy đủ. 

 Khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, tài liệu giáo dục sức khỏe. 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Thái độ khiêm tốn, phục vụ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia 

sẻ, cảm thông sâu sắc với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Làm chủ tình cảm và cảm xúc. 

 Giải quyết mâu thuẫn nội tại, quản lý stress. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề. 

 Xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chính xác, hiệu quả. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh.  

A5. Hành nghề độc lập và phát triển nghề nghiệp cá nhân  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hoạt động  ngành Vật lý trị liệu – phục hồi chức 

năng  ở Việt Nam. 

 Mô tả những phương pháp tự học đúng đắn. Biết cách điều chỉnh và  

áp dụng những phương pháp tự học một cách phù hợp nhằm đạt kết quả 

cao 

 Biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự học một cách khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm thời gian và chất lượng 

 Mô tả được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. 

 Phân tích được hệ thống tổ chức  ngành y tế.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp để mở rộng và tạo các mối quan hệ tốt trong ngành nghề , 

xã hội giúp khởi nghiệp và phát triển 

 Đánh giá về năng lực cá nhân   

 Tự học tập phát triển nghề nghiệp bản thân  

 Lập được kế hoạch hành nghề. 

 Tìm kiếm và khai thác thị trường tìm năng 

 Phối hợp đối tác và xây dựng mạng  lưới hợp tác trong hành nghề 

 Quản lý và điều hành doanh nghiệp 



43 

 

 

 Sử dụng ngoại ngữ để nâng cao năng lực chuyên môn, và cơ hội 

việc làm ngoài nước.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của kỹ năng tự học 

 Thể hiện sự tự giác, chủ động và độc lập trong việc tự học, tự 

nghiên cứu. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

A6. Hành nghề theo đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được quy định của pháp luật Việt Nam liên quan nhóm 

ngành sức khỏe 

 Liệt kê được văn bản pháp qui liên quan đến sức khỏe con người  

 Liệt kê quy định về đạo đức nghề nghiệp, của Bộ Y tế Việt Nam 

 Trình bày được quy định về quy tắc ứng xử  của Bộ Y tế Việt Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia trong thực 

hành VLTL-PHCN 

 Hành  nghề theo quy định của pháp luật về chính sách, thủ tục và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ  

 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao  

 Quản lý thời gian làm việc  

 Quản lý kế hoạch công việc  

 Quản lý chuyên môn  

 Giao tiếp ứng xử  

 Giải quyết vấn đề  

 Báo cáo sự cố, hoặc các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

 Ghi chép và bảo quản hồ sơ  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B. Các năng lực chung  

B1. Ứng dụng kiến thức cơ bản về sinh vật học, vi sinh, ký sinh trùng 

trong công việc  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh  

và ký sinh trùng. 

 Trình bày được đặc điểm của sinh vật học và phân loại của vi sinh, 

ký sinh trùng. 

 Trình bày được khả năng gây bệnh, đặc điểm bệnh học, đường xâm 

nhập và tác hại của một số loại Vi sinh – Ký sinh trùng thường gặp. 

 Liệt kê được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện 

pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng gây nên. 

 Nêu được mối tương quan giữa vi sinh, ký sinh trùng với cơ thể và 

môi trường. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt 

liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus. 

 Tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm  

do chúng gây ra cho con người. 

 Hướng dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều 

trị các bệnh này cho người bệnh. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Tôn trọng, cảm thông với người bệnh trong quá trình tiếp xúc với 

người bệnh. 

 Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

mình. 

 Thể hiện tính tích cực trong học tập, độc lập và phối hợp tốt trong 

làm việc nhóm. 

 Thể hiện được ý thức sạch sẽ trong sinh hoạt và thực hành nghề 

nghiệp. 

 Tuyên truyền giáo dục cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho con 

người. 
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B2. Vận dụng kiến thức về các nhóm thuốc trong điều trị các bệnh 

thông thường  an toàn, hiệu quả  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày sự hấp thu, chuyển hóa, và thải trừ thuốc trong cơ thể. 

 Giải thích những tác dụng chính của các nhóm thuốc tới cơ thể, 

cách dùng, liều dùng, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kiến thức về thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc hiệu 

quả, an toàn. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh. 

 Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp. 

B3. Làm việc nhóm 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê những phương pháp rèn luyện phù hợp, tư duy độc lập một 

cách chủ động từ đó dễ dàng làm chủ được bản thân và làm việc độc lập 

hiệu quả nhất. 

 Trình bày những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành 

viên của nhóm 

 Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn 

thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của 

họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phối hợp hiệu quả với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình 

trị liệu. 

 Phân tích và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Lập kế hoạch mô tả nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi thông 

tin  trong nhóm. 

 Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ 

và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác. 



46 

 

 

 Xử lý các tình huống xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại 

hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau 

 Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người 

khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ 

 Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác 

và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. 

B4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực 

hành chăm sóc người bệnh. 

 Vận dụng kiến thức y học cơ sở và khoa học cơ bản, kiến thức 

chuyên ngành để lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện một số kỹ năng chuẩn bị, tiếp nhận người bệnh, 

 Thực hành đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc 

người bệnh trong một số tình huống cụ thể. 

 Nhận biết, theo dõi và xử trí được một số biến cố xảy ra trong và 

sau khi làm thủ thuật. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Thể hiện thái độ ân cần khi giao tiếp, tôn trọng người bệnh và người 

nhà. 

 Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc. 

 Có tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc. 

 Chịu trách nhiệm khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc trên người 

bệnh. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của học phần điều dưỡng cơ bản 

đối với toàn bộ chương trình học. 

B5. Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày mục đích, chỉ định, chống chỉ định, áp dụng, không áp 

dụng một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 
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  Mô tả quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho một số tai nạn, chấn 

thương, bệnh lý cấp cứu thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Đo các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh chính xác. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số tai nạn, chấn 

thương. 

 Xử trí người bệnh ngưng hô hấp, tuần hoàn đúng quy trình. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề. 

 Đức tính trung thực. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc.  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

B6. Quản lý công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hệ thống tổ chức y tế Việt Nam. 

 Trình bày cách tổ chức và quản lý y tế tại bệnh viện và các tuyến y 

tế cơ sở. 

 Mô tả phương pháp lãnh đạo và quản lý.  

 Vận dụng tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn. 

 Lập kế hoạch hoạt động và điều chỉnh kế hoạch khi các nguồn lực 

thay đổi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra. 

 Quản lý thời gian hiệu quả.  

 Điều phối phân công công việc phù hợp.  

 Sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

 Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện tiến độ công việc có chất 

lượng, an toàn. 

 Đánh giá và so sánh với mục tiêu đề ra. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 
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 Lãnh đạo và quản lý hiệu quả. 

 Thương thuyết, đàm phán hiệu quả. 

 Giải quyết vấn đề phù hợp.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong nhanh nhẹn và tự tin. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

 Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân. 

B7. Sử dụng nguồn lực 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được các nguồn lực trong quá trình điều trị của người 

bệnh 

 Mô tả quy trình quản lý nguồn lực.  

 Liệt kê các quy định liên quan sử dụng nguồn lực trong đơn vị 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực. 

 Phân tích xác định vấn đề 

 Triển khai thực hiện 

 Giám sát, đánh giá chất lượng và cách thức sử dụng các nguồn lực. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B8. Xây dựng phát triển cho cơ quan, đơn vị 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được quy trình cải tiến công việc  

 Áp dụng các quy định đảm bảo chất lượng của Bộ y tế Việt Nam 

 Tổng hợp các quy định, qui tắc ứng xử của Bộ Y tế vào nơi làm 

việc  
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 Vận dụng kiến thức lãnh đạo quản lý  

 Thực hành nghiên cứu khoa học  

 Phân tích  được những kiến thức về chuyên môn về VLTL-PHCN  

 Áp dụng được các phương pháp sư phạm trong y học  

 Mô tả tâm lý người và tâm lý y học  

 Nhận thức được những vấn đề về Kinh tế - Chính trị - Xã hội Việt 

Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 

 Làm việc nhóm hiệu quả 

 Thực hành tốt nghiên cứu khoa học  

 Thực hành tốt quản lý công việc  

 Cải tiến công việc có hiệu quả 

 Tìm kiếm thông tin ứng dụng hiệu quả vào công việc  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B9. Thực hành nghiên cứu khoa học 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được đại cương về nghiên cứu khoa học và chọn vấn đề 

nghiên cứu 

 Phân tích được tài liệu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo  

 Giải thích được phương pháp nghiên cứu khoa học  

 Liệt kê được cỡ mẫu, kỹ thuật chọn mẫu và phương pháp thu thập 

số liệu 

 Giải thích được xử lý, phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên 

cứu  

 Mô tả thực hành dựa trên bằng chứng (Evidence- Based Practice- 

EBP) 

 Mô tả phương pháp viết và trình bày một báo cáo khoa học 

2. Yêu cầu kỹ năng 
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 Phân tích, phản biện và làm việc nhóm  

 Tìm kiếm và “Skimming- Scanning”  

 Mô phỏng, làm việc nhóm  

 Giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian 

 Ứng dụng phần mềm thống kê 

 Phản biện và bình luận 

 Viết theo phong cách khoa học và trình bày trước tập thể 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

C. Các năng lực chuyên môn 

C1. Tiếp nhận bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

 Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho bệnh 

nhân. 

 Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

 Tư vấn -  truyền đạt giáo dục sức khỏe vật lý trị liệu -  phục hồi 

chức năng. 

 Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thu thập đầy đủ thông tin về bệnh. 

 Quan sát tổng quan về người bệnh.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 
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 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C2. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp 

cho bệnh nhân. 

 Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh 

lý của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

 Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Đo chính xác dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhịp thở, nhiệt độ, huyết áp 

động mạch. 

 Thực hiện đo huyết áp đúng cách. 

 Ghi nhận thông tin sinh hiệu vào hồ sơ bệnh án. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C3. Lượng giá chức năng người bệnh   

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ các chức năng vận động của người bệnh  

 Trình bày được ý nghĩa của lượng giá chức năng người bệnh 

 Mô tả các bước lượng giá chức năng thằng bằng  

 Mô tả các bước lượng giá đáng đi  

 Mô tả các bước lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày  

 Mô tả các bước thử cơ bằng tay 

 Mô tả các bước đo tầm vận động khớp  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh 
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 Lượng giá chức năng người bệnh thành thạo. 

 Phân tích, tổng hợp kết quả lượng giá. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C4. Đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt tủy, liệt nửa người 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật đặt tư 

thế đúng cho người bệnh liệt tủy. 

 Liệt kê các bước thực hiện đặt tư tư thế đúng cho người bệnh. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật đặt tư thế đúng cho người bệnh tổn 

thương tủy sống, liệt nửa người. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C5. Tập vận động thụ động   

 

1. Yêu cầu kiến thức  
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 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập vận 

động thụ động. 

 Liệt kê đầy đủ các bước của vận động thụ động  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Hướng dẫn tập vận động  thụ động thành thạo trên người bệnh. 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C6. Tập vận động chủ động có trợ giúp, tự do 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày các chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập vận 

động có trợ giúp. 

 Mô tả đầy đủ các bước tập vận động có trợ giúp.    

 Mô tả đầy đủ các bước tập vận động tự do.  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp.  

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập trợ giúp thành thạo trên người bệnh. 

 Hướng dẫn thành thạo tập tự do cho người bệnh.  

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần, niềm nở, thận trọng, chu đáo. 
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 Tác phong tự tin. 

  Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C7. Tập vận động có đề kháng 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập vận 

động có đề kháng. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Mô tả các bước thực hiện tập vận động có đề kháng. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Hướng dẫn thành thạo các bước tập vận động có đề kháng. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C8. Tập xoay trở, dịch chuyển tại giường 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập lăn 

trở khi nằm. 

 Mô tả đầy đủ các bước thực hiện xoay trở, dịch chuyển người bệnh. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Liệt kê cách xử trí tai biến hoặc sự cố khi xoay trở. 

2. Yêu cầu kỹ năng 



55 

 

 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật tập xoay trở cho người bệnh. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3.Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm  mỏng và nguyên tắc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C9. Tập thay đổi vị thế từ nằm sang ngồi, ngồi sang đứng 

1. Yêu cầu kiến thức  

  Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập thay 

đổi tư thế từ nằm sang ngồi, từ ngồi sang đứng 

 Mô tả đầy đủ các bước tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi, từ ngồi 

sang đứng 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

 Liệt kê cách xử trí tai biến hoặc sự cố khi xoay trở. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập thành thạo các kỹ thuật từ nằm sang ngồi, từ ngồi sang đứng 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong thận trọng, tỉ mỉ. 

 Đức tính trung thực. 

C10.  Tập thăng bằng ngồi, đứng tĩnh – động 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày được chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập ngồi 

thăng bằng tĩnh và động. 

 Mô tả đầy đủ các bước tập thay ngồi thăng bằng tĩnh và động. 
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 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

 Liệt kê cách xử trí tai biến hoặc sự cố khi xoay trở. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo thăng bằng tĩnh và động.  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C11. Tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày được chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập tay và 

bàn tay cho người bệnh liệt nửa người. 

 Mô tả các bước kỹ thuật tập tay và bàn tay vận động ở các tư thế 

nằm, tư thế ngồi và tư thế đứng.  

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp tốt với người bệnh, người nhà người bệnh. 

 Giải thích, động viên, thuyết phục tốt cho người bệnh. 

 Tập thành thạo vận động tay và bàn tay cho người bệnh.  

 Hướng dẫn rõ ràng cho người bệnh và người nhà luyện tập. 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 
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 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C12. Tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày được chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập đứng 

và đi cho người bệnh liệt nửa người. 

 Mô tả các bước kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa 

người. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh., người 

nhà người bệnh, đồng nghiệp. 

 Thực hiện thành thạo các kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh 

liệt nửa người. 

 Kỹ năng khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thành thạo. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C13. Tập đứng, đi  trong thanh song song 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày được chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập đứng 

và đi trong thanh song song. 

 Mô tả các bước kỹ thuật tập đứng và đi  trong thanh song song 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 
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2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

  Hướng dẫn tập thành thạo từ ngồi sang đứng và đi trong thanh song 

song cho người bệnh. 

Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C14. Tập đi với khung đi 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng yêu cầu của tập đi với khung đi. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Mô tả rõ các bước tập đi có trợ giúp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

  Tập thành thạo với khung đi. 

 Xử trí sự cố hoặc tai biến.   

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C15. Tập đi với gậy, nạng 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng yêu cầu của tập đi với nạng, gậy. 
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 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Mô tả rõ các bước tập đi bằng gậy, nạng. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo với gậy, nạng. 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C16. Tập lên -  xuống cầu thang 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định thao tác tập lên xuống 

cầu thang. 

 Phân tích được tác dụng của kỹ thuật đối với việc luyện tập lên 

xuống cầu thang. 

 Mô tả các bước tập lên – xuống cầu thang.  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

  Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

  Tập thành thạo với dụng cụ trợ giúp lên, xuống cầu thang. 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 
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 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C17. Di động mô mềm 

1. Yêu cầu kiến thức  

  Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật di động 

mô mềm. 

 Trình bày đầy đủ các bước đo chu vi chi. 

 Mô tả đầy đủ các bước tập di động mô mềm. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo các kỹ thuật di động mô mềm. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C18. Di động khớp 

1. Yêu cầu kiến thức  

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật di động khớp. 

- Phân tích được tác dụng của kỹ thuật đối với việc luyện tập.  

- Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp.  

- Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

  Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo các kỹ thuật di động khớp. 



61 

 

 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C19. Kéo nắn khớp 

1. Yêu cầu kiến thức  

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật kéo nắn khớp. 

- Phân tích được tác dụng của kỹ thuật kéo nắn khớp. 

- Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp.  

- Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

  Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo các kỹ thuật kéo nắn khớp. 

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C20. Tập kéo giãn 

1. Yêu cầu kiến thức  

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật kéo giãn. 

- Phân tích được tác dụng của kỹ thuật kéo giãn.  

- Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp.  

- Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Thao tác thành thạo kỹ thuật kéo giãn.  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C21. Tập vận động với bàn xiên quay 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập với 

bàn xiên quay (bàn nghiêng). 

 Phân tích được tác dụng của kỹ thuật tập với bàn xiên quay (bàn 

nghiêng). 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

  Tập thành thạo với bàn nghiêng. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 
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3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C22. Tập với dụng cụ chèo thuyền 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập 

chèo thuyền. 

 Phân tích được tác dụng của kỹ thuật tập chèo thuyền. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp  hiệu quả với người bệnh. 

 Tập thành thạo với dụng cụ chèo thuyền.  

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C23. Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập với 

ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 

 Phân tích được tác dụng của kỹ thuật với ghế tập mạnh cơ tứ đầu 

đùi. 

 Mô tả các bước tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 
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 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C24. Tập với xe đạp tập 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật tập với xe đạp 

tập. 

 Liệt kê các bước tập với xe đạp tập. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo với xe đạp tập. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C25. Tập chuỗi đóng và chuỗi mở 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập chuỗi đóng, chuỗi 

mở. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập chuỗi đóng, mở để người bệnh 

phối hợp thực hiện. 

 Liệt kê các bước tập chuỗi đóng. 

  Liệt kê các bước tập chuỗi đóng. 

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, người nhà người bệnh.  

 Tập thành thạo kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở. 

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C26. Tập mạnh cơ sàn chậu 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập 

mạnh cơ sàn chậu (pelvis floor). 

 Phân tích được tác dụng của kỹ thuật tập mạnh cơ sàn chậu. 

 Mô tả đầy đủ các bước tập mạnh cơ sàn chậu.  

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập thành thạo cơ sàn chậu.  

 Xử trí đúng và kịp thời các tai biến. 
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3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C27. Tập tri giác và nhận thức 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập tri 

giác và nhận thức.   

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện.  

 Liệt kê các bước tập tri giác và nhận thức.   

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng tay thành thạo. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C28. Dẫn lưu tư thế 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật dẫn lưu 

tư thế.  

 Mô tả các bước kỹ thuật dẫn lưu tư thế. 

 Thực hiện thành thạo đặt tư thế dẫn lưu. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 
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 Tập thành thạo kỹ thuật dẫn lưu tư thế.  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố khi dẫn lưu. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C29. Tập các kiểu thở 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập các 

kiểu thở. 

 Mô tả các bước của kỹ thuật tập các kiểu thở.  

 Giải thích rõ tác dụng của từng kỹ thuật tập thở để người bệnh phối 

hợp thực hiện. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo các kiểu thở.  

 Xử trí đúng và kịp thời sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C30. Tập ho có trợ giúp 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đúng chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập ho có 

trợ giúp. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập ho có trợ giúp để người bệnh phối 

hợp thực hiện.  
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- Mô tả các bước tập ho có trợ giúp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập ho có trợ giúp thành thạo. 

 Sử dụng thành thạo các dụng cụ trợ giúp. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C31. Tập vỗ rung lồng ngực 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật vỗ, rung 

lồng ngực. 

 Mô tả đầy đủ các bước tập vỗ rung lồng ngực. 

 Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 

  Tập thành thạo vỗ, rung lồng ngực.  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C32.  Hướng dẫn bài tập về nhà 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ các nội dung cần tập luyện cho người bệnh sau 

khi ra viện. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

 Mô tả các bước của bài tập về nhà để người bệnh hiểu và làm theo  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Quan sát tổng trạng người bệnh. 

 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình trạng người bệnh. 

 Sử dụng thành thạo các dụng cụ trợ giúp tại nhà. 

 Lựa chọn bài tập tại nhà phù hợp với người bệnh.  

 Huấn luyện được cho người nhà và người bệnh thực hiện đúng bài 

tập tại nhà. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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3. Tên việc làm: Điều trị bằng hoạt động trị liệu 

3.1. Mô tả vị trí làm việc: 

 Hoạt động trị liệu là một lĩnh vực chuyên sâu của chuyên ngành Phục 

hồi chức năng. Hoạt động trị liệu tập trung vào việc tăng cường sự độc lập 

trong sinh hoạt hàng ngày của người khuyết tật và tham gia xã hội; vì vậy 

hoạt động trị liệu chú trọng nhiều đến các khía cạnh tâm lý, kỹ năng sống 

hàng ngày và các kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp, tương tác với môi 

trường và xã hội trong bối cảnh văn hoá và tập quán cụ thể. Hoạt động trị 

liệu phối hợp với vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu và các hình thức trị liệu 

khác tạo ra những can thiệp toàn diện về phục hồi chức năng. 

 Hoạt động trị liệu là dùng các đánh giá và điều trị để phát triển, phục 

hồi, hoặc duy trì các kỹ năng sống và công việc hàng ngày của những 

người có rối loạn về thể chất, tinh thần, hoặc nhận thức. 

 Hoạt động trị liệu cũng tập trung nhiều vào việc xác định và loại bỏ 

các rào cản của môi trường đến sự độc lập và tham gia của người khuyết tật 

vào các hoạt động hàng ngày của họ. Hoạt động trị liệu lấy khách hàng làm 

trung tâm, chú trọng vào tiến trình hướng tới mục tiêu của khách hàng.  

Can thiệp của hoạt động trị liệu tập trung vào việc cải thiện môi trường, 

điều chỉnh công việc, hướng dẫn các kỹ năng, tư vấn cho người khuyết tật  

hoặc gia đình để cải thiện việc thực hiện và sự tham gia của họ vào các 

hoạt động hàng ngày, đặc biệt là những hoạt động có ý nghĩa với người 

khuyết tật.  

3.1.1 Kiến thức  

- Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh 

-     Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho người 

bệnh. 

- Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

- Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp cho 

người bệnh. 

- Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh lý 

của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

-      Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng phương pháp 

hoạt động trị liệu. 

- Mô tả đầy đủ các bước thực hiện điều trị bằng hoạt động trị liệu  
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- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập hoạt động trị liệu cho từng 

người bệnh phù hợp 

- Giải thích rõ tác dụng của hoạt động trị liệu để người bệnh phối hợp 

thực hiện  

- Mô tả các bước của bài tập hoạt động trị liệu về nhà để người bệnh 

hiểu và làm theo  

- Trình bày khả năng xảy ra sự cố và cách ngăn ngừa. 

3.1.2 Kỹ năng 

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh. 

Vận hành trang thiết bị thành thạo. 

Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng tay thành thạo. 

Sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thành thạo. 

Xử trí sự cố. 

3.1.3. Mức độ tự chủ và chịu 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. 

Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 

Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

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

dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc 

chuyên môn. 

3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:  351 giờ lý thuyết,  1079 giờ thực 

hành  (tương đương 47 tín chỉ). 

3.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN      
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1.1. A1 
Hiểu biết về chính trị, văn hóa 

xã hội, an ninh, quốc phòng 

 x    

1.2. A2 Sử dụng ngoại ngữ  x    

1.3. A3 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 

 x    

1.4. A4 Giao tiếp - giáo dục sức khỏe   x   

1.5. A5 
Hành nghề độc lập và phát 

triển nghề nghiệp cá nhân 

  x   

1.6. A6 
Hành nghề theo đạo đức nghề 

nghiệp và pháp luật 

  x   

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG      

2.1. B1 

 Ứng dụng kiến thức cơ bản về 

sinh vật học, vi sinh, ký sinh 

trùng trong công việc 

 x    

2.2. B2 

Vận dụng kiến thức về các 

nhóm thuốc trong điều trị các 

bệnh thông thường  an toàn, 

hiệu quả 

 x    

2.3. B3 Làm việc nhóm   x   

2.4. B4 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 x    

2.5. B5 
Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ 

bản 

  x   

2.6. B6 Quản lý công việc   x   

2.7. B7 Sử dụng nguồn lực   x   
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

2.8. B8 
Xây dựng phát triển cho cơ 

quan, đơn vị 

  x   

2.9. B9 
Thực hành nghiên cứu khoa 

học 

 x    

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN      

3.1. C1 Tiếp nhận bệnh   x   

3.2. C2 Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn   x   

3.3. C3 
Lượng giá chức năng người 

bệnh 

  x   

3.4. C4 Tập vận động thô của bàn tay   x   

3.5. C5 
Tập vận động khéo léo của bàn 

tay 

  x   

3.6. C6 
Tập phối hợp hai tay, tay-  

miệng, mắt – tay 

  x   

3.7. C7 
Tập ra – vào xe lăn cho người 

bệnh liệt nửa người 

  x   

3.8. C8 
Tập ra – vào xe lăn cho người 

bệnh liệt hai chi dưới 

  x   

3.9. C9 
Tập các chức năng sinh hoạt 

hằng ngày 

  x   

3.10. C10 
Tập sử dụng các dụng cụ trợ 

giúp thích nghi 

     

3.11. C11 Tập đi trên các loại địa hình      

3.12. C12 Tập vận động với tạ      
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

3.13. C13 Tập vận động với ròng rọc      

3.14. C14 Tập vận động với thang tường      

3.15. C15 Tập vận động với khung quay      

3,16, C16 
Tập đi trên máy thảm lăn 

Treadmill 

     

3.17. C17 Hướng dẫn bài tập về nhà      

 

3.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

cho từng năng lực. 

A. Các năng lực cơ bản 

A1. Hiểu biết về chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Phân tích những nội dung cơ bản về chính trị để nâng cao ý thức 

trách nhiệm xây dựng đất nước hiện nay. 

 Phân tích đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để bản thân giữ 

gìn quốc phòng, an ninh ở nước ta thêm ổn định và bền vững. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở 

thành người người học  tốt, người công dân tốt. 

 Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động 

có năng lực hoàn thành công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp 

tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người 

lao động tốt, người Cử nhân  tốt. 
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A2.  Sử dụng ngoại ngữ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng giao tiếp cơ bản . 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành cơ bản . 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Nghe hiểu các tình huống liên quan đến chuyên ngành.  

 Giao tiếp hiệu quả, trao đổi thông tin cơ bản. 

 Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng. 

 Tra cứu tài liệu hiệu quả. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Thông qua việc thực hành các tình huống giao tiếp, giáo dục cho 

người học  có ý thức trách nhiệm trong công việc khám chữa bệnh. 

 Hướng dẫn người học hình thành thói quen cẩn thận, có trách nhiệm 

trong lời nói và hành vi khi xử lý các tình huống khác nhau trong công tác 

truyền thông giao dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

A3. Sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả tổng quan máy tính và hệ điều hành 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

 Vận dụng soạn thảo văn bản và in ấn bằng phần mềm Microsoft 

Word 

 Ứng dụng nhập dữ liệu, tính toán, sắp xếp và quản lý thông tin bằng 

phần mềm Microsoft Excel 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xác định qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách. Thực 

hành được thao tác cơ bản trong windows.  

 Soạn thảo, định dạng  phù hợp với thể loại văn bản và yêu cầu của 

công việc.  

 Nhập dữ liệu và tính toán chính xác những bài toán thông thường, 

hỗ trợ công việc sắp xếp và xử lý số liệu cơ bản trong nghiên cứu khoa học 

bằng phần mềm Microsoft Excel. 

 Thực hành thành thạo thao tác in ấn văn bản.  
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 Tạo dữ liệu đa phương tiện hiệu quả để báo cáo hoặc thảo luận. 

 Sử dụng hiệu quả mạng internet để tìm kiếm thông tin để phục vụ 

học tập và công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Chủ động, thành thạo trong soạn thảo báo cáo, lưu trữ giữ liệu, 

quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. 

A4. Giao tiếp – giáo dục sức khỏe 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Xác định vai trò và tầm quan trong của giao tiếp trong thực hành y 

khoa. 

 Trình bày kiến thức về các nguyên tắc giao tiếp, phương thức giao 

tiếp để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp hiệu 

quả. 

 Xác định và xử lý được các vấn đề phát sinh trong giao tiếp 

 Phân tích văn hóa, xã hội  và tâm lý con người Việt Nam. 

 Vận dụng giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh. 

 Vận dụng giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

 Mô tả được quy trình tư vấn – giáo dục sức khỏe Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

 Lập được kế hoạch GDSK Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

 Mô tả tổ chức thực hiện GDSK và đánh giá kết quả GDSK. 

 Vận dụng xử lý các xung đột mâu thuẫn trong môi trường làm việc.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kỹ năng giao tiếp tốt đối với từng trường hợp để đem lại 

lợi ích chủ yếu cho người bệnh và người nhà người bệnh, để họ yên tâm, 

tin tưởng, hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đem lại uy tín 

cho khoa phòng, bệnh viện, và cán bộ y tế. 

 Thảo luận với đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc, ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc 

để 

 đánh giá kết quả cuối cùng đạt được bằng các phản hồi về giao tiếp 

bằng lời hay không lời, các kết quả mong đợi hay các thay đổi cho người 

bệnh để nhận định và chuẩn bị các bước giao tiếp trong quy trình tiếp theo. 
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 Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe đầy đủ. 

 Khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, tài liệu giáo dục sức khỏe. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Thái độ khiêm tốn, phục vụ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia 

sẻ, cảm thông sâu sắc với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Làm chủ tình cảm và cảm xúc. 

 Giải quyết mâu thuẫn nội tại, quản lý stress. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề. 

 Xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chính xác, hiệu quả. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh.  

A5. Hành nghề độc lập và phát triển nghề nghiệp cá nhân  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hoạt động  ngành Vật lý trị liệu – phục hồi chức 

năng  ở Việt Nam. 

 Mô tả những phương pháp tự học đúng đắn. Biết cách điều chỉnh và  

áp dụng những phương pháp tự học một cách phù hợp nhằm đạt kết quả 

cao 

 Biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự học một cách khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm thời gian và chất lượng 

 Mô tả được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. 

 Phân tích được hệ thống tổ chức  ngành y tế.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp để mở rộng và tạo các mối quan hệ tốt trong ngành nghề , 

xã hội giúp khởi nghiệp và phát triển 

 Đánh giá về năng lực cá nhân   

 Tự học tập phát triển nghề nghiệp bản thân  

 Lập được kế hoạch hành nghề. 
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 Tìm kiếm và khai thác thị trường tìm năng 

 Phối hợp đối tác và xây dựng mạng  lưới hợp tác trong hành nghề 

 Quản lý và điều hành doanh nghiệp 

 Sử dụng ngoại ngữ để nâng cao năng lực chuyên môn, và cơ hội 

việc làm ngoài nước.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của kỹ năng tự học 

 Thể hiện sự tự giác, chủ động và độc lập trong việc tự học, tự 

nghiên cứu. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

A6. Hành nghề theo đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được quy định của pháp luật Việt Nam liên quan nhóm 

ngành sức khỏe 

 Liệt kê được văn bản pháp qui liên quan đến sức khỏe con người  

 Liệt kê quy định về đạo đức nghề nghiệp, của Bộ Y tế Việt Nam 

 Trình bày được quy định về quy tắc ứng xử  của Bộ Y tế Việt Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia trong thực 

hành VLTL-PHCN 

 Hành  nghề theo quy định của pháp luật về chính sách, thủ tục và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ  

 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao  

 Quản lý thời gian làm việc  

 Quản lý kế hoạch công việc  

 Quản lý chuyên môn  

 Giao tiếp ứng xử  

 Giải quyết vấn đề  

 Báo cáo sự cố, hoặc các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

 Ghi chép và bảo quản hồ sơ  
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B. Các năng lực chung  

B1. Ứng dụng kiến thức cơ bản về sinh vật học, vi sinh, ký sinh trùng 

trong công việc  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh  

và ký sinh trùng. 

 Trình bày được đặc điểm của sinh vật học và phân loại của vi sinh, 

ký sinh trùng. 

 Trình bày được khả năng gây bệnh, đặc điểm bệnh học, đường xâm 

nhập và tác hại của một số loại Vi sinh – Ký sinh trùng thường gặp. 

 Liệt kê được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện 

pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng gây nên. 

 Nêu được mối tương quan giữa vi sinh, ký sinh trùng với cơ thể và 

môi trường. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt 

liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus. 

 Tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm  

do chúng gây ra cho con người. 

 Hướng dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều 

trị các bệnh này cho người bệnh. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Tôn trọng, cảm thông với người bệnh trong quá trình tiếp xúc với 

người bệnh. 

 Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

mình. 

 Thể hiện tính tích cực trong học tập, độc lập và phối hợp tốt trong 

làm việc nhóm. 

 Thể hiện được ý thức sạch sẽ trong sinh hoạt và thực hành nghề 

nghiệp. 
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 Tuyên truyền giáo dục cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho con 

người. 

B2. Vận dụng kiến thức về các nhóm thuốc trong điều trị các bệnh 

thông thường  an toàn, hiệu quả  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày sự hấp thu, chuyển hóa, và thải trừ thuốc trong cơ thể. 

 Giải thích những tác dụng chính của các nhóm thuốc tới cơ thể, 

cách dùng, liều dùng, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kiến thức về thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng 

thuốc một cách an toàn, hợp lý. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc một 

cách hiệu quả, an toàn. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh. 

 Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp. 

B3. Làm việc nhóm 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê những phương pháp rèn luyện phù hợp, tư duy độc lập một 

cách chủ động từ đó dễ dàng làm chủ được bản thân và làm việc độc lập 

hiệu quả nhất. 

 Trình bày những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành 

viên của nhóm 

 Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu 

 Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn 

thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của 

họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phối hợp hiệu quả với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình 

trị liệu. 

 Phân tích và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Lập kế hoạch mô tả nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 
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 Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi thông 

tin  trong nhóm. 

 Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ 

và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác. 

 Xử lý các tình huống xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại 

hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau 

 Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người 

khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ 

 Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác 

và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. 

B4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực 

hành chăm sóc người bệnh. 

 Vận dụng kiến thức y học cơ sở và khoa học cơ bản, kiến thức 

chuyên ngành để lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện một số kỹ năng chuẩn bị, tiếp nhận người bệnh, 

 Thực hành đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc 

người bệnh trong một số tình huống cụ thể. 

 Nhận biết, theo dõi và xử trí được một số biến cố xảy ra trong và 

sau khi làm thủ thuật. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Thể hiện thái độ ân cần khi giao tiếp, tôn trọng người bệnh và người 

nhà. 

 Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc. 

 Có tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc. 

 Chịu trách nhiệm khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc trên người 

bệnh. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của học phần điều dưỡng cơ bản 

đối với toàn bộ chương trình học. 

B5. Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ bản 
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1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày mục đích, chỉ định, chống chỉ định, áp dụng, không áp 

dụng một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 

  Mô tả quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho một số tai nạn, chấn 

thương, bệnh lý cấp cứu thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Đo các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh chính xác. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số tai nạn, chấn 

thương. 

 Xử trí người bệnh ngưng hô hấp, tuần hoàn đúng quy trình. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề. 

 Đức tính trung thực. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc.  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

B6. Quản lý công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hệ thống tổ chức y tế Việt Nam. 

 Trình bày cách tổ chức và quản lý y tế tại bệnh viện và các tuyến y 

tế cơ sở. 

 Mô tả phương pháp lãnh đạo và quản lý.  

 Vận dụng tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn. 

 Lập kế hoạch hoạt động và điều chỉnh kế hoạch khi các nguồn lực 

thay đổi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra. 

 Quản lý thời gian hiệu quả.  

 Điều phối phân công công việc phù hợp.  

 Sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

 Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện tiến độ công việc có chất 

lượng, an toàn. 
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 Đánh giá và so sánh với mục tiêu đề ra. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 

 Lãnh đạo và quản lý hiệu quả. 

 Thương thuyết, đàm phán hiệu quả. 

 Giải quyết vấn đề phù hợp.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong nhanh nhẹn và tự tin. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

 Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân. 

B7. Sử dụng nguồn lực 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được các nguồn lực trong quá trình điều trị của người 

bệnh 

 Mô tả quy trình quản lý nguồn lực.  

 Liệt kê các quy định liên quan sử dụng nguồn lực trong đơn vị 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực. 

 Phân tích xác định vấn đề 

 Triển khai thực hiện 

 Giám sát, đánh giá chất lượng và cách thức sử dụng các nguồn lực. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B8. Xây dựng phát triển cho cơ quan, đơn vị 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được quy trình cải tiến công việc  

 Áp dụng các quy định đảm bảo chất lượng của Bộ y tế Việt Nam 
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 Tổng hợp các quy định, qui tắc ứng xử của Bộ Y tế vào nơi làm 

việc  

 Vận dụng kiến thức lãnh đạo quản lý  

 Thực hành nghiên cứu khoa học  

 Phân tích  được những kiến thức về chuyên môn về VLTL-PHCN  

 Áp dụng được các phương pháp sư phạm trong y học  

 Mô tả tâm lý người và tâm lý y học  

 Nhận thức được những vấn đề về Kinh tế - Chính trị - Xã hội Việt 

Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 

 Làm việc nhóm hiệu quả 

 Thực hành tốt nghiên cứu khoa học  

 Thực hành tốt quản lý công việc  

 Cải tiến công việc có hiệu quả 

 Tìm kiếm thông tin ứng dụng hiệu quả vào công việc  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B9. Thực hành nghiên cứu khoa học 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được đại cương về nghiên cứu khoa học và chọn vấn đề 

nghiên cứu 

 Phân tích được tài liệu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo  

 Giải thích được phương pháp nghiên cứu khoa học  

 Liệt kê được cỡ mẫu, kỹ thuật chọn mẫu và phương pháp thu thập 

số liệu 

 Giải thích được xử lý, phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên 

cứu  

 Mô tả thực hành dựa trên bằng chứng (Evidence- Based Practice- 

EBP) 



85 

 

 

 Mô tả phương pháp viết và trình bày một báo cáo khoa học 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phân tích, phản biện và làm việc nhóm  

 Tìm kiếm và “Skimming- Scanning”  

 Mô phỏng, làm việc nhóm  

 Giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian 

 Ứng dụng phần mềm thống kê 

 Phản biện và bình luận 

 Viết theo phong cách khoa học và trình bày trước tập thể 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

C. Các năng lực chuyên môn 

C1. Tiếp nhận bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

 Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho 

người bệnh. 

 Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

 Tư vấn -  truyền đạt giáo dục sức khỏe vật lý trị liệu -  phục hồi 

chức năng. 

 Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thu thập đầy đủ thông tin về bệnh. 

 Quan sát tổng quan về người bệnh.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 
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 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C2. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp 

cho người bệnh. 

 Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh 

lý của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

 Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Đo chính xác dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhịp thở, nhiệt độ, huyết áp 

động mạch. 

 Thực hiện đo huyết áp đúng cách. 

 Ghi nhận thông tin sinh hiệu vào hồ sơ bệnh án. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C3. Lượng giá chức năng người bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ các chức năng vận động của người bệnh  

 Trình bày được ý nghĩa của lượng giá chức năng người bệnh 

 Mô tả các bước lượng giá chức năng thằng bằng  

 Mô tả các bước lượng giá đáng đi  

 Mô tả các bước lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày  

 Mô tả các bước thử cơ bằng tay 

 Mô tả các bước đo tầm vận động khớp  
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2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh 

 Lượng giá chức năng người bệnh thành thạo. 

 Phân tích, tổng hợp kết quả lượng giá. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C4. Tập vận động thô của bàn tay 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập các vận động thô của 

bàn tay. 

 Mô tả đầy đủ các bước của tập các vận động thô của bàn tay. 

 Giải thích được tác dụng của tập các vận động thô của bàn tay. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo bảng kiểm. 

 Tập vận động bàn tay thành thạo. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần, niềm nở, thận trọng, chu đáo. 

 Tác phong tự tin. 

  Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C5. Tập vận động khéo léo của bàn tay 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập các vận động khéo 

léo của bàn tay. 

 Mô tả đầy đủ các bước của tập các vận động khéo léo của bàn tay. 
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 Giải thích được tác dụng của tập các vận động khéo léo của bàn tay. 

 Liệt kê được các dụng cụ trợ giúp tập các vận động khéo léo của 

bàn tay.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hệu quả với người bệnh. 

 Sử dụng thành thạo bảng kiểm. 

 Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng tay thành thạo. 

 Sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thành thạo. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C6. Tập phối hợp hai tay, tay-  miệng, mắt – tay  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập phối hợp hai tay, tay-  

miệng, mắt – tay. 

 Mô tả đầy đủ các bước của tập phối hợp hai tay, tay - miệng, mắt  - 

tay. 

 Giải thích được tác dụng của tập phối hợp hai tay, tay - miệng, mắt  

- tay. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng thành thạo bảng kiểm. 

 Thực hiện kỹ thuật điều trị bằng tay thành thạo. 

 Sử dụng dụng cụ trợ giúp, chỉnh hình thành thạo. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3.Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm  mỏng và nguyên tắc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C7. Tập ra – vào xe lăn cho người bệnh liệt nửa người 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật hướng 

dẫn người liệt nửa người ra vào xe lăn. 

 Mô tả đầy đủ các bước của tập người liệt nửa người ra vào xe lăn. 

 Giải thích được tác dụng của tập người liệt nửa người ra vào xe lăn. 

 Hướng dẫn người bệnh sử dụng xe lăn. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng xe lăn hiệu quả. 

 Tập người liệt nửa người ra vào xe lăn ra vào xe lăn thành thạo. 

 Kỹ năng xử trí sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong thận trọng, tỉ mỉ. 

 Đức tính trung thực. 
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C8.  Tập ra – vào xe lăn cho người bệnh liệt hai chi dưới 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập người liệt hai chân ra 

vào xe lăn. 

 Mô tả đầy đủ các bước của tập người liệt hai chân ra vào xe lăn. 

 Giải thích được tác dụng của tập người liệt hai chân ra vào xe lăn. 

 Hướng dẫn người bệnh sử dụng xe lăn. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Sử dụng xe lăn hiệu quả. 

 Tập người liệt hai chân ra vào xe lăn thành thạo. 

 Kỹ năng xử trí sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C9. Tập các chức năng sinh hoạt hằng ngày 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập các 

chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADLs) (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh…).  

 Lượng giá được chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Phân tích được dáng đi.   

 Hướng dẫn được các chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Giải thích được tác dụng của tập các chức năng sinh hoạt hàng 

ngày. 

 Mô tả đầy đủ chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật tập các chức năng sinh hoạt hàng 

ngày. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 
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3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C10. Tập sử dụng các dụng cụ trợ giúp thích nghi 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập các chức năng sinh 

hoạt hàng ngày với các dụng cụ trợ giúp thích nghi.   

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập các chức năng sinh hoạt hàng 

ngày với các dụng cụ trợ giúp thích nghi.   

 Liệt kê được các bài tập chức năng sinh hoạt hàng ngày với các 

dụng cụ trợ giúp thích nghi.   

 Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp thích nghi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sử dụng dụng cụ trợ giúp thích nghi. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C11. Tập đi trên các loại địa hình 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập đi 

trên các địa hình.   
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  Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập đi trên các địa hình.   

 Liệt kê được các loại địa hình. 

 Hướng dẫn đi trên các địa hình.   

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập đi thích nghi trên các địa hình. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C12. Tập vận động với tạ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập với tạ. 

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập với tạ. 

 Liệt kê được các bước tập với tạ. 

 Hướng dẫn sử dụng tập với tạ. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập thành thạo với tạ.  

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C13. Tập vận động với ròng rọc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập với ròng rọc. 

  Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập với ròng rọc. 

 Liệt kê được các bước tập với ròng rọc. 

 Hướng dẫn sử dụng tập với ròng rọc. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo với ròng rọc. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C14. Tập vận động với thang tường 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập với 

thang tường. 

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập với thang tường. 

 Liệt kê được các bước tập với thang tường. 

 Hướng dẫn sử dụng tập với thang tường. 
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2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập với thang tường thành thạo.  

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng  

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C15. Tập vận động với khung quay 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập với 

dụng cụ quay khớp vai. 

 Giải thích được tác dụng của tập dụng cụ quay khớp vai 

 Liệt kê được các bước tập với dụng cụ quay khớp vai 

 Hướng dẫn sử dụng dụng cụ quay khớp vai. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo với dụng cụ quay khớp vai.  

 Sử dụng dụng cụ quay khớp vai phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C16. Tập đi trên máy thảm lăn Treadmill 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng kỹ thuật tập đi 

trên máy thảm lăn (Treadmill). 

 Mô tả đầy đủ các bước tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill). 

 Giải thích được tác dụng của tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill). 

 Liệt kê được các được các bước sử dụng máy. 

 Phân tích dáng đi phù hợp với dáng đi bình thường. 

 Hướng dẫn sử dụng máy thảm lăn (Treadmill). 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh., người 

nhà người bệnh, đồng nghiệp. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill). 

 Kỹ năng sử dụng máy thảm lăn (Treadmill). 

 Sử dụng máy thảm lăn (Treadmill) phù hợp cho từng đối tượng. 

 Kỹ năng xử lý tình huống. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C17. Hướng dẫn bài tập về nhà 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ các nội dung cần tập luyện cho người bệnh sau 

khi ra viện. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

 Mô tả các bước của bài tập về nhà để người bệnh hiểu và làm theo  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 
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2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Quan sát tổng trạng người bệnh. 

 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình trạng người bệnh. 

 Sử dụng thành thạo các dụng cụ trợ giúp tại nhà. 

 Lựa chọn bài tập tại nhà phù hợp với người bệnh.  

 Huấn luyện được cho người nhà và người bệnh thực hiện đúng bài 

tập tại nhà. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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4. Tên việc làm: Điều trị bằng dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp 

4.1. Mô tả vị trí làm việc: 

 Dụng cụ trợ giúp, phục hồi chức năng là những dụng cụ hỗ trợ cho 

người khuyết tật thực hiện các hoạt động giúp tăng cường hoặc cải thiện 

những chức năng bị giảm sau khi bệnh hoặc tai nạn. Dụng cụ trợ giúp là 

một bộ phận quan trọng trong phục hồi chức năng, nó giúp người khuyết tật 

khắc phục được những vấn đề giảm khả năng và ngăn ngừa các biến dạng 

do sai tư thế. 

 Dụng cụ trợ giúp giúp những người có khó khăn vận động dễ tham gia 

các hoạt động xã hội hơn. Người ta thường chia các dụng cụ phục hồi chức 

năng thành 4 nhóm: dụng cụ vật lý trị liệu, dụng cụ giúp người khuyết tật di 

chuyển vị trí này sang vị trí khác (xe lăn, thanh song song tập đi, khung tập 

đi, nạng nách, nạng khuỷu…), dụng cụ trợ giúp trong sinh hoạt hàng ngày 

(bàn ăn tại giường, tay cầm bằng gỗ, tay cầm bằng vải…), dụng cụ chỉnh 

hình (là những dụng cụ để phòng ngừa hay nắn chỉnh sự lệch trục của chi 

thể. Có thể kể đến các loại máng, nẹp như nẹp cổ tay, nẹp chân, nẹp đỡ….) 

và dụng cụ thay thế (là những dụng cụ dùng để thay thế một bộ phận cơ thể 

đã mất với mục đích thẩm mỹ hay chức năng, thường được sử dụng là 

chân, tay giả). Trong đó, dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ thay thế có vai trò 

quan trọng trong phục hồi chức năng cho người khuyết tật. 

4.1.1 Kiến thức  

- Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

- Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho người 

bệnh. 

- Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

- Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp cho 

người bệnh. 

- Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh lý 

của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

- Trình bày đầy đủ các bước lượng giá chức năng người bệnh.  

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định điều trị bằng dụng cụ chỉnh 

hình và dụng cụ trợ giúp. 

- Giải thích rõ tác dụng của từng loại dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ 

để người bệnh sử dụng đúng.  

- Liệt kê các bước sử dụng từng loại dụng cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ 

giúp  

- Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian sử dụng dụng cụ chỉnh hình và 

dụng cụ trợ giúp cho từng người bệnh phù hợp 
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- Trình bày khả năng xảy ra sự cố và biện pháp khắc phục. 

4.1.2 Kỹ năng 

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh  

Sử dụng dụng thành thạo cụ chỉnh hình và dụng cụ trợ giúp. 

Xử trí đúng và kịp thời các tai biến  

4.1.3. Mức độ tự chủ và chịu 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. 

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

hiện. 

Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 

Cử nhân Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng luôn 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. 

Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc 

chuyên môn. 

4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 491 giờ lý thuyết, 739 giờ thực hành  

(tương đương 64 tín chỉ). 

4.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN      

1.1. A1 
Hiểu biết về chính trị, văn hóa 

xã hội, an ninh, quốc phòng 

 x    

1.2. A2 Sử dụng ngoại ngữ  x    



99 

 

 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1.3. A3 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 

 x    

1.4. A4 Giao tiếp - giáo dục sức khỏe   x   

1.5. A5 
Hành nghề độc lập và phát 

triển nghề nghiệp cá nhân 

  x   

1.6. A6 
Hành nghề theo đạo đức nghề 

nghiệp và pháp luật 

  x   

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG      

2.1. B1 

 Ứng dụng kiến thức cơ bản về 

sinh vật học, vi sinh, ký sinh 

trùng trong công việc 

 x    

2.2. B2 

Vận dụng kiến thức về các 

nhóm thuốc trong điều trị các 

bệnh thông thường  an toàn, 

hiệu quả 

 x    

2.3. B3 Làm việc nhóm   x   

2.4. B4 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 x    

2.5. B5 
Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ 

bản 

  x   

2.6. B6 Quản lý công việc   x   

2.7. B7 Sử dụng nguồn lực   x   

2.8. B8 
Xây dựng phát triển cho cơ 

quan, đơn vị 

  x   

2.9. B9 
Thực hành nghiên cứu khoa 

học 

 x    
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN      

3.1. C1 Tiếp nhận bệnh   x   

3.2. C2 Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn   x   

3.3. C3 
Lượng giá chức năng người 

bệnh 

  x   

3.4. C4 
Băng thun mỏm cụt chi trên, 

chi dưới 

  x   

3.5. C5 Tập sử dụng chân tay tay giả   x   

3.6. C6 
Tập sử dụng chân giả tháo 

khớp háng 

  x   

3.7. C7 
Sử dụng nẹp cổ -  bàn tay 

WHO 

  x   

3.8. C8 
Tập sử dụng nẹp dạng khớp 

háng (S-  W-  A-  S-  H) 

  x   

3.9. C9 
Tập sử dụng nẹp trên gối 

KAFO 

  x   

3.10. C10 
Tập sử dụng nẹp trên gối có 

khớp háng HKAFO 

  x   

3.11. C11 
Sử dụng nẹp cổ -  bàn chân 

AFO 

     

3.12. C12 Tập sử dụng đệm bàn chân FO      

3.13. C13 
Tập sử dụng áo nẹp chỉnh hình 

cột sống ngực thắt lưng 

     

3.14. C14 
Tập sử dụng giày dép cho 

người bệnh phong 
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4.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

cho từng năng lực. 

A. Các năng lực cơ bản 

A1. Hiểu biết về chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Phân tích những nội dung cơ bản về chính trị để nâng cao ý thức 

trách nhiệm xây dựng đất nước hiện nay. 

 Phân tích đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để bản thân giữ 

gìn quốc phòng, an ninh ở nước ta thêm ổn định và bền vững. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở 

thành người người học  tốt, người công dân tốt. 

 Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động 

có năng lực hoàn thành công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp 

tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người 

lao động tốt, người cử nhân  tốt. 

A2.  Sử dụng ngoại ngữ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng giao tiếp cơ bản. 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành cơ bản. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Nghe hiểu các tình huống liên quan đến chuyên ngành.  

 Giao tiếp hiệu quả, trao đổi thông tin cơ bản. 

 Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng. 

 Tra cứu tài liệu hiệu quả 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Thông qua việc thực hành các tình huống giao tiếp, giáo dục cho 

người học có ý thức trách nhiệm trong công việc khám chữa bệnh. 
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 Hướng dẫn người học hình thành thói quen cẩn thận, có trách nhiệm 

trong lời nói và hành vi khi xử lý các tình huống khác nhau trong công tác 

truyền thông giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

A3. Sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả tổng quan máy tính và hệ điều hành 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

 Vận dụng soạn thảo văn bản và in ấn bằng phần mềm Microsoft 

Word 

 Ứng dụng nhập dữ liệu, tính toán, sắp xếp và quản lý thông tin bằng 

phần mềm Microsoft Excel 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xác định qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách. Thực 

hành được thao tác cơ bản trong windows.  

 Soạn thảo, định dạng  phù hợp với thể loại văn bản và yêu cầu của 

công việc.  

 Nhập dữ liệu và tính toán chính xác những bài toán thông thường, 

hỗ trợ công việc sắp xếp và xử lý số liệu cơ bản trong nghiên cứu khoa học 

bằng phần mềm Microsoft Excel. 

 Thực hành thành thạo thao tác in ấn văn bản.  

 Tạo dữ liệu đa phương tiện hiệu quả để báo cáo hoặc thảo luận. 

 Sử dụng hiệu quả mạng internet để tìm kiếm thông tin để phục vụ 

học tập và công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Chủ động, thành thạo trong soạn thảo báo cáo, lưu trữ giữ liệu, 

quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. 

A4. Giao tiếp – giáo dục sức khỏe 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Xác định vai trò và tầm quan trong của giao tiếp trong thực hành y 

khoa. 

 Trình bày kiến thức về các nguyên tắc giao tiếp, phương thức giao 

tiếp để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp hiệu 

quả. 

 Xác định và xử lý được các vấn đề phát sinh trong giao tiếp 
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 Phân tích văn hóa, xã hội  và tâm lý con người Việt Nam. 

 Vận dụng giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh. 

 Vận dụng giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

 Mô tả được quy trình tư vấn – giáo dục sức khỏe Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

 Lập được kế hoạch GDSK Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

 Mô tả tổ chức thực hiện GDSK và đánh giá kết quả GDSK. 

 Vận dụng xử lý các xung đột mâu thuẫn trong môi trường làm việc.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kỹ năng giao tiếp tốt đối với từng trường hợp để đem lại 

lợi ích chủ yếu cho người bệnh và người nhà người bệnh, để họ yên tâm, 

tin tưởng, hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đem lại uy tín 

cho khoa phòng, bệnh viện, và cán bộ y tế. 

 Thảo luận với đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc, ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc 

 Đánh giá kết quả đạt được bằng các phản hồi về giao tiếp bằng lời 

hay không lời, các kết quả mong đợi hay các thay đổi cho người bệnh để 

nhận định và chuẩn bị các bước giao tiếp trong quy trình tiếp theo. 

 Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe đầy đủ. 

 Khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, tài liệu giáo dục sức khỏe. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Thái độ khiêm tốn, phục vụ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia 

sẻ, cảm thông sâu sắc với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Làm chủ tình cảm và cảm xúc. 

 Giải quyết mâu thuẫn nội tại, quản lý stress. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề. 

 Xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chính xác, hiệu quả. 
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 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh.  

A5. Hành nghề độc lập và phát triển nghề nghiệp cá nhân  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hoạt động  ngành Vật lý trị liệu – phục hồi chức 

năng  ở Việt Nam. 

 Mô tả những phương pháp tự học đúng đắn. Biết cách điều chỉnh và  

áp dụng những phương pháp tự học một cách phù hợp nhằm đạt kết quả 

cao 

 Biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự học một cách khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm thời gian và chất lượng 

 Mô tả được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. 

 Phân tích được hệ thống tổ chức  ngành y tế.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp để mở rộng và tạo các mối quan hệ tốt trong ngành nghề , 

xã hội giúp khởi nghiệp và phát triển 

 Đánh giá về năng lực cá nhân   

 Tự học tập phát triển nghề nghiệp bản thân  

 Lập được kế hoạch hành nghề. 

 Tìm kiếm và khai thác thị trường tìm năng 

 Phối hợp đối tác và xây dựng mạng  lưới hợp tác trong hành nghề 

 Quản lý và điều hành doanh nghiệp 

 Sử dụng ngoại ngữ để nâng cao năng lực chuyên môn, và cơ hội 

việc làm ngoài nước.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của kỹ năng tự học 

 Thể hiện sự tự giác, chủ động và độc lập trong việc tự học, tự 

nghiên cứu. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

A6. Hành nghề theo đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

1. Yêu cầu kiến thức 
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 Trình bày được quy định của pháp luật Việt Nam liên quan nhóm 

ngành sức khỏe 

 Liệt kê được văn bản pháp qui liên quan đến sức khỏe con người  

 Liệt kê quy định về đạo đức nghề nghiệp, của Bộ Y tế Việt Nam 

 Trình bày được quy định về quy tắc ứng xử  của Bộ Y tế Việt Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia trong thực 

hành VLTL-PHCN 

 Hành  nghề theo quy định của pháp luật về chính sách, thủ tục và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ  

 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao  

 Quản lý thời gian làm việc  

 Quản lý kế hoạch công việc  

 Quản lý chuyên môn  

 Giao tiếp ứng xử  

 Giải quyết vấn đề  

 Báo cáo sự cố, hoặc các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

 Ghi chép và bảo quản hồ sơ  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B. Các năng lực chung  

B1. Ứng dụng kiến thức cơ bản về sinh vật học, vi sinh, ký sinh trùng 

trong công việc  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh  

và ký sinh trùng. 

 Trình bày được đặc điểm của sinh vật học và phân loại của vi sinh, 

ký sinh trùng. 
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 Trình bày được khả năng gây bệnh, đặc điểm bệnh học, đường xâm 

nhập và tác hại của một số loại Vi sinh – Ký sinh trùng thường gặp. 

 Liệt kê được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện 

pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng gây nên. 

 Nêu được mối tương quan giữa vi sinh, ký sinh trùng với cơ thể và 

môi trường. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt 

liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus. 

 Tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm  

do chúng gây ra cho con người. 

 Hướng dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều 

trị các bệnh này cho người bệnh. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Tôn trọng, cảm thông với người bệnh trong quá trình tiếp xúc với 

người bệnh. 

 Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

mình. 

 Thể hiện tính tích cực trong học tập, độc lập và phối hợp tốt trong 

làm việc nhóm. 

 Thể hiện được ý thức sạch sẽ trong sinh hoạt và thực hành nghề 

nghiệp. 

 Tuyên truyền giáo dục cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho con 

người. 

B2. Vận dụng kiến thức về các nhóm thuốc trong điều trị các bệnh 

thông thường  an toàn, hiệu quả  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày sự hấp thu, chuyển hóa, và thải trừ thuốc trong cơ thể. 

 Giải thích được tác dụng của các nhóm thuốc tới cơ thể, cách dùng, 

liều dùng, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kiến thức về thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng 

thuốc một cách an toàn, hợp lý. 
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3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc một 

cách hiệu quả, an toàn. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh. 

 Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp. 

B3. Làm việc nhóm 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê những phương pháp rèn luyện phù hợp, tư duy độc lập một 

cách chủ động từ đó dễ dàng làm chủ được bản thân và làm việc độc lập 

hiệu quả nhất. 

 Trình bày những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành 

viên của nhóm 

 Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu 

 Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn 

thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của 

họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phối hợp hiệu quả với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình 

trị liệu. 

 Phân tích và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Lập kế hoạch mô tả nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Giao tiếp hiệu quả, lắng nghe ý kiến đóng góp và phản hồi thông tin  

trong nhóm. 

 Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ 

và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác. 

 Xử lý các tình huống xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại 

hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau 

 Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người 

khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ 

 Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác 

và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. 
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B4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực 

hành chăm sóc người bệnh. 

 Vận dụng kiến thức y học cơ sở và khoa học cơ bản, kiến thức 

chuyên ngành để lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện một số kỹ năng chuẩn bị, tiếp nhận người bệnh, 

 Thực hành đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc 

người bệnh trong một số tình huống cụ thể. 

 Nhận biết, theo dõi và xử trí được một số biến cố xảy ra trong và 

sau khi làm thủ thuật. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Thể hiện thái độ ân cần khi giao tiếp, tôn trọng người bệnh và người 

nhà. 

 Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc. 

 Có tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc. 

 Chịu trách nhiệm khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc trên người 

bệnh. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của học phần điều dưỡng cơ bản 

đối với toàn bộ chương trình học. 

B5. Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày mục đích, chỉ định, chống chỉ định, áp dụng, không áp 

dụng một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 

  Mô tả quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho một số tai nạn, chấn 

thương, bệnh lý cấp cứu thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Đo các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh chính xác. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số tai nạn, chấn 

thương. 

 Xử trí người bệnh ngưng hô hấp, tuần hoàn đúng quy trình. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề. 

 Đức tính trung thực. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc.  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

B6. Quản lý công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hệ thống tổ chức y tế Việt Nam. 

 Trình bày cách tổ chức và quản lý y tế tại bệnh viện và các tuyến y 

tế cơ sở. 

 Mô tả phương pháp lãnh đạo và quản lý.  

 Vận dụng tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn. 

 Lập kế hoạch hoạt động và điều chỉnh kế hoạch khi các nguồn lực 

thay đổi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra. 

 Quản lý thời gian hiệu quả.  

 Điều phối phân công công việc phù hợp.  

 Sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

 Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện tiến độ công việc có chất 

lượng, an toàn. 

 Đánh giá và so sánh với mục tiêu đề ra. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 

 Lãnh đạo và quản lý hiệu quả. 

 Thương thuyết, đàm phán hiệu quả. 

 Giải quyết vấn đề phù hợp.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong nhanh nhẹn và tự tin. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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 Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân. 

B7. Sử dụng nguồn lực 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được các nguồn lực trong quá trình điều trị của người 

bệnh 

 Mô tả quy trình quản lý nguồn lực.  

 Liệt kê các quy định liên quan sử dụng nguồn lực trong đơn vị 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực. 

 Phân tích xác định vấn đề 

 Triển khai thực hiện 

 Giám sát, đánh giá chất lượng và cách thức sử dụng các nguồn lực. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B8. Xây dựng phát triển cho cơ quan, đơn vị 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được quy trình cải tiến công việc  

 Áp dụng các quy định đảm bảo chất lượng của Bộ y tế Việt Nam 

 Tổng hợp các quy định, qui tắc ứng xử của Bộ Y tế vào nơi làm 

việc   

 Vận dụng kiến thức lãnh đạo quản lý  

 Thực hành nghiên cứu khoa học  

 Phân tích  được những kiến thức về chuyên môn về VLTL-PHCN  

 Áp dụng được các phương pháp sư phạm trong y học  

 Mô tả Tâm lý người và tâm lý y học  

 Nhận thức được những vấn đề về Kinh tế - Chính trị - Xã hội Việt 

Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 
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 Làm việc nhóm hiệu quả 

 Thực hành tốt nghiên cứu khoa học  

 Thực hành tốt quản lý công việc  

 Cải tiến công việc có hiệu quả 

 Tìm kiếm thông tin ứng dụng hiệu quả vào công việc  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B9. Thực hành nghiên cứu khoa học 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được đại cương về nghiên cứu khoa học và chọn vấn đề 

nghiên cứu 

 Phân tích được tài liệu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo  

 Giải thích được phương pháp nghiên cứu khoa học  

 Liệt kê được cỡ mẫu, kỹ thuật chọn mẫu và phương pháp thu thập 

số liệu 

 Giải thích được xử lý, phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên 

cứu  

 Mô tả thực hành dựa trên bằng chứng (Evidence- Based Practice- 

EBP) 

 Mô tả phương pháp viết và trình bày một báo cáo khoa học 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phân tích, phản biện và làm việc nhóm  

 Tìm kiếm và “Skimming- Scanning”  

 Mô phỏng, làm việc nhóm  

 Giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian 

 Ứng dụng phần mềm thống kê 

 Phản biện và bình luận 

 Viết theo phong cách khoa học và trình bày trước tập thể 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  
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 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

C. Các năng lực chuyên môn 

C1. Tiếp nhận bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

 Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho 

người bệnh. 

 Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

 Tư vấn - truyền đạt giáo dục sức khỏe vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng. 

 Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thu thập đầy đủ thông tin về bệnh. 

 Quan sát tổng quan về người bệnh.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C2. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp 

cho người bệnh. 

 Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh 

lý của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

 Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Đo chính xác dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhịp thở, nhiệt độ, huyết áp 

động mạch. 

 Thực hiện đo huyết áp đúng cách. 

 Ghi nhận thông tin sinh hiệu vào hồ sơ bệnh án. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C3. Lượng giá chức năng người bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ các chức năng vận động của người bệnh  

 Trình bày được ý nghĩa của lượng giá chức năng người bệnh 

 Mô tả các bước lượng giá chức năng thằng bằng  

 Mô tả các bước lượng giá đáng đi  

 Mô tả các bước lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày  

 Mô tả các bước thử cơ bằng tay 

 Mô tả các bước đo tầm vận động khớp  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh 

 Lượng giá chức năng người bệnh thành thạo. 
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 Phân tích, tổng hợp kết quả lượng giá. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C4. Băng thun mỏm cụt chi trên, chi dưới  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định sử dụng băng thun mỏm 

cụt. 

 Trình bày được cách chọn loại băng phù hợp để băng mỏm cụt. 

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập băng thun mỏm cụt. 

 Liệt kê đầy đủ những điều cần tránh khi băng mỏm cụt. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo băng thun mỏm cụt. 

 Sử dụng băng phù hợp cho từng loại mỏm cụt. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C5. Tập sử dụng chân tay tay giả 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật tập sử dụng tay 

giả trên khuỷu, dưới khuỷu. Chân giả trên gối, dưới gối. 

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 
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 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng tay giả trên khuỷu, dưới 

khuỷu. Chân giả trên gối, dưới gối. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng tay giả trên khuỷu, dưới khuỷu. Chân giả trên 

gối, dưới gối. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo kỹ thuật tập sử dụng tay giả trên khuỷu, dưới 

khuỷu. Chân giả trên gối, dưới gối. 

 Sử dụng tay giả trên khuỷu, dưới khuỷu. Chân giả trên gối, dưới 

gối. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C6. Tập sử dụng chân giả tháo khớp háng 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng chân 

giả tháo khớp háng.   

  Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng chân giả tháo khớp háng.   

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng chân giả tháo khớp háng.   

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập sử dụng thành thạo chân giả tháo khớp háng.   

 Sử dụng chân giả tháo khớp háng phù hợp cho từng đối tượng. 
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 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần, niềm nở, thận trọng, chu đáo. 

 Tác phong tự tin. 

  Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C7. Sử dụng nẹp cổ -  bàn tay WHO 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng nẹp cổ 

bàn tay WHO.  

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO.  

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo quy trình kỹ thuật sử dụng nẹp WHO.  

 Sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C8. Tập sử dụng nẹp dạng khớp háng (S-  W-  A-  S-  H) 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng nẹp 

dạng khớp háng (S.W.A.S.H). 

  Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 
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 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng nẹp dạng khớp háng 

(S.W.A.S.H). 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng nẹp dạng khớp háng (S.W.A.S.H). 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập sử dụng thạo thạo nẹp dạng khớp háng (S.W.A.S.H). 

 Sử dụng nẹp dạng khớp háng (S.W.A.S.H) phù hợp cho từng đối 

tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3.Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm  mỏng và nguyên tắc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C9. Tập sử dụng nẹp trên gối KAFO 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng nẹp trên 

gối KAFO. 

 Mô tả đầy đủ các bước của của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng nẹp trên gối KAFO. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng nẹp trên gối KAFO. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo quy trình kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối 

KAFO. 

 Sử dụng nẹp trên gối KAFO phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 
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3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong thận trọng, tỉ mỉ. 

 Đức tính trung thực. 

C10.  Tập sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng nẹp trên 

gối có khớp háng HKAFO.   

  Mô tả đầy đủ các bước của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng nẹp trên gối có khớp háng 

HKAFO.   

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO.   

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng 

HKAFO.  

 Sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO phù hợp cho từng đối 

tượng. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C11.  Sử dụng nẹp cổ -  bàn chân AFO 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng nẹp cổ 

bàn chân AFO. 

 Mô tả các thao tác của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO. 
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 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Hướng dẫn sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO. 

 Sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C12.  Tập sử dụng đệm bàn chân FO 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng đệm 

bàn chân FO. 

 Mô tả các thao tác của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng đệm bàn chân FO. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Mô tả đầy đủ chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Hướng dẫn sử dụng đệm bàn chân FO. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo kỹ thuật sử dụng đệm bàn chân FO. 

 Sử dụng  đệm bàn chân FO phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C13.  Tập sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định kỹ thuật sử dụng áo nẹp 

chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng TLSO, áo nẹp cột sống thắt lưng cứng, 

mềm. 

 Mô tả các thao tác của kỹ thuật. 

 Giải thích được tác dụng của tập sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột 

sống ngực thắt lưng TLSO, áo nẹp cột sống thắt lưng cứng, mềm. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Mô tả đầy đủ chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Hướng dẫn sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng 

TLSO, áo nẹp cột sống thắt lưng cứng, mềm. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập sử dụng thành thạo áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng 

TLSO. 

 Sử dụng  áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực thắt lưng TLSO, áo nẹp 

cột sống thắt lưng cứng, mềm phù hợp cho từng đối tượng. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C14.  Tập sử dụng giày dép cho người bệnh phong 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả các thao tác của tập sử dụng giày dép cho người bệnh phong. 

 Giải thích được tác dụng của giày dép cho người bệnh phong. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Liệt kê các dụng cụ hỗ trợ việc tập luyện vận động khớp nhằm nâng 

cao hiệu quả điều trị. 



121 

 

 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Sử dụng giày dép cho người bệnh phong.   

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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5. Tên việc làm: Tập vật lý trị liệu –PHCN trẻ em 

5.1. Mô tả vị trí làm việc: 

Cử nhân  vật lý trị liệu thực hiện lượng giá và điều trị toàn diện cho 

trẻ,  thực hiện tại khoa Phục hồi chức năng và tại các khoa lâm sàng khác 

trong bệnh viện theo mô hình nội trú, ngoại trú và tại nhà. 

Tư vấn cho trẻ và gia đình về tập vật lý trị liệu, tư vấn giáo dục sức 

khỏe cho gia đình trẻ. 

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho bệnh nhi. 

5.1.1 Kiến thức  

- Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

- Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho người 

bệnh. 

- Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

- Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp cho 

người bệnh. 

- Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh lý 

của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

- Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

- Trình bày đầy đủ các bước lượng giá chức năng người bệnh.  

- Phân tích được quá trình phát triển con người  

- Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định vật lý trị liệu cho trẻ em. 

- Giải thích rõ tác dụng của tập vật lý trị liệu ở trẻ em  

- Mô tả đầy đủ các bước tập vật lý trị liệu cho trẻ em  

- Nhận biết mức độ đáp ứng, lập kế hoạch thời gian tập cho từng trẻ  

5.1.2 Kỹ năng 

Thao tác đúng, thành thạo và an toàn các kỹ thuật điều trị. 

Vận hành đúng, thành thạo, an toàn và bảo quản tốt các trang thiết bị 

máy móc chuyên ngành vật lý trị liệu. 

Thu thập, phân tích thông tin có liên quan đến nhu cầu của đối tượng 

được phục vụ. 

Thực hiện các kỹ thuật can thiệp phục hồi chức năng một cách hệ 

thống an toàn cho các loại bệnh trong chuyên ngành phục hồi chức năng. 

Lượng giá sau can thiệp phục hồi chức năng, điều chỉnh kỹ thuật phục 

hồi chức năng phù hợp với từng dạng bệnh cụ thể. 

Hướng dẫn người bệnh sử dụng một số dụng cụ trợ giúp đơn giản hỗ 

trợ trong điều trị. 
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Ứng xử lịch sự, văn minh, niềm nở, ân cần, chu đáo. 

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, người nhà người bệnh và đồng 

nghiệp 

Thể hiện lời nói, cử chỉ, động viên, khuyến khích người bệnh an tâm 

điều trị. 

Xử lý tốt các tình huống phù hợp trong các ngữ cảnh giao tiếp khác 

nhau. 

5.1.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

Tuân thủ quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 

Cử nhân  Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng luôn 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. 

Cử nhân  xem người bệnh là trung tâm của quá trình điều trị chăm sóc 

Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng. Tất cả vì mục tiêu chăm sóc phục hồi 

chức năng tốt nhất cho người bệnh, luôn lắng nghe, đồng cảm, động viên 

người bệnh trong điều trị và trong cuộc sống. 

Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

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

dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc 

chuyên môn. 

Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp, giữ gìn và 

phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. 

5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:  499 giờ lý thuyết,  956 giờ thực hành  

(tương đương 71 tín chỉ). 

5.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN      
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1.1. A1 
Hiểu biết về chính trị, văn hóa 

xã hội, an ninh, quốc phòng 

 x    

1.2. A2 Sử dụng ngoại ngữ  x    

1.3. A3 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 

 x    

1.4. A4 Giao tiếp - giáo dục sức khỏe   x   

1.5. A5 
Hành nghề độc lập và phát 

triển nghề nghiệp cá nhân 

  x   

1.6. A6 
Hành nghề theo đạo đức nghề 

nghiệp và pháp luật 

  x   

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG      

2.1. B1 

 Ứng dụng kiến thức cơ bản về 

sinh vật học, vi sinh, ký sinh 

trùng trong công việc 

 x    

2.2. B2 

Vận dụng kiến thức về các 

nhóm thuốc trong điều trị các 

bệnh thông thường  an toàn, 

hiệu quả 

 x    

2.3. B3 Làm việc nhóm   x   

2.4. B4 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 x    

2.5. B5 
Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ 

bản 

  x   

2.6. B6 Quản lý công việc   x   

2.7. B7 Sử dụng nguồn lực   x   
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

2.8. B8 
Xây dựng phát triển cho cơ 

quan, đơn vị 

  x   

2.9. B9 
Thực hành nghiên cứu khoa 

học 

 x    

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN      

3.1. C1 Tiếp nhận bệnh   x   

3.2. C2 Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn      

3.3. C3 
Lượng giá chức năng người 

bệnh 

     

3.4. C4 
Tập kiểm soát đầu, cổ và thân 

mình 

     

3.5. C5 
Tập ức chế và và phá vỡ các 

phản xạ bệnh lý 

     

3.6. C6 
Tập thăng bằng với bàn bập 

bênh 

  x   

3.7. C7 Tập vận động với bóng   x   

3.8. C8 Tập điều hợp vận động   x   

3.9. C9 Tập dáng đi   x   

3.10. C10 Tập cảm thụ bản thể   x   

3.11. C11 
Tập ức chế co cứng tay, chân, 

thân mình 

  x   

3.12. C12 Hướng dẫn bài tập về nhà   x   
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5.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

cho từng năng lực. 

A. Các năng lực cơ bản 

A1. Hiểu biết về chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Phân tích những nội dung cơ bản về chính trị để nâng cao ý thức 

trách nhiệm xây dựng đất nước hiện nay. 

 Phân tích đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để bản thân giữ 

gìn quốc phòng, an ninh ở nước ta thêm ổn định và bền vững. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở 

thành người người học  tốt, người công dân tốt. 

 Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động 

có năng lực hoàn thành công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp 

tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người 

lao động tốt, người Cử nhân  tốt. 

A2.  Sử dụng ngoại ngữ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng giao tiếp cơ bản . 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành cơ bản . 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Nghe hiểu các tình huống liên quan đến chuyên ngành.  

 Giao tiếp hiệu quả, trao đổi thông tin cơ bản. 

 Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng. 

 Tra cứu tài liệu hiệu quả. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Thông qua việc thực hành các tình huống giao tiếp, giáo dục cho 

người học  có ý thức trách nhiệm trong công việc khám chữa bệnh. 
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 Hướng dẫn người học  hình thành thói quen cẩn thận, có trách 

nhiệm trong lời nói và hành vi khi xử lý các tình huống khác nhau trong 

công tác truyền thông giao dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

A3. Sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả tổng quan máy tính và hệ điều hành 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

 Vận dụng soạn thảo văn bản và in ấn bằng phần mềm Microsoft 

Word 

 Ứng dụng nhập dữ liệu, tính toán, sắp xếp và quản lý thông tin bằng 

phần mềm Microsoft Excel 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xác định qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách. Thực 

hành được thao tác cơ bản trong windows.  

 Soạn thảo, định dạng  phù hợp với thể loại văn bản và yêu cầu của 

công việc.  

 Nhập dữ liệu và tính toán chính xác những bài toán thông thường, 

hỗ trợ công việc sắp xếp và xử lý số liệu cơ bản trong nghiên cứu khoa học 

bằng phần mềm Microsoft Excel. 

 Thực hành thành thạo thao tác in ấn văn bản.  

 Tạo dữ liệu đa phương tiện hiệu quả để báo cáo hoặc thảo luận. 

 Sử dụng hiệu quả mạng internet để tìm kiếm thông tin để phục vụ 

học tập và công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Chủ động, thành thạo trong soạn thảo báo cáo, lưu trữ giữ liệu, 

quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. 

A4. Giao tiếp – giáo dục sức khỏe 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Xác định vai trò và tầm quan trong của giao tiếp trong thực hành y 

khoa. 

 Trình bày kiến thức về các nguyên tắc giao tiếp, phương thức giao 

tiếp để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp hiệu 

quả. 

 Xác định và xử lý được các vấn đề phát sinh trong giao tiếp 
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 Phân tích văn hóa, xã hội  và tâm lý con người Việt Nam. 

 Vận dụng giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh. 

 Vận dụng giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

 Mô tả được quy trình tư vấn – giáo dục sức khỏe Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

 Lập được kế hoạch GDSK Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

 Mô tả tổ chức thực hiện GDSK và đánh giá kết quả GDSK. 

 Vận dụng xử lý các xung đột mâu thuẫn trong môi trường làm việc.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kỹ năng giao tiếp tốt đối với từng trường hợp để đem lại 

lợi ích chủ yếu cho người bệnh và người nhà người bệnh, để họ yên tâm, 

tin tưởng, hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đem lại uy tín 

cho khoa phòng, bệnh viện, và cán bộ y tế. 

 Thảo luận với đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc, ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc 

để 

 đánh giá kết quả cuối cùng đạt được bằng các phản hồi về giao tiếp 

bằng lời hay không lời, các kết quả mong đợi hay các thay đổi cho người 

bệnh để nhận định và chuẩn bị các bước giao tiếp trong quy trình tiếp theo. 

 Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe đầy đủ. 

 Khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, tài liệu giáo dục sức khỏe. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Thái độ khiêm tốn, phục vụ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia 

sẻ, cảm thông sâu sắc với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Làm chủ tình cảm và cảm xúc. 

 Giải quyết mâu thuẫn nội tại, quản lý stress. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề. 
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 Xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chính xác, hiệu quả. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh.  

A5. Hành nghề độc lập và phát triển nghề nghiệp cá nhân  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hoạt động  ngành Vật lý trị liệu –phục hồi chức 

năng ở Việt Nam. 

 Mô tả những phương pháp tự học đúng đắn. Biết cách điều chỉnh và  

áp dụng những phương pháp tự học một cách phù hợp nhằm đạt kết quả 

cao 

 Biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự học một cách khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm thời gian và chất lượng 

 Mô tả được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. 

 Phân tích được hệ thống tổ chức  ngành y tế.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp để mở rộng và tạo các mối quan hệ tốt trong ngành nghề , 

xã hội giúp khởi nghiệp và phát triển 

 Đánh giá về năng lực cá nhân   

 Tự học tập phát triển nghề nghiệp bản thân  

 Lập được kế hoạch hành nghề. 

 Tìm kiếm và khai thác thị trường tìm năng 

 Phối hợp đối tác và xây dựng mạng  lưới hợp tác trong hành nghề 

 Quản lý và điều hành doanh nghiệp 

 Sử dụng ngoại ngữ để nâng cao năng lực chuyên môn, và cơ hội 

việc làm ngoài nước.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của kỹ năng tự học 

 Thể hiện sự tự giác, chủ động và độc lập trong việc tự học, tự nghiên 

cứu. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, sáng 

tạo trong công việc. 
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A6. Hành nghề theo đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được quy định của pháp luật Việt Nam liên quan nhóm 

ngành sức khỏe 

 Liệt kê được văn bản pháp qui liên quan đến sức khỏe con người  

 Liệt kê quy định về đạo đức nghề nghiệp, của Bộ Y tế Việt Nam 

 Trình bày được quy định về quy tắc ứng xử  của Bộ Y tế Việt Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia trong thực 

hành VLTL-PHCN 

 Hành  nghề theo quy định của pháp luật về chính sách, thủ tục và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ  

 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao  

 Quản lý thời gian làm việc  

 Quản lý kế hoạch công việc  

 Quản lý chuyên môn  

 Giao tiếp ứng xử  

 Giải quyết vấn đề  

 Báo cáo sự cố, hoặc các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

 Ghi chép và bảo quản hồ sơ  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B. Các năng lực chung  

B1. Ứng dụng kiến thức cơ bản về sinh vật học, vi sinh, ký sinh trùng 

trong công việc  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh  

và ký sinh trùng. 
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 Trình bày được đặc điểm của sinh vật học và phân loại của vi sinh, 

ký sinh trùng. 

 Trình bày được khả năng gây bệnh, đặc điểm bệnh học, đường xâm 

nhập và tác hại của một số loại Vi sinh – Ký sinh trùng thường gặp. 

 Liệt kê được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện 

pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng gây nên. 

 Nêu được mối tương quan giữa vi sinh, ký sinh trùng với cơ thể và 

môi trường. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt 

liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus. 

 Tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm  

do chúng gây ra cho con người. 

 Hướng dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều 

trị các bệnh này cho người bệnh. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Tôn trọng, cảm thông với người bệnh trong quá trình tiếp xúc với 

người bệnh. 

 Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

mình. 

 Thể hiện tính tích cực trong học tập, độc lập và phối hợp tốt trong 

làm việc nhóm. 

 Thể hiện được ý thức sạch sẽ trong sinh hoạt và thực hành nghề 

nghiệp. 

 Tuyên truyền giáo dục cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho con 

người. 

B2. Vận dụng kiến thức về các nhóm thuốc trong điều trị các bệnh 

thông thường  an toàn, hiệu quả  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày sự hấp thu, chuyển hóa, và thải trừ thuốc trong cơ thể. 

 Giải thích những tác dụng chính của các nhóm thuốc tới cơ thể, 

cách dùng, liều dùng, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kiến thức về thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng 

thuốc một cách an toàn, hợp lý. 
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3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc một 

cách hiệu quả, an toàn. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh. 

 Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp. 

B3. Làm việc nhóm 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê những phương pháp rèn luyện phù hợp, tư duy độc lập một 

cách chủ động từ đó dễ dàng làm chủ được bản thân và làm việc độc lập 

hiệu quả nhất. 

 Trình bày những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành 

viên của nhóm 

 Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu 

 Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn 

thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của 

họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phối hợp hiệu quả với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình 

trị liệu. 

 Phân tích và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Lập kế hoạch mô tả nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi thông 

tin  trong nhóm. 

 Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ 

và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác. 

 Xử lý các tình huống xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại 

hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau 

 Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người 

khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ 

 Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác 

và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. 
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B4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực 

hành chăm sóc người bệnh. 

 Vận dụng kiến thức y học cơ sở và khoa học cơ bản, kiến thức 

chuyên ngành để lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện một số kỹ năng chuẩn bị, tiếp nhận người bệnh, 

 Thực hành đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc 

người bệnh trong một số tình huống cụ thể. 

 Nhận biết, theo dõi và xử trí được một số biến cố xảy ra trong và 

sau khi làm thủ thuật. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Thể hiện thái độ ân cần khi giao tiếp, tôn trọng người bệnh và người 

nhà. 

 Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc. 

 Có tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc. 

 Chịu trách nhiệm khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc trên người 

bệnh. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của học phần điều dưỡng cơ bản 

đối với toàn bộ chương trình học. 

B5. Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày mục đích, chỉ định, chống chỉ định, áp dụng, không áp 

dụng một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 

  Mô tả quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho một số tai nạn, chấn 

thương, bệnh lý cấp cứu thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Đo các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh chính xác. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số tai nạn, chấn 

thương. 

 Xử trí người bệnh ngưng hô hấp, tuần hoàn đúng quy trình. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 
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 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề. 

 Đức tính trung thực. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc.  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

B6. Quản lý công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hệ thống tổ chức y tế Việt Nam. 

 Trình bày cách tổ chức và quản lý y tế tại bệnh viện và các tuyến y 

tế cơ sở. 

 Mô tả phương pháp lãnh đạo và quản lý.  

 Vận dụng tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn. 

 Lập kế hoạch hoạt động và điều chỉnh kế hoạch khi các nguồn lực 

thay đổi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra. 

 Quản lý thời gian hiệu quả.  

 Điều phối phân công công việc phù hợp.  

 Sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

 Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện tiến độ công việc có chất 

lượng, an toàn. 

 Đánh giá và so sánh với mục tiêu đề ra. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 

 Lãnh đạo và quản lý hiệu quả. 

 Thương thuyết, đàm phán hiệu quả. 

 Giải quyết vấn đề phù hợp.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong nhanh nhẹn và tự tin. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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 Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân. 

B7. Sử dụng nguồn lực 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được các nguồn lực trong quá trình điều trị của người 

bệnh 

 Mô tả quy trình quản lý nguồn lực.  

 Liệt kê các quy định liên quan sử dụng nguồn lực trong đơn vị 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực. 

 Phân tích xác định vấn đề 

 Triển khai thực hiện 

 Giám sát, đánh giá chất lượng và cách thức sử dụng các nguồn lực. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B8. Xây dựng phát triển cho cơ quan, đơn vị 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được quy trình cải tiến công việc  

 Áp dụng các quy định đảm bảo chất lượng của Bộ y tế Việt Nam 

 Tổng hợp các quy định, qui tắc ứng xử của Bộ Y tế vào nơi làm việc  

 Vận dụng kiến thức lãnh đạo quản lý  

 Thực hành nghiên cứu khoa học  

 Phân tích  được những kiến thức về chuyên môn về VLTL-PHCN  

 Áp dụng được các phương pháp sư phạm trong y học  

 Mô tả Tâm lý người và tâm lý y học  

 Nhận thức được những vấn đề về Kinh tế - Chính trị - Xã hội Việt 

Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 

 Làm việc nhóm hiệu quả 
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 Thực hành tốt nghiên cứu khoa học  

 Thực hành tốt quản lý công việc  

 Cải tiến công việc có hiệu quả 

 Tìm kiếm thông tin ứng dụng hiệu quả vào công việc  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B9. Thực hành nghiên cứu khoa học 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được đại cương về nghiên cứu khoa học và chọn vấn đề 

nghiên cứu 

 Phân tích được tài liệu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo  

 Giải thích được phương pháp nghiên cứu khoa học  

 Liệt kê được cỡ mẫu, kỹ thuật chọn mẫu và phương pháp thu thập 

số liệu 

 Giải thích được xử lý, phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên 

cứu  

 Mô tả thực hành dựa trên bằng chứng (Evidence- Based Practice- 

EBP) 

 Mô tả phương pháp viết và trình bày một báo cáo khoa học 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phân tích, phản biện và làm việc nhóm  

 Tìm kiếm và “Skimming- Scanning”  

 Mô phỏng, làm việc nhóm  

 Giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian 

 Ứng dụng phần mềm thống kê 

 Phản biện và bình luận 

 Viết theo phong cách khoa học và trình bày trước tập thể 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 
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 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

C. Các năng lực chuyên môn 

C1. Tiếp nhận bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

 Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho 

người bệnh. 

 Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

  

 Tư vấn -  truyền đạt giáo dục sức khỏe vật lý trị liệu -  phục hồi 

chức năng. 

 Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

  Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thu thập đầy đủ thông tin về bệnh. 

 Quan sát tổng quan về người bệnh.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C2. Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được nguyên tắc đo mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp 

cho người bệnh. 

 Xác định được giới hạn bình thường, những thay đổi sinh lý, bệnh 

lý của mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp. 

 Phân tích được tầm quan trọng của việc theo dõi dấu hiệu sinh tồn. 

2. Yêu cầu kỹ năng 
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 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Đo chính xác dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhịp thở, nhiệt độ, huyết áp 

động mạch. 

 Thực hiện đo huyết áp đúng cách. 

 Ghi nhận thông tin sinh hiệu vào hồ sơ bệnh án. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C3. Lượng giá chức năng người bệnh 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ các chức năng vận động của người bệnh  

 Trình bày được ý nghĩa của lượng giá chức năng người bệnh 

 Mô tả các bước lượng giá chức năng thằng bằng  

 Mô tả các bước lượng giá đáng đi  

 Mô tả các bước lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày  

 Mô tả các bước thử cơ bằng tay 

 Mô tả các bước đo tầm vận động khớp  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh 

 Lượng giá chức năng người bệnh thành thạo. 

 Phân tích, tổng hợp kết quả lượng giá. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C4. Tập kiểm soát đầu, cổ và thân mình  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập kiểm soát đầu, cổ và 

thân mình.   

 Mô tả các thao tác của tập kiểm soát đầu, cổ và thân mình. 

 Giải thích được tác dụng của từng kỹ thuật vận động khớp cơ bản. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ và thân mình.  

 Xử trí tai biến, sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C5. Tập ức chế và và phá vỡ các phản xạ bệnh lý 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập ức chế và phá vỡ các 

phản xạ bệnh. 

 Mô tả các thao tác của tập ức chế và phá vỡ các phản xạ bệnh. 

 Giải thích được tác dụng của tập ức chế và phá vỡ các phản xạ 

bệnh. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Nhận biết mức độ, cường độ, thời gian tập vận động khớp cho từng 

người bệnh phù hợp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Tập thành thạo kỹ thuật ức chế và phá vỡ các phản xạ bệnh.  
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 Động viên, khen ngợi, thuyết phục người bệnh. 

 Xử trí sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C6. Tập thăng bằng với bàn bập bênh 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Chỉ định, chống chỉ định tập thăng bằng với bàn bập bênh. 

 Mô tả các thao tác của tập với bàn bập bênh. 

 Giải thích được tác dụng của tập với bàn bập bênh. 

 Liệt kê đầy đủ chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo với bàn bập bênh.  

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng, lên kế hoạch luyện tập 

hiệu quả nhất. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần, niềm nở, thận trọng, chu đáo. 

 Tác phong tự tin. 

  Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C7. Tập vận động với bóng 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập với bóng. 

 Mô tả các thao tác của tập với bóng. 
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 Giải thích được tác dụng của tập với bóng. 

 Liệt kê đầy đủ chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

  Tập thành thạo với bóng. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng, lên kế hoạch luyện tập 

hiệu quả nhất. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C8. Tập điều hợp vận động 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày chỉ định, chống chỉ định tập điều hợp vận động.  

 Mô tả các thao tác của tập điều hợp vận động. 

 Giải thích được tác dụng của tập điều hợp vận động. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

Nhận biết mức độ, cường độ, thời gian tập vận động cho từng người 

bệnh phù hợp. 

2. Yêu cầu kỹ năng. 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập thành thạo điều hợp vận động.  

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng, lên kế hoạch luyện tập 

hiệu quả nhất. 

 Xử trí tai biến hoặc sự cố.  

3.Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm  mỏng và nguyên tắc. 
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 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C9. Tập dáng đi 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập dáng đi. 

 Trình bày chức năng chi trên, chi dưới, cột sống – lồng ngực.   

 Liệt kê chức năng sinh hoạt hàng ngày. 

 Mô tả đầy đủ giai đoạn đu, chống của bước đi. 

 Phân tích chính xác dáng đi người bệnh.   

 Xử trí các sự cố. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Quan sát được dáng đi sai của người bệnh. 

 Thực hiện thành thạo tập dáng đi cho người bệnh. 

 Xử trí các sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong thận trọng, tỉ mỉ. 

 Đức tính trung thực. 

C10.  Tập cảm thụ bản thể  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy chỉ định, chống chỉ định tập cảm thụ bản thể. 

 Mô tả các thao tác của tập cảm thụ bản thể. 

 Giải thích được tác dụng của tập cảm thụ bản thể. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Liệt kê các dụng cụ hỗ trợ việc tập luyện vận động nhằm nâng cao 

hiệu quả điều trị. 

2.Yêu cầu kỹ năng 
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 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Tập kỹ thuật cảm thụ bản thể thành thạo.  

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng, lên kế hoạch luyện tập 

hiệu quả nhất. 

 Xử trí sự cố hoặc tai biến. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C11.  Tập ức chế co cứng tay, chân, thân mình  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định tập ức chế co cứng tay, 

chân và thân mình. 

 Mô tả các thao tác của tập ức chế co cứng tay, chân và thân mình. 

 Giải thích được tác dụng của tập ức chế co cứng tay, chân và thân 

mình  

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Nhận biết mức độ, cường độ, thời gian tập vận động cho từng người 

bệnh phù hợp. 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh.. 

 Thực hiện thành thạo tập ức chế co cứng tay, chân và thân mình. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng, lên kế hoạch luyện tập 

hiệu quả nhất. 

 Kỹ năng xử trí sự cố. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C12.  Hướng dẫn bài tập về nhà 

1. Yêu cầu kiến thức  
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 Trình bày đầy đủ các nội dung cần tập luyện cho người bệnh sau 

khi ra viện. 

 Giải thích rõ tác dụng của bài tập để người bệnh phối hợp thực hiện  

 Mô tả các bước của bài tập về nhà để người bệnh hiểu và làm theo  

 Nhận biết mức độ đáp ứng, thời gian tập cho từng người bệnh phù 

hợp 

2.Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Quan sát tổng trạng người bệnh. 

 Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình trạng người bệnh. 

 Sử dụng thành thạo các dụng cụ trợ giúp tại nhà. 

 Lựa chọn bài tập tại nhà phù hợp với người bệnh.  

 Huấn luyện được cho người nhà và người bệnh thực hiện đúng bài 

tập tại nhà. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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6. Tên việc làm: Xoa bóp – bấm huyệt 

6.1. Mô tả vị trí làm việc: 

Nhân viên xoa bóp, bấm huyệt là người có nhiệm vụ thực hiện thủ 

pháp xoa bóp, bấm huyệt để phòng và chữa một số bệnh thường gặp 
bằng phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. 

Sau khi học xong học viên có thể tự xoa bóp, bấm huyệt cho mình, 

người thân hoặc làm việc tại các cơ sở y tế các cấp, cơ sở khám chữa 

bệnh, các đơn vị có tổ chức dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt. Môi trường làm 

việc năng động, thực hiện nhanh chóng, tiện lợi, mang lại hiệu quả cao 

về phòng và điều trị một số bệnh thường gặp. 

6.1.1 Kiến thức  

Liệt kê quá trình giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh. 

Vận dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp để tạo sự tin tưởng cho bệnh 

nhân. 

Đặt câu hỏi mở nhằm khai thác nhiều thông tin. 

Trình bày được vị trí, chức năng của các nhóm cơ. 

Trình bày đầy đủ chỉ định, chống chỉ định xoa bóp, bấm huyệt. 

Giải thích cơ chế tác dụng của xoa bóp, bấm huyệt. 

Liệt kê các bước xoa bóp, bấm huyệt.  

6.1.2 Kỹ năng 

Giao tiếp hiệu quả với người bệnh và người nhà người bệnh 

Thực hiện thành thạo 18 thủ thuật xoa bóp, bấm huyệt cơ bản.  

Lập kế hoạch xoa bóp, bấm huyệt cho từng người bệnh cụ thể.  

Thực hiện xoa bóp, bấm huyệt đúng biên độ, cường độ.  

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của xoa bóp trên người bệnh. 

6.1.3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

Thái độ ân cần, lịch sự với người bệnh trong khi thực hiện xoa bóp. 

Làm việc độc lập, 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, 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 quy định của pháp luật khi hành nghề, nghiêm túc thực hiện 

đạo đức nghề nghiệp, và những quy định của nơi làm việc. 
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Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến cảm xúc của người bệnh trong 

điều trị. 

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

dân, hết lòng phục vụ người bệnh. 

Trung thực, khách quan, thận trọng trong thực hiện các công việc 

chuyên môn. 

Khiêm tốn học tập, quan hệ và hợp tác tốt với đồng nghiệp, giữ gìn và 

phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành. 

6.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 488 giờ lý thuyết, 787 giờ thực hành 

(tương đương 46 tín chỉ). 

6.3. Các năng lực của vị trí việc làm 

STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN      

1.1. A1 
Hiểu biết về chính trị, văn hóa 

xã hội, an ninh, quốc phòng 

 x    

1.2. A2 Sử dụng ngoại ngữ  x    

1.3. A3 
Sử dụng công nghệ thông tin 

trong công việc 

 x    

1.4. A4 Giao tiếp - giáo dục sức khỏe   x   

1.5. A5 
Hành nghề độc lập và phát 

triển nghề nghiệp cá nhân 

  x   

1.6. A6 
Hành nghề theo đạo đức nghề 

nghiệp và pháp luật 

  x   

2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG      

2.1. B1 

 Ứng dụng kiến thức cơ bản về 

sinh vật học, vi sinh, ký sinh 

trùng trong công việc 

 x    
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STT 
Mã 

số 
TÊN NĂNG LỰC 

BẬC (Theo tiêu chuẩn kỹ 

năng nghề quốc gia) 

Bậc 

1 

Bậc 

2 

Bậc 

3 

Bậc 

4 

Bậc 

5 

2.2. B2 

Vận dụng kiến thức về các 

nhóm thuốc trong điều trị các 

bệnh thông thường  an toàn, 

hiệu quả 

 x    

2.3. B3 Làm việc nhóm   x   

2.4. B4 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản 

 x    

2.5. B5 
Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ 

bản 

  x   

2.6. B6 Quản lý công việc   x   

2.7. B7 Sử dụng nguồn lực   x   

2.8. B8 
Xây dựng phát triển cho cơ 

quan, đơn vị 

  x   

2.9. B9 
Thực hành nghiên cứu khoa 

học 

 x    

3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN      

3.1. C1 
Chuẩn bị người bệnh trước khi 

xoa bóp 

 x    

3.2. C2 Xoa bóp tác động lên da và cơ   x   

3.3. C3 Bấm huyệt   x   

3.4. C4 Vận động khớp cơ bản   x   

3.5. C5 Chườm đá nóng   x   
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6.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

cho từng năng lực. 

A. Các năng lực cơ bản 

A1. Hiểu biết về chính trị, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Phân tích những nội dung cơ bản về chính trị để nâng cao ý thức 

trách nhiệm xây dựng đất nước hiện nay. 

 Phân tích đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng để bản thân giữ 

gìn quốc phòng, an ninh ở nước ta thêm ổn định và bền vững. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Hình thành bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, phấn đấu trở 

thành người người học  tốt, người công dân tốt. 

 Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động 

có năng lực hoàn thành công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu lao động, rèn luyện, đóng góp 

tích cực vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

 Rèn luyện được tác phong công nghiệp, lề lối làm việc của người 

lao động tốt, người Cử nhân  tốt. 

A2.  Sử dụng ngoại ngữ 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng giao tiếp cơ bản . 

 Tổng hợp các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành cơ bản . 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Nghe hiểu các tình huống liên quan đến chuyên ngành.  

 Giao tiếp hiệu quả, trao đổi thông tin cơ bản. 

 Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành Vật lý trị liệu – Phục hồi chức 

năng. 

 Tra cứu tài liệu hiệu quả. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Thông qua việc thực hành các tình huống giao tiếp, giáo dục cho 

người học  có ý thức trách nhiệm trong công việc khám chữa bệnh. 
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 Hướng dẫn người học  hình thành thói quen cẩn thận, có trách 

nhiệm trong lời nói và hành vi khi xử lý các tình huống khác nhau trong 

công tác truyền thông giao dục và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. 

A3. Sử dụng công nghệ thông tin trong công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả tổng quan máy tính và hệ điều hành 

 Trình bày được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và 

truyền thông. 

 Vận dụng soạn thảo văn bản và in ấn bằng phần mềm Microsoft 

Word 

 Ứng dụng nhập dữ liệu, tính toán, sắp xếp và quản lý thông tin bằng 

phần mềm Microsoft Excel 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xác định qui trình làm việc và sử dụng máy tính đúng cách. Thực 

hành được thao tác cơ bản trong windows.  

 Soạn thảo, định dạng  phù hợp với thể loại văn bản và yêu cầu của 

công việc.  

 Nhập dữ liệu và tính toán chính xác những bài toán thông thường, 

hỗ trợ công việc sắp xếp và xử lý số liệu cơ bản trong nghiên cứu khoa học 

bằng phần mềm Microsoft Excel. 

 Thực hành thành thạo thao tác in ấn văn bản.  

 Tạo dữ liệu đa phương tiện hiệu quả để báo cáo hoặc thảo luận. 

 Sử dụng hiệu quả mạng internet để tìm kiếm thông tin để phục vụ 

học tập và công việc. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Chủ động, thành thạo trong soạn thảo báo cáo, lưu trữ giữ liệu, 

quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. 

A4. Giao tiếp – giáo dục sức khỏe 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Xác định vai trò và tầm quan trong của giao tiếp trong thực hành y 

khoa. 

 Trình bày kiến thức về các nguyên tắc giao tiếp, phương thức giao 

tiếp để giao tiếp với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp hiệu 

quả. 

 Xác định và xử lý được các vấn đề phát sinh trong giao tiếp 
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 Phân tích văn hóa, xã hội  và tâm lý con người Việt Nam. 

 Vận dụng giao tiếp giữa thầy thuốc với người bệnh. 

 Vận dụng giao tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh và người 

nhà người bệnh. 

 Mô tả được quy trình tư vấn – giáo dục sức khỏe Vật lý trị liệu - 

phục hồi chức năng. 

 Lập được kế hoạch GDSK Vật lý trị liệu - phục hồi chức năng cho 

người bệnh. 

 Mô tả tổ chức thực hiện GDSK và đánh giá kết quả GDSK. 

 Vận dụng xử lý các xung đột mâu thuẫn trong môi trường làm việc.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kỹ năng giao tiếp tốt đối với từng trường hợp để đem lại 

lợi ích chủ yếu cho người bệnh và người nhà người bệnh, để họ yên tâm, 

tin tưởng, hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, đem lại uy tín 

cho khoa phòng, bệnh viện, và cán bộ y tế. 

 Thảo luận với đồng nghiệp lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch 

chăm sóc, ghi nhận sự tiến triển của người bệnh trong kế hoạch chăm sóc  

 Đánh giá kết quả cuối cùng đạt được bằng các phản hồi về giao tiếp 

bằng lời hay không lời, các kết quả mong đợi hay các thay đổi cho người 

bệnh để nhận định và chuẩn bị các bước giao tiếp trong quy trình tiếp theo. 

 Truyền đạt thông tin giáo dục sức khỏe đầy đủ. 

 Khuyến khích, động viên, khen ngợi. 

 Sử dụng thành thạo các phương tiện, tài liệu giáo dục sức khỏe. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Thái độ khiêm tốn, phục vụ ân cần, chu đáo, luôn lắng nghe và chia 

sẻ, cảm thông sâu sắc với người bệnh và người nhà người bệnh. 

 Làm chủ tình cảm và cảm xúc. 

 Giải quyết mâu thuẫn nội tại, quản lý stress. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề. 

 Xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chính xác, hiệu quả. 
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 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh.  

A5. Hành nghề độc lập và phát triển nghề nghiệp cá nhân  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hoạt động  ngành Vật lý trị liệu – phục hồi chức 

năng  ở Việt Nam. 

 Mô tả những phương pháp tự học đúng đắn. Biết cách điều chỉnh và  

áp dụng những phương pháp tự học một cách phù hợp nhằm đạt kết quả 

cao 

 Biết cách tổ chức công việc, hoạt động tự học một cách khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm thời gian và chất lượng 

 Mô tả được hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. 

 Phân tích được hệ thống tổ chức  ngành y tế.  

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp để mở rộng và tạo các mối quan hệ tốt trong ngành nghề , 

xã hội giúp khởi nghiệp và phát triển 

 Đánh giá về năng lực cá nhân   

 Tự học tập phát triển nghề nghiệp bản thân  

 Lập được kế hoạch hành nghề. 

 Tìm kiếm và khai thác thị trường tìm năng 

 Phối hợp đối tác và xây dựng mạng  lưới hợp tác trong hành nghề 

 Quản lý và điều hành doanh nghiệp 

 Sử dụng ngoại ngữ để nâng cao năng lực chuyên môn, và cơ hội 

việc làm ngoài nước.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của kỹ năng tự học 

 Thể hiện sự tự giác, chủ động và độc lập trong việc tự học, tự 

nghiên cứu. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

A6. Hành nghề theo đạo đức nghề nghiệp và pháp luật 

1. Yêu cầu kiến thức 
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 Trình bày được quy định của pháp luật Việt Nam liên quan nhóm 

ngành sức khỏe 

 Liệt kê được văn bản pháp qui liên quan đến sức khỏe con người  

 Liệt kê quy định về đạo đức nghề nghiệp, của Bộ Y tế Việt Nam 

 Trình bày được quy định về quy tắc ứng xử  của Bộ Y tế Việt Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của quốc gia trong thực 

hành VLTL-PHCN 

 Hành  nghề theo quy định của pháp luật về chính sách, thủ tục và 

tiêu chuẩn nghiệp vụ  

 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao  

 Quản lý thời gian làm việc  

 Quản lý kế hoạch công việc  

 Quản lý chuyên môn  

 Giao tiếp ứng xử  

 Giải quyết vấn đề  

 Báo cáo sự cố, hoặc các hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm 

quyền và chịu trách nhiệm cá nhân với báo cáo đó. 

 Ghi chép và bảo quản hồ sơ  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B. Các năng lực chung  

B1. Ứng dụng kiến thức cơ bản về sinh vật học, vi sinh, ký sinh trùng 

trong công việc  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được đặc điểm cơ bản về hình thể, cấu tạo, sinh lý của vi sinh  

và ký sinh trùng. 

 Trình bày được đặc điểm của sinh vật học và phân loại của vi sinh, 

ký sinh trùng. 
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 Trình bày được khả năng gây bệnh, đặc điểm bệnh học, đường xâm 

nhập và tác hại của một số loại Vi sinh – Ký sinh trùng thường gặp. 

 Liệt kê được các phương pháp chẩn đoán, đặc điểm dịch tễ, biện 

pháp phòng và hướng điều trị các bệnh do vi sinh và ký sinh trùng gây nên. 

 Nêu được mối tương quan giữa vi sinh, ký sinh trùng với cơ thể và 

môi trường. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch trong y tế công cộng đặc biệt 

liên quan tới việc phòng chống các bệnh gây ra bởi vi khuẩn, virus. 

 Tư vấn trong cộng đồng về các loại ký sinh trùng và mối nguy hiểm  

do chúng gây ra cho con người. 

 Hướng dẫn các phương pháp phòng tránh cũng như nguyên tắc điều 

trị các bệnh này cho người bệnh. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Tôn trọng, cảm thông với người bệnh trong quá trình tiếp xúc với 

người bệnh. 

 Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của 

mình. 

 Thể hiện tính tích cực trong học tập, độc lập và phối hợp tốt trong 

làm việc nhóm. 

 Thể hiện được ý thức sạch sẽ trong sinh hoạt và thực hành nghề 

nghiệp. 

 Tuyên truyền giáo dục cộng đồng thay đổi hành vi có lợi cho con 

người. 

B2. Vận dụng kiến thức về các nhóm thuốc trong điều trị các bệnh 

thông thường  an toàn, hiệu quả  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày sự hấp thu, chuyển hóa, và thải trừ thuốc trong cơ thể. 

 Giải thích những tác dụng chính của các nhóm thuốc tới cơ thể, 

cách dùng, liều dùng, chỉ định và chống chỉ định của các thuốc thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Vận dụng kiến thức về thuốc để hướng dẫn người bệnh sử dụng 

thuốc một cách an toàn, hợp lý. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
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 Chịu trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc một 

cách hiệu quả, an toàn. 

 Có sự cảm thông, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ vui buồn, khó khăn 

với người bệnh. 

 Tôn trọng người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp. 

B3. Làm việc nhóm 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Liệt kê những phương pháp rèn luyện phù hợp, tư duy độc lập một 

cách chủ động từ đó dễ dàng làm chủ được bản thân và làm việc độc lập 

hiệu quả nhất. 

 Trình bày những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành 

viên của nhóm 

 Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu 

 Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn 

thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của 

họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phối hợp hiệu quả với người bệnh và đồng nghiệp trong quá trình 

trị liệu. 

 Phân tích và xác định rõ nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Lập kế hoạch mô tả nhiệm vụ của bản thân trong nhóm điều trị. 

 Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi thông 

tin  trong nhóm. 

 Xác định và ứng xử phù hợp với sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ 

và các nhu cầu đặc biệt của các thành viên khác. 

 Xử lý các tình huống xảy ra theo phạm vi trách nhiệm của bản thân. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại 

hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau 

 Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người 

khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ 

 Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác 

và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự. 

B4. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 
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1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong thực 

hành chăm sóc người bệnh. 

 Vận dụng kiến thức y học cơ sở và khoa học cơ bản, kiến thức 

chuyên ngành để lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện một số kỹ năng chuẩn bị, tiếp nhận người bệnh, 

 Thực hành đúng quy trình các kỹ thuật điều dưỡng trong chăm sóc 

người bệnh trong một số tình huống cụ thể. 

 Nhận biết, theo dõi và xử trí được một số biến cố xảy ra trong và 

sau khi làm thủ thuật. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Thể hiện thái độ ân cần khi giao tiếp, tôn trọng người bệnh và người 

nhà. 

 Có tinh thần hợp tác tốt với đồng nghiệp trong công việc. 

 Có tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc. 

 Chịu trách nhiệm khi thực hiện các kỹ thuật chăm sóc trên người 

bệnh. 

 Nhận thức được tầm quan trọng của học phần điều dưỡng cơ bản 

đối với toàn bộ chương trình học. 

B5. Thực hiện sơ cứu cấp cứu cơ bản 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày mục đích, chỉ định, chống chỉ định, áp dụng, không áp 

dụng một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu. 

  Mô tả quy trình sơ cấp cứu ban đầu cho một số tai nạn, chấn 

thương, bệnh lý cấp cứu thường gặp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Đo các dấu hiệu sinh tồn của người bệnh chính xác. 

 Thực hiện thành thạo kỹ thuật sơ cấp cứu một số tai nạn, chấn 

thương. 

 Xử trí người bệnh ngưng hô hấp, tuần hoàn đúng quy trình. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề. 
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 Đức tính trung thực. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc.  

 Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

B6. Quản lý công việc 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được hệ thống tổ chức y tế Việt Nam. 

 Trình bày cách tổ chức và quản lý y tế tại bệnh viện và các tuyến y 

tế cơ sở. 

 Mô tả phương pháp lãnh đạo và quản lý.  

 Vận dụng tiêu chuẩn an toàn trong chuyên môn. 

 Lập kế hoạch hoạt động và điều chỉnh kế hoạch khi các nguồn lực 

thay đổi. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch phù hợp với mục tiêu đề ra. 

 Quản lý thời gian hiệu quả.  

 Điều phối phân công công việc phù hợp.  

 Sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

 Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thực hiện tiến độ công việc có chất 

lượng, an toàn. 

 Đánh giá và so sánh với mục tiêu đề ra. 

 Làm việc nhóm hiệu quả. 

 Lãnh đạo và quản lý hiệu quả. 

 Thương thuyết, đàm phán hiệu quả. 

 Giải quyết vấn đề phù hợp.  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong nhanh nhẹn và tự tin. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

 Đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân. 
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B7. Sử dụng nguồn lực 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được các nguồn lực trong quá trình điều trị của người 

bệnh 

 Mô tả quy trình quản lý nguồn lực.  

 Liệt kê các quy định liên quan sử dụng nguồn lực trong đơn vị 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Lập kế hoạch sử dụng các nguồn lực. 

 Phân tích xác định vấn đề 

 Triển khai thực hiện 

 Giám sát, đánh giá chất lượng và cách thức sử dụng các nguồn lực. 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B8. Xây dựng phát triển cho cơ quan, đơn vị 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Mô tả được quy trình cải tiến công việc  

 Áp dụng các quy định đảm bảo chất lượng của Bộ y tế Việt Nam 

 Tổng hợp các quy định, qui tắc ứng xử của Bộ Y tế vào nơi làm 

việc   

 Vận dụng kiến thức lãnh đạo quản lý  

 Thực hành nghiên cứu khoa học  

 Phân tích  được những kiến thức về chuyên môn về VLTL-PHCN  

 Áp dụng được các phương pháp sư phạm trong y học  

 Mô tả Tâm lý người và tâm lý y học  

 Nhận thức được những vấn đề về Kinh tế - Chính trị - Xã hội Việt 

Nam 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Giao tiếp hiệu quả với người bệnh 

 Làm việc nhóm hiệu quả 
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 Thực hành tốt nghiên cứu khoa học  

 Thực hành tốt quản lý công việc  

 Cải tiến công việc có hiệu quả 

 Tìm kiếm thông tin ứng dụng hiệu quả vào công việc  

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

B9. Thực hành nghiên cứu khoa học 

1. Yêu cầu kiến thức 

 Trình bày được đại cương về nghiên cứu khoa học và chọn vấn đề 

nghiên cứu 

 Phân tích được tài liệu và cách trích dẫn tài liệu tham khảo  

 Giải thích được phương pháp nghiên cứu khoa học  

 Liệt kê được cỡ mẫu, kỹ thuật chọn mẫu và phương pháp thu thập 

số liệu 

 Giải thích được xử lý, phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên 

cứu  

 Mô tả thực hành dựa trên bằng chứng (Evidence- Based Practice- 

EBP) 

 Mô tả phương pháp viết và trình bày một báo cáo khoa học 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Phân tích, phản biện và làm việc nhóm  

 Tìm kiếm và “Skimming- Scanning”  

 Mô phỏng, làm việc nhóm  

 Giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian 

 Ứng dụng phần mềm thống kê 

 Phản biện và bình luận 

 Viết theo phong cách khoa học và trình bày trước tập thể 

3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm  

 Tác phong nhạy bén, tự tin trong giao tiếp. 
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 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

C. Các năng lực chuyên môn 

C1. Chuẩn bị người bệnh trước khi xoa bóp  

1. Yêu cầu kiến thức 

 Giải thích được cơ chế tác dụng của xoa bóp. 

 Trình bày chỉ định và chống chỉ định của xoa bóp. 

 Giải thích được quy trình tiếp nhận và xử lý nhu cầu của người 

bệnh 

 Giải thích quy trình xoa bóp điều trị thích hợp cho người bệnh.  

 Mô tả đúng các động tác xoa bóp và cảm giác nhận được khi xoa 

bóp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện được quy trình tiếp nhận và xử lý nhu cầu của người 

bệnh của cơ sở khám chữa bệnh. 

 Truyền đạt đúng, đủ, chuyên nghiệp trong cung cấp thông tin dịch 

vụ của cơ sở khám chữa bệnh. 

 Tư vấn, hướng dẫn cho bệnh thực hiện các bước chuẩn bị trước khi 

xoa bóp.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C2. Xoa bóp tác động lên da và cơ 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Mô tả các thao tác của thủ thuật tác động lên da, cơ; yêu cầu kỹ 

thuật của từng thủ pháp 

 Giải thích được tác dụng của các thủ pháp tác động lên da,cơ. 

 Liệt kê được các nhóm cơ của từng vùng, dụng cụ hỗ trợ khi tiến 

hành thủ thuật xoa bóp tác động lên da, cơ. 
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 Nhận biết mức độ lực, thời gian phù hợp khi thực hiện các động tác 

xoa bóp lên từng vùng. 

 Kể tên các dụng cụ hỗ trợ khi tiến hành các động tác xoa bóp lên da 

và cơ. 

 Xác định đúng mức độ lực tác động lên da và cơ, thời gian phù hợp 

khi thực hiện các động tác xoa bóp lên từng vùng. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của 18 thủ pháp xoa bóp tác động 

lên da, cơ và an toàn khi tiến hành thủ thuật. 

 Lập kế hoạch điều trị phù hợp cho từng đối tượng. 

 Giao tiếp lịch sự, thân thiện với người bệnh và đồng nghiệp, gây 

thiện cảm nhằm nâng cao hiệu quả phòng và điều trị. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C3. Bấm huyệt 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Mô tả các thao tác của thủ pháp bấm, day, ấn huyệt; yêu cầu kỹ 

thuật của từng thủ pháp. 

 Giải thích được tác dụng của các thủ pháp bấm, day, ấn huyệt theo 

lý luận của YHCT. 

 Liệt kê được tên gọi, vị trí, cách xác định và tác dụng của các huyệt 

vị thường dùng trong xoa bóp -  bấm huyệt. 

 Nhận biết mức độ lực tác động, thời gian phù hợp khi thực hiện kỹ 

thuật bấm, day, ấn huyệt. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của từng thủ pháp bấm, day và ấn 

huyệt và an toàn khi tiến hành thủ thuật. 

 Xác định đúng, chính xác vị trí của từng huyệt vị thường dùng trong 

xoa bóp. 
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 Giao tiếp lịch sự, thân thiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh với người 

bệnh và đồng nghiệp, gây thiện cảm nhằm nâng cao hiệu quả phòng và điều 

trị. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 Đức tính trung thực. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm mỏng và nguyên tắc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  

C4. Vận động khớp cơ bản  

1. Yêu cầu kiến thức  

 Mô tả các thao tác của kỹ thuật vận động khớp cơ bản, 

 Giải thích được tác dụng của từng kỹ thuật vận động khớp cơ bản. 

 Liệt kê được các nhóm cơ, khớp tham gia vận động trong mỗi động 

tác vận động. 

 Liệt kê các dụng cụ hỗ trợ việc tập luyện vận động khớp nhằm nâng 

cao hiệu quả điều trị. 

 Nhận biết mức độ, cường độ, thời gian tập vận động khớp cho từng 

người bệnh phù hợp. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của vận động khớp cơ bản, an 

toàn trong từng động tác. 

 Lập bài tập phù hợp cho từng đối tượng, lên kế hoạch luyện tập 

hiệu quả nhất. 

 Giao tiếp lịch sự, thân thiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh với người 

bệnh và đồng nghiệp, gây thiện cảm, tạo động lực giúp bệnh nâng cao hiệu 

quả phòng và điều trị. 

3.Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Sự ân cần và cảm thông sâu sắc, tính mềm  mỏng và nguyên tắc. 

 Tác phong khẩn trương và tự tin. 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Nghiêm túc thực hiện các quy định về y đức khi hành nghề.  
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C5. Chườm đá nóng 

1. Yêu cầu kiến thức  

 Mô tả quy trình và yêu cầu kỹ thuật của chườm đá nóng. 

 Giải thích được tác dụng của kỹ thuật chườm đá nóng. 

 Liệt kê được các dụng cụ và cách sử dụng an toàn và đúng kỹ thuật. 

 Nhận biết sai sót trong từng khâu nhằm tránh những sự cố do lỗi kỹ 

thuật. 

2. Yêu cầu kỹ năng 

 Thực hiện nhanh gọn, đúng yêu cầu kỹ thuật chườm đá nóng. 

 Giao tiếp lịch sự, thân thiện, trao đổi cảm nhận bằng tiếng Việt và 

tiếng Anh với người bệnh và đồng nghiệp, gây thiện cảm nhằm nâng cao 

hiệu quả phòng và điều trị. 

 3. Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Ý thức trách nhiệm cao, yêu nghề, khả năng cập nhật kiến thức, 

sáng tạo trong công việc. 

 Tác phong thận trọng, tỉ mỉ. 

 Đức tính trung thực. 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC 

TỐI THIỂU, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT 

ĐƯỢC  SAU KHI TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH 

VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với từng trình độ đào tạo của giáo 

dục nghề nghiệp là số lượng môn học, mô đun hoặc tín chỉ được quy định 

trong chương trình đào tạo mà người học phải đạt được khi hoàn thành 

chương trình đào tạo tùy theo từng ngành, nghề và từng trình độ của giáo 

dục nghề nghiệp.  

1. Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu mà người học đạt 

được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành kỹ thuật vật lý trị liệu 

– phục hồi chức năng 

1.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với trình độ cao đẳng là 90 tín 

chỉ, thời gian học tập 03 năm học. 

1.2. Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành ngành kỹ 

thuật vật lý trị liệu – phục hồi chức năng đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm từ 

30% - 50%. thực hành từ 50% - 70%. 

1.3. Đào tạo trình độ cao đẳng ngành kỹ thuật vật lý trị liệu – phục hồi 

chức năng yêu cầu người học có năng lực. Thực hiện thành thạo công việc 

của trình độ cao đẳng và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của 

ngành, nghề đào tạo. Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ 

hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong 

nhóm thực hiện công việc, cụ thể: 

a) Kiến thức:  

- Kiến thức thực tế và lý thuyết rộng trong phạm vi của ngành, nghề 

đào tạo. 

- Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng 

yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực chuyên 

môn.   

- Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Kiến thức thực tế về quản lý, nguyên tắc và phương pháp lập kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá các quá trình thực hiện trong 

phạm vi của ngành, nghề đào tạo.   

b) Kỹ năng: 

- Kỹ năng nhận thức và tư duy sáng tạo để xác định, phân tích và đánh 

giá thông tin. 
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- Kỹ năng thực hành nghề nghiệp giải quyết phần lớn các công việc 

phức tạp trong phạm vi của ngành, nghề đào tạo. 

- Kỹ năng truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới 

người khác tại nơi làm việc. 

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt 

Nam.   

c) Năng lực 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. 

 

2. Mục tiêu xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình 

độ cao đẳng ngành  kỹ thuật vật lý trị liệu – phục hồi chức năng 

2.1. Xây dựng và ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và 

yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ 

cao đẳng ngành kỹ thuật vật lý trị liệu – phục hồi chức năng để công khai 

với xã hội, người học và người sử dụng lao động biết được về chuẩn năng 

lực nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận 

thức và giải quyết vấn đề, loại hình công việc mà người học có thể đảm 

nhận sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng ngành kỹ thuật vật lý trị liệu – 

phục hồi chức năng.  

2.2. Tăng cường quan hệ hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh 

nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp và thị trường lao động.  

2.3. Làm cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung 

chương trình phù hợp với quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo. 

 

 



165 

 

 

3. Ý nghĩa của việc xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu 

và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp 

trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ngành  kỹ thuật vật lý trị liệu – 

phục hồi chức năng 

  3.1 Đối với các cơ quan quản lý về GDNN, cơ quan quản lý chuyên 

ngành:  

Xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng 

lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trình độ cao 

đẳng giúp cho việc tổ chức, xây dựng chương trình đào tạo bảo đảm tính 

thống nhất và sự liên thông giữa các bậc học, là cơ sở để nghiên cứu thống 

nhất ban hành kỹ năng nghề quốc gia.    

Xác định kiến thức, kỹ năng thiết yếu mà người học cần được trang bị 

để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp.  

Dự báo những thay đổi về vị trí việc làm của nghề trong tương lai, có 

tính đến những yếu tố tác động của xã hội, của thị trường lao động và tác 

động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

3.2 Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:  

Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn và nội dung 

giảng dạy bám sát thực tế công việc và đáp ứng nhu cầu sử dụng cho các cơ 

sở y tế. 

Phối hợp với doanh nghiệp xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo. 

Nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào 

tạo, chú trọng đào tạo theo nhu cầu xã hội.  

Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà 

người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng là cam kết và 

công khai của cơ sở giáo dục với người học, người sử dụng lao động, và xã 

hội. 

3.3 Đối với người học:  

Lựa chọn ngành nghề học tập và rèn luyện phù hợp với năng lực bản 

thân và yêu cầu thị trường lao động.  

3.4 Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động:  

Tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng, hạn chế thời 

gian và chi phí đào tạo lại. 

Đánh giá khả năng cung ứng nguồn nhân lực, phối hợp với cơ sở đào 

tạo xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế.  
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DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM 

(Theo Quyết định số 675/QĐ-TCGDNN ngày 19 tháng 6 năm 2018 của 
Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN-Bộ LĐTB&XH)  

 

1) BSCKII.Phan Trung Thuấn – Hiệu trưởng Trường CĐYTCT – 

Chủ nhiệm;  

2) ThS.Trần Thu Hồng – Phó Hiệu trưởng Trường CĐYTCT – Phó 

chủ nhiệm; 

3) PGS.TS Nguyễn Hồng Hạnh – nguyên Hiệu trưởng Trường 

CĐYT Quảng Ninh - ủy viên;  

4) BSCKII. Phạm Văn Chính – Trưởng phòng quản lý hành nghề - 

Sở Y tế cần Thơ - ủy viên;  

5) ThS. Nguyễn Quốc Lập –Giám đốc TTCH Cần Thơ- Ủy viên;  

6) DSCKI. Lê Thị Ngọc Nga – Giảng viên – Phòng đào tạo Trường 

CĐYTCT - Thư ký;  

7) CN.Võ Trung Tính –Trưởng Bộ môn–Trường CĐYTCT- Ủy 

viên;  

8) CN. Hồ Ngọc Liên - Giảng viên –Trường CĐYTCT - Ủy viên; 

9) CN. Đỗ Tiến Hữu – KTV trưởng – BVYHCT CT - Ủy viên. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

(Theo Quyết định số 1387/QĐ-TCGDNN ngày 11 tháng 10 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)  

 

1) BSCKII. Nguyễn Công Cừu – Hiệu trưởng Trường CĐYT Đồng 

Tháp – Chủ tịch; 

2) BSCKI. Đoàn Thị Quỳnh Như - Phó Hiệu trưởng Trường CĐYT 

Lâm Đồng – Phó chủ tịch; 

3) ThS Phan Thanh Hòa – Trưởng phòng Trường CĐYT Đồng Tháp, 

thư ký;  

4) ThS. Nguyễn Trương Đức Dương – Trưởng Bộ môn - Trường 

CĐYT Đồng Tháp - Ủy viên;  

5) BSCKII. Võ Thị Kim Oanh – Trưởng phòng, Sở Y tế Đồng Tháp - 

Ủy viên; 

6) BSCKI. Võ Văn Sĩ – Phó Giám đốc, BV PHCN Đồng Tháp - Ủy 

viên; 

7) ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình – Chuyên viên Vụ đào tạo chính 

quy, Tổng cục GDNN - Ủy viên. 



168 

 

 

Phụ lục 2 

MÔ TẢ BẬC TRÌNH ĐỘ THEO VĂN BẢN QPPL 

Luật 

GDNN 

Khung trình 

độ quốc gia 
Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia 

Mục tiêu 

CĐ:  

Người 

học có năng 

lực Thực 

hiện thành 

thạo các 

công việc 

của trình độ 

trung cấp và 

giải quyết 

được các 

công việc có 

tính phức 

tạp của 

chuyên 

ngành hoặc 

nghề. Có 

khả năng 

sáng tạo, 

ứng dụng kỹ 

thuật, công 

nghệ hiện 

đại vào công 

việc, hướng 

dẫn và giám 

sát được 

người khác 

trong nhóm 

thực hiện 

công việc. 

Bậc 5 - Cao 

đẳng:  

Xác nhận 

trình độ đào tạo 

của người học 

có kiến thức 

thực tế, kiến 

thức lý thuyết 

rộng về một 

ngành, nghề 

đào tạo. kiến 

thức cơ bản về 

chính trị, văn 

hóa, xã hội, 

pháp luật và 

công nghệ 

thông tin. Có 

kỹ năng nhận 

thức, kỹ năng 

thực hành nghề 

nghiệp và kỹ 

năng giao tiếp 

ứng xử cần 

thiết để giải 

quyết những 

công việc hoặc 

vấn đề phức 

tạp, làm việc 

độc lập hoặc 

theo nhóm 

trong điều kiện 

làm việc thay 

đổi, chịu trách 

nhiệm cá nhân, 

trách nhiệm 

hướng dẫn tối 

1. Bậc 1: 

a) Thực hiện các công việc đơn giản, công 

việc có tính lặp lại trong tình huống cố 

định. 

b) Có kiến thức cơ bản về chuyên môn và 

hiểu biết về hoạt động của nghề ở phạm vi 

hẹp trong một số lĩnh vực. Có khả năng áp 

dụng kiến thức và hiểu biết để thực hiện 

công việc theo chỉ dẫn. 

c) Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và 

chuyển tải thông tin theo yêu cầu. Có khả 

năng tham gia làm việc theo tổ, nhóm. 

Chịu trách nhiệm một phần đối với kết quả 

công việc, sản phẩm làm ra. 

2. Bậc 2: 

a) Thực hiện các công việc thông thường 

và một số công việc phức tạp trong một số 

tình huống nhất định. 

b) Có kiến thức chuyên môn và hiểu biết 

về hoạt động của nghề ở phạm vi rộng 

trong nhiều lĩnh vực. Có khả năng áp dụng 

được kiến thức và hiểu biết để đưa ra giải 

pháp giải quyết vấn đề chuyên môn kỹ 

thuật thông thường và một số vấn đề phức 

tạp nhưng cần có sự chỉ dẫn khi thực hiện 

công việc. 

c) Có khả năng suy xét, phán đoán và giải 

thích thông tin, tự chủ trong làm việc theo 

tổ, nhóm và có khả năng làm việc độc lập 

trong một số trường hợp khi thực hiện 

công việc. Chịu trách nhiệm chủ yếu đối 

với kết quả công việc, sản phẩm làm ra. 
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Luật 

GDNN 

Khung trình 

độ quốc gia 
Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia 

thiểu, giám sát, 

đánh giá đối 

với nhóm thực 

hiện những 

nhiệm vụ xác 

định. 

3. Bậc 3: 

a) Thực hiện phần lớn các công việc phức 

tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong 

một số tình huống khác nhau. 

b) Có kiến thức chuyên môn, kiến thức cơ 

bản về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết 

rộng về các hoạt động của nghề trong các 

lĩnh vực. vận dụng được kiến thức và hiểu 

biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý 

một số vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức 

tạp và một số yêu cầu của quản lý khi thực 

hiện công việc. 

c) Có khả năng nhận biết, phân tích, đánh 

giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. tự 

chủ, làm việc độc lập và hướng dẫn người 

khác trong tổ nhóm khi thực hiện công 

việc. Chịu trách nhiệm đối với kết quả 

công việc, sản phẩm làm ra về chất lượng 

theo tiêu chuẩn quy định và chịu một phần 

trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản 

phẩm của người khác trong tổ, nhóm làm 

ra. 

4. Bậc 4: 

a) Thực hiện hầu hết các công việc phức 

tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong 

nhiều tình huống khác nhau. 

b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức 

về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết sâu, 

rộng về các hoạt động của nghề trong các 

lĩnh vực. Vận dụng được kiến thức và hiểu 

biết để đưa ra giải pháp giải quyết, xử lý 

vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp và 

các yêu cầu của quản lý khi thực hiện công 

việc. 

c) Phân tích, đánh giá thông tin từ nhiều 

nguồn khác nhau và sử dụng kết quả phân 

tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị 

Mục tiêu 

TC: 

Người 

học có năng 

lực Thực 

hiện thành 

thạo các 

công việc 

của trình độ 

sơ cấp và 

Thực hiện 

thành thạo 

một số công 

việc có tính 

phức tạp của 

chuyên 

ngành hoặc 

nghề. có khả 

năng ứng 

dụng kỹ 

thuật, công 

nghệ vào 

công việc, 

làm việc độc 

lập, làm việc 

theo nhóm. 

Bậc 4 -Trung 

cấp:  

Xác nhận 

trình độ đào tạo 

của người học 

có kiến thức 

thực tế và lý 

thuyết cần thiết 

trong phạm vi 

của một ngành, 

nghề đào tạo. 

kiến thức cơ 

bản về chính 

trị, văn hóa, xã 

hội, pháp luật 

và công nghệ 

thông tin. kỹ 

năng nhận 

thức, kỹ năng 

thực hành nghề 

nghiệp, kỹ 

năng giao tiếp 

ứng xử cần 

thiết để thực 

hiện các công 

việc có tính 

thường xuyên 

hoặc phức tạp, 

làm việc độc 

lập hay 

theo nhóm 

trong điều kiện 
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Luật 

GDNN 

Khung trình 

độ quốc gia 
Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia 

biết trước và có 

thể thay đổi, 

chịu trách 

nhiệm cá nhân, 

và trách nhiệm 

đối với nhóm, 

có năng lực 

hướng dẫn, 

giám sát những 

người khác 

thực hiện công 

việc đã được 

định sẵn. 

cho mục đích quản lý và nghiên cứu. làm 

việc độc lập và tự chủ cao. có khả năng 

quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá 

trình thực hiện công việc. Tự chịu trách 

nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm 

làm ra về chất lượng theo tiêu chuẩn quy 

định và chịu trách nhiệm đối với kết quả 

công việc, sản phẩm của người khác trong 

tổ, nhóm làm ra. 

5. Bậc 5: 

a) Thực hiện các công việc phức tạp, công 

việc có nhiều sự lựa chọn trong mọi tình 

huống. 

b) Có kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức 

rộng về nguyên lý, lý thuyết và hiểu biết 

sâu, rộng về các hoạt động của nghề trong 

các lĩnh vực. Có kỹ năng phân tích, suy 

xét, chẩn đoán, thiết kế để đưa ra giải pháp 

giải quyết, xử lý các vấn đề chuyên môn 

kỹ thuật phức tạp hoặc yêu cầu của quản lý 

trong phạm vi rộng khi thực hiện công 

việc. 

c) Biết phân tích, đánh giá thông tin và 

tổng quát hóa để đưa ra các quan điểm, 

sáng kiến. làm việc độc lập và tự chủ cao. 

Quản lý, điều hành tổ, nhóm trong quá 

trình thực hiện công việc. Tự chịu trách 

nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm 

làm ra về chất lượng và chịu trách nhiệm 

đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, 

nhóm làm ra đảm bảo thông số kỹ thuật và 

theo tiêu chuẩn quy định. 

 


