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BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019 

PHỤ LỤC 1 

THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI 
(Tại 1 thời điểm) 

(Kèm theo công văn số: 603/CV-BM ngày 17 tháng 05 năm 2019) 

I. ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

1.1. CHUYÊN KHOA CẤP I 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1.  607205 CKI 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

Chẩn đoán 

hình ảnh bộ 

máy tiêu 

hóa 

 Chẩn đoán hình ảnh 

thực quản; dạ dày – tá 

tràng; ruột non 

 Chẩn đoán hình ảnh 

ruột già; gan, đường 

mật, tuỵ, cấp cứu bụng 

Điện 

quang 
2 10  10  10 

Chẩn đoán 

hình ảnh bộ 

máy tiết 

niệu – sinh 

dục 

 Các loại thuốc cản 

quang 

 Các phương pháp thăm 

khám hình ảnh hệ tiết 

niệu 

 Chẩn đoán hình ảnh u 

thận, sỏi tiết niệu, hội 

chứng viêm đường tiết 

niệu, chấn thương hệ 

tiết niệu, các bất 

thường niệu, các bệnh 

lý bàng quang, bệnh lý 

tiền liệt tuyến, các 

Điện 

quang 
2 10  10  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

bệnh lý buồng trứng, 

bệnh lý tử cung 

 Siêu âm trong sản khoa 

 Chẩn đoán hình ảnh vú 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

tim, phổi, 

lồng ngực 

 Chẩn đoán hình ảnh 

các bệnh tim 

 Chẩn đoán hình ảnh 

phổi và trung thất 

Điện 

quang 
2 10  10  10 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

xương, 

khớp, mạch 

máu và một 

số tuyến 

nông 

 Các phương pháp thăm 

khám hình ảnh xương 

và khớp 

 Chẩn đoán hình ảnh 

xương 

 Chẩn đoán hình ảnh 

khớp 

 Siêu âm các một số 

tuyến nông : tuyến 

giáp, tuyến nước bọt, 

siêu hạch vùng cổ 

v.v… 

 Siêu âm mạch máu 

Điện 

quang 
2 10  10  10 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

thần kinh 

và X quang 

can thiệp 

 Chẩn đoán hình ảnh sọ 

não 

 Chẩn đoán hình ảnh 

cột sống 

 Điện quang mạch máu 

và can thiệp 

Điện 

quang 
2 10  10  10 

2.  607221 CKI 
Thần 

kinh 

Bệnh lý 

mạch máu 

não 

 Giải phẫu sinh lý hệ 

thống tưới máu não 

 Nhồi máu não 

 Chảy máu não 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Chảy máu dưới nhện 

 Lâm sàng và hình ảnh 

học cuả các hình thái 

dị dạng mạch máu não 

 Hình ảnh chụp mạch 

não MSCT 

 Hình ảnh chụp mạch 

não DSA 

 Hình ảnh chụp mạch 

não Cộng hưởng từ 

 Điều trị cấp cứu Tai 

biến mạch máu não 

Động kinh 

 Đại cương về động 

kinh 

 Động kinh toàn thể 

 Động kinh cục bộ 

 Trạng thái động kinh 

 Các thuốc điều trị động 

kinh 

 Các phương pháp điều 

trị động kinh 

 Điện não đồ 

 Các vấn đề cập nhật 

trong chẩn đoán và 

điều trị động kinh 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Bệnh nhiễm 

trùng hệ 

thần kinh 

 Viêm não 

 Viêm màng não 

 Áp xe não 

 Viêm tắc tĩnh mạch 

não 

 Bệnh nhiễm ký sinh 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trùng hệ thần kinh 

trung ương 

 Bệnh hệ thần kinh liên 

quan đến nhiễm HIV – 

AIDS 

 Viêm tủy 

 Sử dụng kháng sinh và 

các thuốc điều trị 

nhiễm trùng hệ thần 

kinh trung ương 

Bệnh thần 

kinh ngoại 

biên, bệnh 

thần kinh – 

cơ 

 Các bệnh tổn thương 

thần kinh ngoại biên 

khu trú 

 Các bệnh tổn thương 

thần kinh ngoại biên 

lan tỏa 

 Đại cương về bệnh cơ 

 Bệnh nhược cơ 

 Liệt do rối loạn chuyển 

hóa Kali 

 Điện cơ 

 Mốt số vấn đề cập nhật 

về chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý Thần kinh 

ngoại biên và bệnh 

thần kinh  - cơ 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Các bệnh 

thần kinh 

thường gặp 

khác 

 Nhức đầu 

 U não 

 Bệnh Parkinson và hội 

chứng Parkinson 

 Bệnh xơ cứng rải rác 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Bệnh lý tủy sống và 

cột sống 

 Sa sút trí tuệ và bệnh 

Alzheimer 

 Một số bệnh thoái hóa 

thần kinh và rối loạn 

chuyển hóa 

3.   CKI 
Nội Tim 

mạch 

Bệnh học 

tim mạch 

đại cương 

 Hẹp/Hở van hai lá 

 Bệnh van động mạch 

chủ 

 Tăng huyết áp 

 Suy tim 

 Nhồi máu cơ tim cấp 

 Tăng huyết áp 

 Suy tim 

 Nhồi máu cơ tim cấp 

 Đau thắt ngực không 

ổn định và NMCT 

không có ST chênh lên 

 Đau thắt ngực ổn định 

 Một số rối loạn nhịp 

thường gặp 

 Viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn bán cấp ( 

Osler) 

 Bệnh màng ngoài tim 

 Bệnh cơ tim 

 Tách thành động mạch 

chủ 

 Bệnh động mạch/tĩnh 

mạch chi dưới mạn 

Tim mạch 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tính 

 Bệnh thấp tim 

Bệnh học 

nội khoa 

 K phế quản 

 Tràn dịch màng phổi 

 Hen phế quản 

 Basedow 

Hô hấp 2 10 4 12  10 

 Đái tháo đường 

 

Nội tiết – 

Đái tháo 

đường 

2 10 4 12  10 

 U tủy thượng thận 

Viêm cầu thận mạn 

 Viêm cầu thận cấp 

 Viêm thận bể thận 

 Điều trị suy thận 

Thận tiết 

niệu 
2 10 4 12  10 

Cấp cứu 

tim mạch 

 Ngừng tuần hoàn 

 Sốc tim 

 Các trường hợp nhịp 

chậm và rối loạn dẫn 

truyền 

 Cơn nhịp nhanh trên 

thất và cơn nhịp nhanh 

thất 

 Xử trí cơn đau thắt 

ngực không ổn định 

 Xử trí nhồi máu cơ tim 

cấp 

 Cơn tăng huyết áp kịch 

phát 

 Tai biến mạch máu não 

 Một số thủ thuật trong 

cấp cứu tim mạch 

Tim mạch 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Sử dụng một số thuốc 

trong cấp cứu tim 

mạch 

Bệnh học 

tim mạch 

nâng cao 

 Đại cương về bệnh tim 

bẩm sinh 

 Một số bệnh tim bẩm 

sinh thường gặp 

 Bệnh cơ tim phì đại 

 Bệnh tim và thai nghén 

 Khối u ở tim 

 Viêm cơ tim 

 Tăng áp động mạch 

phổi 

 Tâm phế mạn tính 

 Biểu hiện bệnh tim 

mạch trong một số 

bệnh lý khác 

 Huyết khối tĩnh mạch 

chi dưới và nhồi máu 

phổi 

 Thuốc chống đông 

trong tim mạch 

 Tăng huyết áp thứ phát 

Tim mạch 2 10 4 12  10 

Rối loạn 

nhịp tim, 

điện tâm đồ 

và nghiệm 

pháp gắng 

sức 

 Phân loại các thuốc 

điều trị loạn nhịp tim 

 Đại cương về Thăm dò 

điện sinh lý tim; rối 

loạn nhịp nhanh 

 Cơn nhịp nhanh kịch 

phát trên thất/thất 

 Đại cương nhịp chậm – 

Tim mạch 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

suy nút xoang 

 Bloc nhĩ thất/nhánh 

 Ngoại tâm thu 

 Rung nhĩ 

 Hội chứng W.P.W 

 Điều trị một số rối loạn 

nhịp tim bằng sóng cao 

tần 

 Ghi điện tim đồ 

 Hướng dẫn đọc điện 

tim đồ 

 Nghiệm pháp gắng sức 

điện tim đồ 

 Phương pháp ghi 

Holter điện tim đồ 

 Đại cương máy tạo 

nhịp tim 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

trong tim 

mạch 

 Đại cương về siêu âm 

tim, siêu âm Doppler 

tim, Doppler màu 

 Siêu âm-Doppler tim 

trong chẩn đoán một số 

bệnh van tim; tim bẩm 

sinh thường gặp; bệnh 

lý màng ngoài tim và 

khối u tim 

 Siêu âm tim qua thực 

quản 

 Siêu âm tim gắng sức 

 Đại cương về phương 

pháp chụp cắt lớp vi 

Tim mạch 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tính (CT) trong tim 

mạch 

 Phương pháp chụp cắt 

lớp vi tính đa dãy 

(MSCT) trong chẩn 

đoán bệnh động mạch 

vành và một số bệnh 

tim mạch khác 

 Đại cương về Chụp 

cộng hưởng từ ứng 

dụng trong tim mạch; 

thăm dò phóng xạ đồ 

trong bệnh lý tim mạch 

Thăm dò 

huyết động 

và tim 

mạch can 

thiệp 

 Đại cương về thông 

tim thăm dò huyết 

động và chụp mạch 

 Thông tim chụp mạch 

trong một số bệnh van 

tim và bệnh màng 

ngoài tim 

 Thông tim chụp mạch 

trong một số bệnh tim 

bẩm sinh thường gặp 

 Sinh thiết cơ tim: chỉ 

định, kỹ thuật và biến 

chứng 

 Chụp động mạch vành: 

chỉ định, kỹ thuật, biến 

chứng, biện luận kết 

quả 

 Can thiệp động mạch 

vành qua da 

Tim mạch 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Điều trị can thiệp một 

số bệnh hẹp van tim 

qua da (qua đường ống 

thông) 

 Điều trị can thiệp một 

số bệnh tim bẩm sinh 

qua da (qua đường ống 

thông) 

 Thăm dò điện sinh lý 

và điều trị một số rối 

loạn nhịp qua đường 

ống thông tim 

 Một số thăm dò phối 

hợp với can thiệp tim 

mạch (IVUS, TEE, 

Pressure Wire…) 

 Điều trị nội khoa phối 

hợp với can thiệp động 

mạch vành 

 Đại cương về tạo nhịp 

tim và tái đồng bộ cơ 

tim (CRT) 

4.   CKI 

Xét 

nghiệm 

chung 

Hóa sinh 

lâm sàng 

 Vai trò của XN hoá 

sinh ứng dụng trong 

chẩn đoán và điều trị 

bệnh (HSLS) 

 Hoá học và chuyển hoá 

Glucid,  lipid, protid, 

Hemoglobin, acid 

nucleic 

 Hóa sinh cơ, Thần kinh 

Hóa sinh 2 10    10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

và một số dịch . Hóa 

sinh máu 

 Hóa sinh bệnh ĐTĐ 

 Hóa sinh bệnh tuyến 

giáp (cường giáp, suy 

giáp), cận giáp; bệnh 

tuyến thượng thận; 

tuyến yên; hội chứng 

chuyển hóa; bệnh gan 

mật; bệnh thận  

 Nước và chất điện giải 

 Thăng bằng acid base 

 Một số hiểu biết về 

lipoprotein hiện nay 

 Rối loạn lipid máu 

 Biện luận xét nghiệm 

hoá sinh ở bệnh nhồi 

máu cơ tim, suy tim 

 Tổ chức và Quản lý 

phòng thí nghiệm hoá 

sinh 

 Sử dụng và bảo quản 

dụng cụ phòng thí 

nghiệm 

 Các đơn vị và hệ thống 

đo lường trong hoá 

sinh 

 Phương pháp quang 

phổ; điện di; sắc ký 

 Cách lấy, bảo quản, 

phân phối bệnh phẩm 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Bảo đảm và Kiểm tra 

chất lượg các xét 

nghiệm hoá sinh 

 Làm quen với tổ chức 

phòng XN, các loại 

máy XN 

 Định lượng Glucose 

máu, HbA1C, nghiệm 

pháp tăng đường 

huyết, định lượng 

peptid C, Insulin máu 

 Xét nghiệm nước tiểu 

 Định lượng TSH, T3, 

T4, FT3, FT4, 

Thyroglobulin  

 huyết tương 

 Phương pháp miễn 

dịch điện hóa phát 

quang: Estradiol, 

progesteron, prolactin, 

testosteron 

 Các kỹ thuật định 

lượng bilirubin huyết 

tương (toàn phần, trực 

tiếp, gián tiếp) 

 Định lượng albumin 

huyết tương 

 Đo hoạt độ một số 

enzym huyết tương 

(LDH, AST, ALT, 

GGT) 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Định lượng ure huyết 

tương /nước tiểu; 

creatinin huyết tương 

/nước tiểu; protein 

huyết tương /nước tiểu; 

các chất điện giải/ 

huyết tương 

 Xác định các thông số 

khí máu 

 Định lượng 

cholesterol/ huyết 

tương; HDL-C/ huyết 

tương; LDL-C/ huyết 

tương; triglycerid/ 

huyết tương; 

Homocystein/ huyết 

tương; Troponin T, 

Troponin I/ huyết 

tương; BNP, pro-BNP/ 

huyết tương; CRP, hs 

CRP/ huyết tương 

 Đo hoạt độ một số 

enzym chẩn đoán bệnh 

tim mạch 

Huyết học 

truyền máu 

cơ bản 

 Giới thiệu về Huyết 

học - Truyền máu; sinh 

máu và cơ quan tạo 

máu 

 Các yếu tố thiết yếu 

trong quá trình tạo máu 

 Hệ thống nhóm máu 

hồng cầu, bạch cầu, 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

2 10    10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tiểu cầu và ứng dụng 

 Tổ chức và trang thiết 

bị cơ bản của phòng 

xét nghiệm huyết học 

 Pha một số hoá chất, 

dung dịch cơ bản dùng 

cho xét nghiệm tế bào 

và đông máu 

 Các kỹ thuật cơ bản 

xét nghiệm huyết học 

và truyền máu 

 Xử lý chất thải và an 

toàn lao động trong 

phòng xét nghiệm 

Huyết học 

 Hình thái các dòng tế 

bào máu bình thường 

và các bất thường 

thường gặp 

 Xét nghiệm huyết đồ 

 Đông máu huyết 

tương: cơ chế và các 

xét nghiệm thăm dò 

 Máy đếm tế bào: 

nguyên lý, các thông 

số, bảo trì và quản lý 

chất lượng 

 Máy đông máu: 

nguyên lý, các thông 

số, bảo trì và quản lý 

chất lượng 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Ngân hàng máu: cấu 

trúc, chức năng và hoạt 

động cơ bản 

 Chương trình máu 

quốc gia và cập nhật 

văn bản pháp quy 

 Những điểm cơ bản về 

người cho máu, tuyển 

chọn người cho máu, 

thu gom, sàng lọc và 

sản xuất và bảo quản 

một số chế phẩm máu 

 Quy trình phát máu an 

toàn 

 Xếp loại thiếu máu, 

một số thiếu máu 

thường gặp 

 Lâm sàng, xét nghiệm 

và nguyên tắc điều trị 

một số bệnh máu ác 

tính; xuất huyết giảm 

tiểu cầu, hemophilia 

 Quy trình truyền máu 

lâm sàng, các tai biến 

và xử trí 

 Một số vấn đề về cấp 

cứu và hồi sức huyết 

học 

 Miễn dịch và ứng dụng 

trong huyết học 

 Hình thái học tế bào 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Hệ thống cung cấp 

máu và truyền máu  

bệnh viện 

 Bệnh nhiễm trùng lây 

qua đường truyền máu 

và xét nghiệm 

 Phân loại bệnh lý tế 

bào nguồn 

Vi sinh lâm 

sàng 

 Trình bày được các 

yếu tố độc lực của 

VSV và sự né tránh hệ 

thống phòng ngự của 

VSV. 

 Trình bày được cơ chế 

bảo vệ không đặc hiệu 

và đặc hiệu của cơ thể 

chống lại VSV gây 

bệnh. 

 Trình bày được nguyên 

lý, nhận định kết quả, 

và phân tích được các 

yếu tố thường gây sai 

lạc kết quả của các 

phản ứng kết hợp KN-

KT thường được sử 

dụng trong Vi sinh y 

học. 

 Điều chế được một số 

loại môi trường nuôi 

cấy phân lập, xác định 

vi khuẩn. 

 Thực hiện được kháng 

Vi sinh 2 10    10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

sinh đồ khoanh giấy 

khuếch tán. 

 Trình bày được một số 

đặc điểm sinh học, khả 

năng và cơ chế gây 

bệnh, phương pháp 

chẩn đoán các vi 

khuẩn, virus gây bệnh 

ở Việt nam. 

 Phân lập và xác định 

được các vi khuẩn gây 

bệnh thường gặp. 

 Làm được một số phản 

ứng miễn dịch  học 

đang sử dụng trong 

chẩn đoán bệnh nhiễm 

virus ở Việt nam. 

 Trình bày được một số 

kiến thức cơ bản về 

KST đường ruột, KST 

sốt rét, vi nấm gây 

bệnh và  các kỹ thuật 

xét nghiệm tìm KST 

đường ruột, KST sốt 

rét, vi nấm gây bệnh. 

 10. Xác định được một 

số KST, vi nấm gây 

bệnh thường gặp ở 

Việt Nam. 

Hóa sinh tự 

chọn 

 Trình bày được kiến 

thức các xét nghiệm 

hóa sinh góp phần 

Hóa sinh 2 10    10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

chẩn đoán và theo dõi 

và điều trị các bệnh ở 

người già, ung thư, 

một số bệnh tim mạch 

 Thực hành tương đối 

thành thạo và biện luận 

được một số xét 

nghiệm  trong một số 

bệnh ung thư, bệnh tim 

mạch 

 Trình bày được kỹ 

thuật sinh học phân tử 

ứng dụng trong chẩn 

đoán, theo dõi điều trị 

Huyết học 

truyền máu 

tự chọn 

 Trình bày  được các 

kiến thức huyết học cơ 

bản và ứng dụng triển 

khai, phân tích kết quả 

xét nghiệm huyết học. 

  Thực hành được các 

kỹ thuật cơ bản của các  

chuyên khoa sâu thuộc 

lĩnh vực huyết học (tế 

bào, đông máu, miễn 

dịch và sinh hoá huyết 

học). 

 Giải thích được các 

vấn đề cơ bản về miễn 

dịch truyền máu và 

nhóm máu, về các 

bệnh lý lây truyền qua 

đường truyền máu.  

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

2 10    10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Tổ chức thực hiện 

được các kỹ thuật 

trong quy trình cung 

cấp máu an toàn. 

 Trình bày được cơ chế 

phát sinh một số bệnh 

máu thường gặp. Ứng 

dụng được các xét 

nghiệm biện luận chẩn 

đoán và trình bày được 

nguyên tắc điều trị 

bệnh. 

 Trình bày được chỉ 

định truyền máu, quy 

trình truyền máu lâm 

sàng, các tai biến và 

biện pháp xử trí 

Vi sinh tự 

chọn 

 Trình bày được sự thay 

đổi chất liệu di truyền 

của vi khuẩn. 

 Làm được một số kỹ 

thuật sinh học phân tử 

trong chẩn đoán các 

bệnh nhiễm virus ở 

Việt nam. 

 Trình bày được một số 

đặc điểm sinh học, khả 

năng và cơ chế gây 

bệnh, của một số virus, 

vi khuẩn hiếm gặp ở 

Việt nam. 

 Trình bày được các 

Vi sinh 2 10    10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

loại nhiễm trùng bệnh 

viện, đường xâm nhập 

và các vi sinh vật 

thường gặp trong 

nhiễm trùng bệnh viện 

 Kiểm tra và phân tích, 

đánh giá kết quả các vi 

khuẩn chỉ điểm vệ sinh 

môi trường nước, môi 

trường không khí, 

kiểm tra dụng cụ y tế, 

tay phẫu thuật viên 

5.  607223 CKI Ung thư 
Ung thư đại 

cương 

 Khái niệm cơ bản ung 

thư 

 Dịch tễ học ung thư 

 Sàng lọc phát hiện sớm 

một số ung thư hay gặp 

 Môi trừơng và ung thư 

 Miễn dịch và ung thư 

 Nguyên nhân gây ung 

thư 

 Cơ chế sinh ung thư và 

tiến triển tự nhiên của 

bệnh ung thư 

 Gen và ung thư 

 Các phương pháp chẩn 

đoán ung thư 

 Những chất chỉ điểm 

khối u trong ung thư 

 Các phương pháp điều 

trị và dự phòng ung 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

thư 

 Đại cương về điều trị 

đau trong ung thư 

Phẫu thuật 

điều trị ung 

thư 

 Nguyên tắc phẫu thuật 

ung thư 

 Chỉ định phẫu thuật 

bệnh ung thư 

 Những tiến bộ  trong 

điều  trị phẫu thuật 

bệnh ung thư 

 Phẫu thuật: cắt tuyến 

vú và nạo vét hạch 

nách; cắt bỏ u lành 

tuyến vú; cắt tử cung, 

phần phụ và nạo vét 

hạch chậu; ung thư âm 

hộ, âm vật; ung thư 

lưỡi và khoang miệng; 

ung thư tuyến mang 

tai; cắt tuyến giáp và 

nạo vét hạch cổ; ung 

thư da; ung thư phần 

mềm; ung thư xương; 

ung thư trực tràng; cắt 

dương vật và nạo vét 

hạch bẹn; ung thư đại 

tràng; ung thư phế 

quản phổi; các khối u 

trung thất 

 Phẫu thuật tạo hình 

trong ung thư 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

2 10 4 12  10 

Ngoại 

tổng hợp 
2 10 4 12  10 

Xạ trị bệnh  Những vấn đề cơ bản Y học hạt 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

ung thư của sinh học phóng xạ 

 Nguyên tắc xạ trị 

 Những kỹ thuật xạ trị 

trong ung thư 

 Lập kế hoạch xạ trị 

 Liều lượng học lâm 

sàng 

 An toàn bức xạ 

 Biến chứng do xạ trị 

 Xạ trị: ung thư vòm 

mũi họng; ung thư hạ 

họng thanh quản; ung 

thư lưỡi và khoang 

miệng; ung thư xoang 

sàng – hàm; ung thư 

tuyến nước bọt; ung 

thư phế quản; ung thư 

vú; ung thư cổ tử cung; 

ung thư trực tràng; ung 

thư âm hộ, âm vật; ung 

thư phần mềm – da; 

ung thư tinh hoàn 

 Xạ trị bệnh u lim phô 

ác tính 

nhân và 

ung bướu 

Hóa trị liệu 

bệnh ung 

thư 

 Bệnh bạch cầu cấp 

 Bệnh bạch cầu kinh 

 Bệnh Hodgkin 

 U limphô ác tính 

không Hodgkin 

 Bệnh đa u tuỷ 

 Đại cương ung thư ở 

Y học hạt 

nhân và 

ung bướu 

2 10 4 12  10 



23 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trẻ em và các bệnh ung 

thư thường gặp 

 Hoá trị liệu các ung 

thư vùng đầu cổ; bệnh 

ung thư vú; ung thư 

buồng trứng; ung thư  

tinh hoàn; ung thư 

phần mềm; ung thư 

phế quản phổi; ung thư 

đường tiêu hoá 

 Các thuốc chống đau 

và phương pháp điều 

trị giảm đau 

 Chăm sóc bệnh nhân 

ung thư giai đoạn cuối 



24 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

6.  607231 CKI 
Hồi sức 

cấp cứu 

Định hướng 

chuyên 

khoa – các 

cấp cứu 

thường gặp 

 Suy hô hấp cấp 

 Định hướng chẩn đoán  

đau ngực cấp 

 Chẩn đoán  và xử trí 

cấp cứu hôn mê; ỉa 

chảy cấp 

 Định hướng chẩn đoán 

tình trạng ngất 

 Cấp cứu ban đầu: 

người bệnh chấn 

thương cột sống; chấn 

thương lồng ngực; 

bỏng nặng; chấn 

thương sọ não; vết 

thương mạch máu và 

gẫy xương các chi 

 Tổ chức cấp cứu hàng 

loạt và thảm hoạ 

 Chẩn đoán và xử trí:  

cấp cứu ngừng tuần 

hoàn; cơn tăng huyết 

áp; phù phổi cấp  huyết 

động; tai biến mạch 

máu não; tràn khí 

màng phổi nặng; cơn 

hen phế quản nặng 

 cấp cứu ho ra máu; cấp 

cứu xuất huyết tiêu hoá 

cao; hạ đường huyết; 

hôn mê nhiễm toan 

xêtôn; hôn mê tăng áp 

lực thẩm thấu; đợt cấp 

của bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính 

 Cấp cứu ngạt nước; 

điện giật; hạ thân 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 



25 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Định hướng 

chuyên 

khoa – thủ 

thuật hồi 

sức cấp cứu 

cơ bản 

 Đặt catheter TMTT và 

đo ALTMTT 

 Đặt  nội khí quản 

thường quy 

 Ghi điện tâm đồ cấp 

cứu 

 Dẫn lưu màng phổi 

 Sốc điện cấp cứu 

 Lấy máu động mạch 

xét nghiệm khí máu 

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn cơ bản 

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn nâng cao 

 Sử dụng máy theo dõi 

cho người bệnh HSCC 

 Chọc màng nhẫn giáp 

 Mở khí quản cấp cứu 

 Rửa dạ dày trong ngộ 

độc cấp 

 Kỹ thuật lọc máu 

 Chọc tủy sống 

 Đặt catheter trên khớp 

vệ 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 

Hồi sức 

tích cực 
1 5 2 6  5 

Hồi sức cơ 

bản 

 Các biện pháp thăm dò 

huyết động tại giường 

trong HSCC 

 Rối loạn thăng bằng 

nước - điện giải; thăng 

bằng kiềm toan 

 Nguyên tắc dinh 

Hồi sức 

tích cực 
1 5 2 6  5 



26 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

dưỡng người bệnh 

nặng 

 Hội chứng suy hô hấp 

cấp tiến triển ARDS 

 Cơn hen phế quản 

nặng 

 Đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

 Tình trạng sốc 

 Hội chứng suy đa phủ 

tạng 

 Viêm tuỵ cấp 

 Suy thận cấp 

 Lọc máu trong HSCC 

 Các rối loạn đông máu 

thường gặp trong 

HSCC 

 Hồi sức trong sốt rét ác 

tính 

 Hồi sức trong các bệnh 

lý thần kinh-cơ gây suy 

hô hấp: HC Guillain 

Barré - Cơn nhược cơ 

nặng - Porphyrie cấp 

Cấp cứu nội 

khoa cơ bản 

 Chẩn đoán và xử trí 

cấp cứu suy thượng 

thận cấp; cấp cứu hôn 

mê do suy giáp trạng, 

cơn cường giáp cấp; 

cấp cứu rối loạn đường 

huyết; cấp cứu hội 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 



27 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

chứng Stevens Jonhson 

và hội chứng Lyell do 

dị ứng thuốc 

 Tai biến mạch máu não 

 Hội chứng suy tế bào 

gan cấp 

 Nhồi máu phổi 

 Phù phổi cấp huyết 

động 

 Ho ra máu 

 Xuất huyết tiêu hóa 

 Tình trạng co giật kéo 

dài 

 Chẩn đoán và xử trí 

cơn tăng huyết áp 

 Tăng áp lực nội sọ 

 Sốc phản vệ 

Chống độc 

cơ bản 

 Những vấn đề cơ bản 

trong xử trí ngộ độc 

 Ngộ độc cấp gardenal; 

Amphetamin và 

ectasy; Phospho hữu 

cơ; Clo hữu cơ; 

Paraquat; thuốc diệt 

chuột trifluoroacetate 

và trifluoroacetamid; 

strychnin 

 Ngộ độc khí CO; 

aconitin 

 Ngộ độc cấp thuốc 

chẹn beta (betablocker) 

Chống 

độc 
3 15 5 15  15 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Ngộ độc kim loại nặng 

(chỡ, thủy ngân, asen) 

 Ngộ độc mật cá; cá 

nóc; nấm độc; rượu 

 Ngộ độc các chất gây 

methemoglobin 

 Rắn độc cắn 

 Ong đốt 

 Các kỹ thuật XN độc 

chất. Thực hành XN 1 

số độc chất 

Thông khí 

nhân tạo (tự 

chọn) 

 Trình bày được chỉ 

định, chống chỉ định, 

biến chứng, nguyên lý 

và cách đặt thông số 

của các phương thức 

thông khí nhân tạo cơ 

bản và một số phương 

thức cao cấp.           

 Trình bày được chỉ 

định, lựa chọn phương 

thức và thực hiện 

thông khí nhân tạo 

trong một số tình trạng 

bệnh lý. 

 Sử dụng được các máy 

thở thông thường. 

 Thực hiện được kỹ 

thuật thở máy cho các 

người bệnhHSCC 

 

Hồi sức 

tích cực 
2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Cấp cứu 

ban đầu 

chấn 

thương (tự 

chọn) 

 Tổ chức cấp cứu hàng 

loạt và thảm họa 

 Tổ chức hệ thống cấp 

cứu 

 Nguyên tắc chăm  sóc 

chấn  thương trước 

nhập viện và dịch vụ 

cấp cứu y tế 

 Đánh giá  và xử trí ban 

đầu BN chấn thương 

 Xử trí đường thở và 

thông khí cho BN chấn 

thương 

 Đánh giá, xử trí cấp 

cứu ban đầu BN bỏng 

 Xử trí sốc chấn thương 

 Đánh giá và xử trí cấp 

cứu chấn thương cột 

sống; chấn thương chi 

 Đánh già và xử trí ban 

đầu chấn thương sọ 

não 

 Đánh giá và xử trí ban 

đầu chấn thương bụng; 

chấn thương ngực; vết 

thương mạch máu 

 Giảm đau cho BN chấn 

thương 

 Một số thủ thuật cơ 

bản trong xử trí ban 

đầu chấn thương 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 

7.  607233 CKI 
Gây mê 

hồi sức 

Gây mê cơ 

bản 

 Trình bày được các  

đặc điểm về sinh lý các 

cơ quan  trong cơ thể 

có liên quan đến gây 

mê hồi sức   

 Trình bày được nguyên 

lý  các phương pháp vô 

cảm và các kỹ thuật 

gây mê Hồi sức cơ bản  

 Trình bày và thực hiện 

được các kỹ thuật vô 

cảm  cho các bệnh 

thông thường. Gây mê  

và  gây tê  cho các 

bệnh nhân phẫu thuật 

cấp cứu., các phẫu 

thuật, thủ thuật hồi sức 

đơn giản 

 Trình bày và xử trí  các 

tai biến và biến chứng 

thông thường trong 

gây mê và hồi sức 

bệnh nhân trước trong 

và sau phẫu thuật 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 3  5 

Gây mê 

chung 

 Gây mê hồi sức bệnh 

nhân PT thần kinh; PT 

lồng ngực; PT đường 

tiêu hóa; PT đường tiết 

niệu; PT RHM; PT 

TMH 

 Gây mê hồi sức phẫu 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 3  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

thuật  người già 

 Điều trị đau 

 Gây mê hồi sức bệnh 

nhân PT gan mật; bệnh 

tim; PT mạch máu; 

tuyến giáp; hen,COPD; 

THA 

 Gây mê hồi sức PT 

bệnh nhân ngoại trú 

 Gây mê hồi sức trong 

phẫu thuật lồng ngực 

 Nguyên lý và cách  sử 

dụng  máy mê, máy 

thở 

 Tổ chức khoa gây mê, 

Đơn vị hồi sức, giảm 

đau và hồi tỉnh. 

Gây tê 

 Những vấn đề cập nhật 

trong gây tê và thuốc tê 

 Gây tê ngoài màng 

cứng; tủy sống; 

ĐRTKCT qua đường 

trên đòn; ĐRTKCT 

qua đường nách; 

ĐRTKCT liên cơ bậc 

thang 

 Gây tê thân thần kinh 

chi trên (giữa ,trụ , 

quay) 

 Gây tê thân thần kinh 

chi dưới (TK đùi, 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 3  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hông) 

 Gây tê NMC có luồn 

polyten giảm đau sau 

mổ 

 Gây tê NMC qua khe 

xương cùng 

 Tai biến của gây tê và 

cách xử trí 

Hồi sức 

ngoại khoa 

 Thực hiện được cấp 

cứu cơ bản ngừng tuần 

hoàn, thở oxy, khai 

thông đường thở, 

thông khí nhân tạo 

theo đúng quy trình. 

 Phát hiện và xử trí 

đúng cấp cứu ban đầu 

một số cấp cứu thường 

gặp: Khó thở, tăng 

huyết áp, sốc, cơn hen 

phế quản, hôn mê 

 Trình bày được nguyên 

tắc xử trí ngộ độc cấp, 

xuât huyết tiêu hóa 

cao, các rối loạn nước 

điện giải thường gặp 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 3  5 

Gây mê hồi 

sức sản 

khoa 

 Trình bày được nguyên 

tắc xử trí  hồi sức cấp 

cứu sơ sinh sau đẻ 

 Phát hiện và xử trí 

đúng cấp cứu ban đầu 

chảy máu, rối loạn 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 3  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

đông máu trong sản 

khoa theo đúng quy 

trình. 

 Thực hiện được các kỹ 

thuật vô cảm cho các 

sản phụ trong phẫu 

thuật sản khoa các  loại 

: mổ lấy thai, mổ phụ 

khoa., mổ sản bệnh... 

Gây mê hồi 

sức trẻ em 

 Trình bày được nguyên 

tắc xử trí các tai biến 

trong gây mê hồi sức 

cho phẫu thuật ở trẻ 

em 

 Thực hiện được  các kỹ 

thuật gây mê hồi sức 

và cấp cứu cơ bản 

ngừng tuần hoàn, thở 

oxy, khai thông đường 

thở, thông khí nhân tạo 

cho trẻ em  

 Phát hiện và xử trí 

đúng cấp cứu ban đầu 

một số cấp cứu thường 

gặp: trong gây mê cho 

trẻ em với các bệnh 

kèm theo 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 3  5 

8.  607220 CKI 
Nội 

khoa 

Truyền 

nhiễm 

 Các viêm gan virut cấp 

 Bệnh tả 

 Bệnh cúm, H5N1, 

H1N1 

Bệnh 

Nhiệt đới 
3 15 5 15  15 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Dengue xuất huyết 

 Nhiễm HIV/ AIDS 

 Nhiễm não mô cầu 

 Nhiễm khuẩn huyết 

Thần kinh 

nội khoa 

 Tai biến mạch não 

 Đại cương bệnh lý thần 

kinh ngoại biên 

 Bệnh Guillain Barre 

 Bệnh lý đa dây thần 

kinh 

 Đại cương các bệnh về 

cơ 

 Bệnh lý Khớp- Cơ- 

Thần kinh (nhược cơ) 

 Mất ngủ 

Thần kinh 2 10 4 12  10 

Hô hấp 

 Viêm phổi; Áp xe phổi 

 Bệnh màng phổi: (Tràn 

dịch màng phổi, tràn 

khí màng phổi, tràn mủ 

màng phổi) 

 Ung thư phế quản 

 Tâm phế mạn 

 Giãn phế quản 

 COPD 

 Hen phế quản 

 Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính 

 Lao phổi 

Hô hấp 3 15 5 15  15 

Nội tiết 
 Viêm tuyến giáp 

 Bệnh Basedow 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Bệnh đái tháo đường 

 Bệnh tuyến yên 

 Hội chứng Cushing 

 Bệnh Addison 

 U tủy thượng thận 

 Suy giáp trạng 

 Béo phì và hội chứng 

chuyển hóa 

đường 

Thận tiết 

niệu 

 Bệnh cầu thận nguyên 

phát, thứ phát 

 Hội chứng thận hư 

 Viêm thận bể thận 

 Bệnh mạch thận 

 Sỏi thận – Tiết niệu 

 Lao thận – Tiết niệu 

 Ung thư thận – bàng 

quang 

 Suy thận cấp, mạn 

 Điều trị thay thế thận 

suy 

Thận tiết 

niệu 
3 15 5 15  15 

Tiêu hóa 

 Hội chứng trào ngược 

dạ dày thực quản 

 Viêm gan mạn tính 

 Xơ gan, hôn mê gan 

 Bệnh trĩ 

 Ung thư gan nguyên 

phát 

 Điều trị loét dạ dày, 

hành tá tràng 

 Xuất huyết tiêu hoá 

cao 

Tiêu hóa 3 15 5 15  15 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Hội chứng ruột kích 

thích 

 Các bệnh KST hệ tiêu 

hoá 

 Ung thư đại tràng 

 Viêm tụy 

Cơ Xương 

Khớp 

 Phân loại các bệnh cơ 

xương khớp theo ICD 

10 

 Bệnh viêm khớp dạng 

thấp 

 Bệnh tổ chức liên kết: 

lupus ban đỏ hệ thống, 

xơ cứng bì toàn thể, 

viêm da và cơ 

 Nhóm bệnh lý cột sống 

huyết thanh âm tính: 

Viêm cột sống dính 

khớp, Viêm khớp phản 

ứng 

 Bệnh gút 

 Thoái hóa khớp và cột 

sống 

 Đau cột sống thắt lưng 

và thần kinh tọa 

 Loãng xương 

 Bệnh nhiễm khuẩn cơ 

xương khớp 

 Chẩn đoán hình ảnh 

các bệnh xương khớp 

Cơ 

Xương 

Khớp 

3 15 5 15  15 

Hồi sức cấp  Suy Hô hấp cấp Hồi sức 2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

cứu  Ngừng tuần hoàn 

 Shock 

 Suy đa phủ tạng 

 Rối loạn thăng bằng 

nước, điện giải và acid 

– bazơ 

 Chẩn đoán và xử trí 

bệnh nhân hôn mê 

 Ngộ độc cấp thường 

gặp 

 Sử dụng máy thở 

 ARDS 

tích cực 

Tim mạch 

 Bệnh van tim 

 Tăng huyết áp 

 Suy tim 

 Nhồi máu cơ tim cấp 

 Đau thắt ngực không 

ổn định và NMCT 

không có ST chênh lên 

 Đau thắt ngực ổn định 

 Một số rối loạn nhịp 

thường gặp 

 Viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn bán cấp 

(Osler) 

 Bệnh màng ngoài tim 

 Bệnh mạch máu chi 

dưới mạn tính:  Động 

mạch ,Tĩnh mạch 

 Chẩn đoán hình ảnh 

tim mạch 

Tim mạch 6 30 10 30  30 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Huyết học 

truyền máu 

 Phân loại thiếu máu và 

nguyên tắc điều trị 

 Lơ-xê-mi cấp 

 Lơ-xê-mi kinh dòng 

hạt và hội chứng tăng 

sinh tủy mạn ác tính 

 U lympho Hodgkin và 

không Hodgkin 

 Thiếu máu tan máu 

 Xuất huyết giảm tiểu 

cầu 

 Suy tủy xương 

 Truyền máu lâm sàng 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

5 25 9 27  25 

9.  607243 CKI 

Phục hồi 

chức 

năng 

Định hướng 

chuyên 

khoa phục 

hồi chức 

năng 

 Các kiến thức cơ bản 

về quá trình tàn tật và 

PHCN   

 Các phương pháp thăm 

khám và lượng giá 

chức năng người 

khuyết tật 

 Nguyên tắc cơ bản một 

số chẩn đoán cận lâm 

sàng trong PHCN 

 Chỉ định, chống chỉ 

định và nguyên tắc cơ 

bản trong điều trị 

PHCN bằng các 

phương pháp vật lý trị 

liệu, vận động trị liệu, 

hoạt động trị liệu, ngôn 

ngữ trị liệu và chỉnh 

Phục hồi 

chức 

năng 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hình 

Phục hồi 

chức năng 

trong nội 

khoa 

 Các kiến thức cơ bản 

về chăm sóc, PHCN 

các  bệnh thần kinh, 

tim mạch, hô hấp, cơ 

xương khớp, ung thư 

và lão khoa thường gặp 

 Lập kế hoạch điều trị 

và thiết lập được 

chương trình tập luyện 

phục hồi chức năng 

các bệnh lý thần kinh, 

tim mạch, hô hấp, cơ 

xương khớp, ung thư 

và lão khoa thường gặp 

Phục hồi 

chức 

năng 

1 5 2 6  5 

Phục hồi 

chức năng 

trong ngoại 

khoa, chấn 

thương 

chỉnh hình 

 Các kiến thức cơ bản 

về chăm sóc, PHCN 

các bệnh lý và  chấn 

thương ngoại khoa 

thường gặp 

 Các kiến thức cơ bản 

về chăm sóc, PHCN 

sau phẫu thuật lồng 

ngực, ổ bụng 

 Lập kế hoạch điều trị 

và thiết lập được 

chương trình tập luyện 

PHCN các bệnh lý và  

chấn thương ngoại 

khoa thường gặp 

Phục hồi 

chức 

năng 

1 5 2 6  5 

Phục hồi 

chức năng 
 Các kiến thức cơ bản 

về sự tăng trưởng và 

Phục hồi 

chức 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trong nhi 

khoa 

phát triển bình thường 

của trẻ 

 Các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về phát 

hiện sớm, lượng giá và 

can thiệp sớm trẻ 

khuyết tật 

 Các kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về chăm 

sóc, PHCN cácdạng 

khuyết tật thường gặp 

trong nhi khoa 

năng 

Phục hồi 

chức năng 

dựa vào 

cộng đồng 

 Các khái niệm cơ bản 

về PHCN dựa vào 

cộng đồng. 

 Nguyên nhân gây tàn 

tật, cách phát hiện, 

phương pháp phục hồi 

chức năng dựa vào 

cộng đồng cho 7 nhóm 

tàn tật 

 Các bước triển khai, 

điều hành, cách kiểm 

tra, đánh giá, quản lý 

chương trình PHCN 

dựa vào cộng đồng, 

cách làm và sử dụng 

các dụng cụ trợ giúp 

thích nghi tại cộng 

đồng 

Phục hồi 

chức 

năng 

1 5 2 6  5 

10.  607238 CKI 
Truyền 

nhiễm 

Truyền 

nhiễm cơ sở 
 Các kiến thức cơ bản 

của một số bệnh truyền 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhiễm: Dịch tễ học, 

chẩn đoán, điều trị và 

phòng bệnh. 

 Định hướng được chẩn 

đoán và có hướng xử 

trí thích hợp với một 

số hội chứng thường 

gặp trong chuyên 

ngành truyền nhiễm: 

Hội chứng sốt, não 

màng não 

 Nguyên tắc cơ bản của 

việc sử dụng kháng 

sinh 

 Cập nhật được những 

thông tin mới về chẩn 

đoán và điều trị của 

một số bệnh truyền 

nhiễm thường gặp 

Các bệnh 

gây dịch 

quan trọng 

 Nhiễm cúm A (H5N1, 

H1N1…) 

 Bệnh tả 

 Bệnh sởi 

 Bệnh sốt dengue/sốt 

xuất huyết dengue 

 Nhiễm HIV/AIDS 

 Viêm gan virut B, C 

mạn 

 Bệnh sốt rét 

 Nhiễm não mô cầu 

 Bệnh SARS 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Bệnh dịch hạch 

Kháng sinh 

và hóa học 

trị liệu 

trong thực 

hành lâm 

sàng 

 Các kiến thức cơ bản 

về các loại kháng sinh, 

một số thuốc kháng 

virut, kháng nấm, ký 

sinh trùng sử dụng 

trong chuyên ngành 

truyền nhiễm. 

 Tình hình kháng kháng 

sinh, cơ chế kháng KS, 

các biện pháp giảm sự 

đề kháng. 

 Đặc điểm nhiễm khuẩn 

bệnh viện, căn nguyên, 

các yếu tố nguy cơ, các 

thuốc kháng sinh sử 

dụng trong NKBV 

 Dược động học, chỉ 

định, chống chỉ định, 

tác dụng phụ, tương 

tác thuốc, liều lượng 

và theo dõi điều trị 

thuốc corticoid 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 

Các bệnh 

do vi khuẩn 

 Đại cương về các bệnh 

do vi khuẩn 

 Nhiễm phế cầu 

 Nhiễm tụ cầu 

 Nhiễm liên cầu 

 Nhiễm khuẩn do 

Listeria 

monocytogenes 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Bệnh do các trực 

khuẩn đường ruột 

gram âm 

 Nhiễm khuẩn do các 

loài Pseudomonas 

 Nhiễm các loại vi 

khuẩn kỵ khí 

 Bệnh do Leptospira 

 Bệnh do Rickettsia 

 Nhiễm Mycoplasma, 

Chlamydia 

Các bệnh 

do virus 

 Giới thiệu chung về 

các bệnh do virus 

 Bệnh do Enterovirus 

 Các bệnh nhiễm virut 

đường hô hấp thường 

gặp (Rhinovirus, 

Adenovirus….) 

 Bệnh do Herpes 

simplex virus và 

Herpes zoster 

 Nhiễm virus Epstein – 

Barr, Cytomegalovirus 

 Nhiễm Human 

Papilomavirus, 

Parvovirus B19 

 Nhiễm virut 

Filoviridae (Virut 

Marburg và Ebola)  

 Viêm dạ dày ruột do 

virut 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Các bệnh 

do giun, 

sán, ký sinh 

đơn bào và 

nấm 

 Đại cương về các bệnh 

nhiễm giun sán 

 Các bệnh nhiễm giun 

tròn đường ruột (giun 

đũa, giun móc, giun 

tóc, giun kim, giun 

lươn) 

 Bệnh giun xoắn và các 

loại giun tròn ở mô 

khác (Toxocara, giun 

chỉ, giun phổi chuột). 

 Bệnh sán dây (sán lợn, 

sán bò), và sán lá (sán 

lá gan, sán lá phổi). 

 Đại cương về các bệnh 

nhiễm nấm 

 Bệnh do nấm 

Cryptococcus, 

Histoplasma, và 

Aspergillus 

 Bệnh do nấm Candida 

và một số loại nấm da 

 Đại cương về các bệnh 

do ký sinh đơn bào 

 Bệnh do Leishmania 

 Bệnh do Trypanosoma 

 Bệnh do Toxoplasma 

 Nhiễm ký sinh đơn bào 

đường ruột và 

Trichomonas 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 

11.  627228 CKI Răng Điều trị  Bệnh sâu răng và các Răng hàm 2 10 4 12  10 



45 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hàm mặt răng và nha 

chu 

tổn thương tổ chức 

cứng không do sâu 

 Quan niệm mới trong 

chữa răng: can thiệp 

tối thiểu 

 Bệnh tủy răng và các 

biến chứng 

 Các kỹ thuật điều trị 

nội nha 

 Các hệ thống keo dán 

và ứng dụng của 

composit 

 Bệnh lý tổ chức quanh 

răng 

 Chẩn đoán và điều trị 

các thể viêm lợi và 

viêm quanh răng 

 Điều trị viêm quanh 

răng không phẫu thuật 

 Phẫu thuật cắt lợi 

 Phẫu thuật vạt lợi 

 Phẫu thuật ghép xương 

và ghép lợi tự do 

 Dự  phòng bệnh quanh 

răng 

 Liên quan giữa nội nha 

và nha chu 

 Bệnh lý sâu răng sữa 

trẻ em và điều trị 

 Bệnh lý tủy răng trẻ 

em và điều trị 

mặt 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Phòng bệnh răng 

miệng trẻ em và công 

tác nha học đường 

Phục hình 

và chỉnh 

nha 

 Phân loại mất răng 

 Các chỉ định trong 

phục hình 

 Phục hình tháo lắp 

từng phần 

 Phục hình cố định 

 Vật liệu phục hình và 

vật liệu gắn phục hình 

 Phục hình trên implant 

 Phân loại lệch lạc 

răng-  hàm 

 Chẩn doán và lập kế 

hoạch điều trị 

 Phân tích Steiner 

 Phân loại khớp cắn 

 Khí cụ tháo lắp và cố 

định trong nắn chỉnh 

Răng hàm 

mặt 
2 10 4 12  10 

Phẫu thuật 

hàm mặt và 

bệnh học 

miệng 

 Nhắc lại giải phẫu 

vùng hàm mặt 

 Chấn thương hàm mặt 

 Dị tật bẩm sinh vùng 

hàm mặt 

 Phẫu thuật u lành vùng 

hàm mặt 

 U và nang vùng hàm 

mặt 

 Ung thư vùng hàm mặt 

 Phân loại tổn thương 

Răng hàm 

mặt 
2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

niêm mạc miệng 

 Giải phẫu và sinh lý 

tuyến nước bọt 

 Bệnh lý tuyến nước bọt 

 Bệnh lý xương hàm 

 Viêm nhiễm vùng hàm 

mặt 

 Vấn đề thẩm mỹ tạo 

hình vùng hàm mặt 

 Dự phòng bệnh vùng 

hàm mặt 

Phẫu thuật 

trong miệng 

 Các dây thần kinh sọ 

não: dây TK V và dây 

TK VII 

 Các cấp cứu trong răng 

miệng 

 Thuốc tê và phương 

pháp gây tê nhổ răng 

 Phương pháp gây tê 

vùng trong nhổ răng và 

phẫu thuật miệng 

 Phương pháp phẫu 

thuật nhổ răng khôn 

lệch ngầm và răng mọc 

ngầm 

 Phẫu thuật nạo quanh 

cuống và cắt cuống 

răng 

 Các vạt trong phẫu 

thuật miệng 

 Phẫu thuật tiền phục 

Răng hàm 

mặt 
2 10 4 12  10 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hình 

Nha khoa 

công cộng 

 Cập nhật dịch tễ học 

các bệnh răng miệng 

 Chương trình nha học 

đường 

 Vấn đề giáo dục chăm 

sóc sức khỏe răng 

miệng cho cộng đồng 

và người cao tuổi 

 Vấn đề xã hội học và 

hành vi chăm sóc sức 

khỏe răng miệng 

 Dự phòng các bệnh 

răng miệng 

 Điều tra sức khỏe răng 

miệng 

 Nghiên cứu khoa học 

trong nha khoa 

Răng hàm 

mặt 
2 10 4 12  10 

 

1.2. CHUYÊN KHOA CẤP II 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1.  62700701 CKII 
Ngoại 

Tiêu hóa 

Cấp cứu 

ngoại khoa 

tiêu hóa 

 Chấn thương và vết 

thương thực quản 

 Bỏng thực quản 

 Xoắn ruột 

 Tắc ruột sau mổ. 

 Chấn thương tá, tuỵ 

 Chấn thương gan 

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Chấn thương lách 

 Chấn thương và vết 

thương đại trực tràng, 

hậu môn 

 Chấn thương cơ hoành 

 Chảy máu tiêu hoá 

 Viêm phúc mạc sau 

mổ 

 Biến chứng sau cắt dạ 

dày 

 Hậu môn nhân tạo và 

các biến chứng của 

HMNT 

 Viêm ruột thừa và biến 

chứng của VRT* 

 Thoát vị nghẹt 

Bệnh lý 

ngoại khoa 

ống tiêu 

hóa 

 Trình bày được những 

kiến thức sâu và cập 

nhật về các bệnh lý 

ngoại khoa ống  tiêu 

hoá. 

 Chẩn đoán được và 

đưa ra được các quyết 

định điều trị cho các 

bệnh lý ngoại khoa ống 

tiêu hoá. 

 Thực hiện được các 

phẫu thuật trong điều 

trị các bệnh lý ngoại 

khoa ống tiêu hoá  

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 

Bệnh lý  Trình bày được những Ngoại 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

ngoại khoa 

gan, mật, 

tụy, lách 

kiến thức sâu và cập 

nhật về các bệnh lý 

ngoại khoa gan, mật, 

tuỵ và lách. 

 Chẩn đoán được và 

đưa ra được các quyết 

định điều trị cho các 

bệnh lý ngoại khoa 

gan, mật, tuỵ và lách. 

 Thực hiện đượccác 

phẫu thuật trong điều 

trị các bệnh lý ngoại 

khoa gan, mật, tuỵ và 

lách 

tổng hợp 

Bệnh lý 

ngoại nhi 

tiêu hóa và 

phẫu thuật 

nội soi ổ 

bụng 

 Trình bày được những 

kiến thức sâu và cập 

nhật về một số bệnh lý 

ngoại nhi tiêu hoá 

thường gặp. 

 Trình bày được những 

kiến thức cơ bản về 

phẫu thuật nội soi ổ 

bụng. 

 Chẩn đoán được và 

đưa ra được các quyết 

định điều trị cho một 

số bệnh lý ngoại nhi 

tiêu hoá thường gặp. 

 Thực hiện được một số 

phẫu thuật trong điều 

trị các bệnh lý ngoại 

nhi cấp cứu ở tuyến 

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tỉnh. 

 Thực hiện được một số 

phẫu thuật nội soi cơ 

bản 

2.  62722140 CKII 
Thần 

kinh 

Bệnh lý 

mạch máu 

não 

 Giải phẫu chức năng 

của hệ thống tưới máu 

não. 

 Các yếu tố nguy cơ của 

TBMMN. 

 Phân loại TBMMN 

hiện nay 

 Biểu hiện lâm sàng  

nhồi máu não . 

 Các nguyên nhân của  

nhồi máu não 

 Hình ảnh CT và Cộng 

hưởng từ của nhồi máu 

não. 

 Điều trị và dự phòng 

nhồi máu não. 

 Biểu hiện lâm sàng của 

chảy máu não. 

 Hình ảnh CT và CHT 

của chảy máu não 

 Chụp mạch MSCT và 

DSA trong CMN 

 Điều trị và dự phòng 

chảy máu não. 

 Biểu hiện lâm sàng  

của chảy máu dưới 

nhện. 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Hình ảnh CT và cộng 

hưởng từ của chảy máu 

dưới nhện. 

 Chụp mạch não bằng 

MSCT và DSA trong 

chảy máu dưới nhện. 

 Các biến chứng của 

CMDN. 

 Điều trị chảy máu dưới 

nhện 

 Khái niệm dị dạng 

mạch máu não. 

 Biểu hiện lâm sàng của 

dị dạng mạch máu não. 

Hình ảnh học của dị 

dạng MMN. 

 Điều trị các dị dạng 

mạch máu não 

 Các kỹ thuật mới sử 

dụng trong chẩn đoán 

bệnh lý mạch máu não. 

 Thuốc sử dụng trong 

điều trị tai biến mạch 

máu não 

Động kinh 

 Định nghĩa và phân 

loại động kinh. 

 Cơ chế bệnh sinh của 

động kinh. 

 Nguyên nhân thường 

gặp của động kinh. 

 Đặc điểm lâm sàng và 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

điện não đồ của các 

cơn động kinh toàn 

thể. 

 Đặc điểm lâm sàng và 

điện não đồ của các 

cơn động kinh cục bộ. 

 Cơ chế tác dụng của 

các thuốc kháng động 

kinh. 

 Các nhóm thuốc kháng 

động kinh cơ bản. 

 Điều trị động kinh 

bằng thuốc. 

 Điều trị động kinh 

bằng các phương pháp 

khác. 

 Định nghĩa và phân 

loại trạng thái động 

kinh. 

 Các yếu tố sinh lý 

bệnh trong trạng thái 

động kinh. 

 Nguyên nhân của trạng 

thái động kinh. 

 Xử  trí trạng thái động 

kinh. 

 Động kinh kháng 

thuốc. 

 Tương tác thuốc kháng 

động kinh. 

 Các thuốc kháng động 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

kinh thế hệ mới. 

 Động kinh và thai 

nghén. 

 Điện não đồ thường 

qui và các phương 

pháp ghi điện não mới. 

Bệnh nhiễm 

trùng hệ 

thần kinh 

 Viêm não Nhật bản B. 

 Viêm não Herpès. 

 Các viêm não do virus 

khác. 

 Viêm tủy. 

 Viêm màng não mủ. 

 Viêm màng não lao. 

 Viêm màng não Virus. 

 Viêm màng não do 

nấm và ký sinh trùng. 

 Áp xe não. 

 Áp xe trong tủy sống, 

áp xe dưới màng cứng 

, ngoài màng cứng tủy. 

 Hệ thống xoang tĩnh 

mạch não. 

 Nhắc lại các biểu hiện 

lâm sàng của tắc xoang 

tĩnh mạch não. 

 Các nguyên nhân tắc 

xoang tĩnh mạch não. 

 Hình ảnh học  của tắc 

xoang tĩnh mạch não. 

 Điều trị viêm tắc tĩnh 

mạch não 

Thần kinh 1 5 2 6  5 



55 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Dịch tễ học bệnh 

nhiễm ấu trùng sán lợn 

não. 

 Biểu hiện lâm sàng của 

bệnh nhiễm ấu trùng 

sán lợn não 

 Đặc điểm cận lâm sàng 

và hình ảnh học của 

bệnh nhiễm ấu trùng 

sán lợn não. 

 Điều trị bệnh nhiễm ấu 

trùng sán lợn não. 

 Tổn thương não trên 

các bệnh nhân nhiễm 

HIV- AIDS. 

 Các tổn thương thần 

kinh khác ở bệnh nhân 

nhiễm HIV - AIDS. 

 Sử dụng kháng sinh và 

các thuốc điều trị 

nhiễm trùng hệ thần 

kinh trung ương. 

 Các xét nghiệm hiện 

đại áp dụng trong chẩn 

đoán các bệnh nhiễm 

trùng hệ thần kinh 

trung ương. 

Bệnh lý 

thần kinh 

thường gặp 

khác 

 Nhức đầu 

 U não 

 Bệnh Parkinson 

 Hội chứng sa sút trí tụê 

Thần kinh 1 5 2 6  5 



56 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

và bệnh Alzheimer 

 Bệnh Wilson 

 Bệnh xơ cứng rải rác 

 U trong ống sống 

 Chèn ép tủy không do 

u 

 Bệnh lý tủy sống 

không do chèn ép 

 Tổn thương rễ và đám 

rối thần kinh 

 Viêm đa dây thần kinh 

 Viêm đa rễ và dây thần 

kinh 

 Bệnh cơ 

 Bệnh nhược cơ 

 Đau thần kinh 

 Rối loạn giấc ngủ 

3.  62723101 CKII 
Hồi sức 

cấp cứu 
Hồi sức 

 Nhiễm khuẩn nặng và 

sốc nhiễm khuẩn 

 Suy tim cấp và suy 

tuần hoàn cấp 

 Hồi sức hô hấp và 

thông khí nhân tạo 

 Các kỹ thuật lọc máu 

trong HSCC 

 Một số kỹ thuật cao 

trong chẩn đoán, điều 

trị người bệnh hồi sức 

 Dinh dưỡng và chăm 

sóc người bệnh hồi sức 

 Nhiễm khuẩn bệnh 

Hồi sức 

tích cực 
2 10 4 12  10 



57 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

viện 

 Đánh giá mức độ nặng 

và tiên lượng người 

bệnh hồi sức. Tổ chức 

khoa Hồi sức tích cực 

Cấp cứu 

 Tiếp cận ban đầu - 

chấn thương tại khoa 

cấp cứu 

 Hội chứng mạch vành 

cấp 

 Hội chứng đột qụy cấp 

 Xử trí ngừng tuần hoàn 

 Thủ thuật cấp cứu thiết 

yếu 

 Một số cấp cứu bệnh 

chuyển hóa 

 Phân loại người bệnh 

theo mức ưu tiên cấp 

cứu 

 Xử trí giảm đau cho 

người bệnh cấp cứu 

Cấp cứu 2 10 4 12  10 

Chống độc 

 Cập nhật và nâng cao 

về các biện pháp loại 

trừ chất độc 

 Cập nhật và nâng cao 

về thuốc chống độc 

 Các kỹ thuật cao trong 

chẩn đoán ngộ độc cấp. 

Tổ chức đơn vị xét 

nghiệm độc chất 

 Các kỹ thuật cao trong 

Chống 

độc 
2 10 4 12  10 



58 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

xử trí ngộ độc cấp 

 Cập nhật và nâng cao 

về ngộ độc các hóa 

chất bảo vệ thực vật 

 Cập nhật và nâng cao 

về ngộ độc thuốc 

 Ngộ độc hàng loạt: các 

vấn đề chủ yếu về độc 

chất học, chẩn đoán và 

xử trí. 

 Cơ sở dữ liệu về độc 

chất học. Tổ chức đơn 

vị thông tin chống độc 

Thông khí 

nhân tạo (tự 

chọn) 

 Trình bày được chỉ 

định, chống chỉ định, 

biến chứng, nguyên lý 

và cách đặt thông số 

của các phương thức 

thông khí nhân tạo cơ 

bản và một số phương 

thức cao cấp.           

 Trình bày được chỉ 

định, lựa chọn phương 

thức và thực hiện 

thông khí nhân tạo 

trong một số tình trạng 

bệnh lý. 

 Sử dụng được các máy 

thở thông thường. 

 Thực hiện được kỹ 

thuật thở máy cho các 

bệnh nhân HSCC 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 



59 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Cấp cứu 

ban đầu 

chấn 

thương (tự 

chọn) 

 Tổ chức cấp cứu hàng 

loạt và thảm họa 

 Tổ chức hệ thống cấp 

cứu 

 Nguyên tắc chăm  sóc 

chấn  thương trước 

nhập viện và dịch vụ 

cấp cứu y tế 

 Đánh giá  và xử trí ban 

đầu BN chấn thương 

 Xử trí đường thở và 

thông khí cho BN chấn 

thương 

 Đánh giá, xử trí cấp 

cứu ban đầu BN bỏng 

 Xử trí sốc chấn thương 

 Đánh giá và xử trí cấp 

cứu chấn thương cột 

sống 

 Đánh giá và xử trí cấp 

cứu chấn thương chi 

 Đánh già và xử trí ban 

đầu chấn thương sọ 

não 

 Đánh giá và xử trí ban 

đầu chấn thương bụng 

(kín và hở) 

 Đánh giá và xử trí ban 

đầu chấn thương ngực 

(kín và hở) 

 Đánh giá và xử trí ban 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 



60 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

đầu vết thương mạch 

máu 

 Giảm đau cho BN chấn 

thương 

4.  62720503 CKII 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh 

Chẩn đoán 

hình ảnh bộ 

máy tiêu 

hóa và cấp 

cứu bụng 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

bệnh lý bộ máy tiêu 

hóa (ống tiêu hóa, gan, 

mật, tụy). 

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý bộ máy tiêu 

hóa trên hình ảnh (u 

gan, u ống tiêu hóa, 

viêm, sỏi, bệnh lý tụy, 

chấn thương). 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý bộ máy tiêu 

hóa. 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý bộ 

máy tiêu hóa. 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý bộ 

máy tiêu hóa thông 

thường trên. 

 Thực hành các thủ 

thuật sinh thiết, chọc 

hút chẩn đoán 

Điện 

quang 
1 5    5 

Chẩn đoán 

hình ảnh bộ 
 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

máy tiết 

niệu và sinh 

dục 

bệnh lý bộ máy tiết 

niệu-sinh dục (Tổn 

thương thận và đường 

bài xuất, vú, tử cung-

buồng trứng, tinh hoàn, 

thai, tiền liệt tuyến...).  

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý bộ máy tiết 

niệu sinh dục. 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý bộ máy tiết 

niệu-sinh dục. 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý bộ 

máy tiết niệu sinh dục. 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý bộ 

máy tiết niệu-sinh dục. 

 Thực tập các thủ thuật 

sinh thiết, chọc hút 

chẩn đoán 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

lồng ngực 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

lồng ngực (các hội 

chứng lồng ngực).  

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý phổi và tim 

mạch hay gặp trên hình 

ảnh (u, viêm, dị dạng, 

các bệnh van tim, cơ 

Điện 

quang 
1 5    5 



62 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tim, màng phổi). 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý lồng ngực trên. 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý lồng 

ngực. 

 Thực hành các thủ 

thuật sinh thiết, chọc 

hút chẩn đoán 

Chẩn đoán 

hình ảnh cơ 

xương 

khớp, mạch 

máu và một 

số tuyến 

nông 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

bệnh lý cơ- xương 

khớp (tổn thương cơ 

bản xương, khớp).  

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý bộ máy xương 

khớp trên hình ảnh 

(viêm, u, chấn thương).  

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý bộ máy xương 

khớp. 

 Trình bày các đặc điểm 

hình ảnh cơ bản bệnh 

lý mạch máu và các 

tuyến nông (tuyến 

giáp, mang tai, dưới 

hàm). 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý mạch 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

máu và các tuyến nông 

hay gặp. 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý bộ 

máy cơ xương khớp. 

 Thực hành các thủ 

thuật sinh thiết, chọc 

hút chẩn đoán 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

thần kinh 

và X quang 

can thiệp 

 Trình bày được các 

phương pháp thăm 

khám hình ảnh bệnh lý 

thần kinh. 

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý thần kinh trên 

hình ảnh (viêm, u, tai 

biến, chuyển hóa, đĩa 

đệm…). 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

hình ảnh bệnh lý thần 

kinh. 

 Trình bày các đặc điểm 

hình ảnh cơ bản bệnh 

lý mạch máu trên chụp 

mạch. 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý mạch 

máu. 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý thần 

kinh và mạch máu 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

mặt, tai mũi 

họng, mắt 

(tự chọn) 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

và chiến lược chẩn 

đoán các bệnh lý mắt 

và TMH 

 Chẩn đoán được trên 

hình ảnh các bệnh lý 

mắt và TMH hay gặp 

Điện 

quang 
1 5    5 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

nhi khoa (tự 

chọn) 

 Trình bày các phương 

pháp thăm khám hình 

ảnh trong nhi khoa. 

 Chẩn đoán được trên 

hình ảnh các bệnh lý 

nhi khoa hay gặp (bất 

thường bẩm sinh ống 

tiêu hóa, hô hấp, u, 

xương). 

 Trình bày được chiến 

lược chẩn đoán các 

bệnh lý nhi khoa. 

 Thực hành siêu âm và 

đọc phim chẩn đoán 

Điện 

quang 
1 5    5 



65 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

5.  62722005 CKII 
Nội Hô 

hấp 

Nội tổng 

quát 

Bệnh Cơ xương khớp 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý thoái hóa khớp 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý loãng xương do 

thoái hóa 

 - Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý nhiễm khuẩn cơ 

xương khớp 

Bệnh thận- Tiết niệu 

- Chẩn đoán và điều trị suy 

thận cấp, mạn 

- Lọc màng bụng, thận 

nhân tạo 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu 

Bệnh nội tiết 

- Chẩn đoán và điều trị 

Basedow 

- Chẩn đoán và điều trị đái 

tháo đường 

- Chẩn đoán và điều trị 

Suy giáp trạng 

- Chẩn đoán và điều trị 

Bệnh Cushing 

Bệnh tiêu hoá 

- Chẩn đoán và điều trị 

Cơ xương 

khớp 
1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 



66 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Viêm gan mạn, viêm 

gan nhiễm độc, xơ gan, 

ung thư gan, áp xe gan 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý tụy tạng 

- Chẩn đoán và điều trị 

Loét dạ dày-Tá tràng 

Bệnh người cao tuổi 

- Chẩn đoán và điều trị Tai 

biến mạch não- Thiểu 

năng tuần hoàn não 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh Parkinson 

Bệnh tim mạch 

- Điều trị tăng huyết áp 

- Chẩn đoán và điều trị suy 

tim 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh mạch vành- Xơ vữa 

động mạch 

- Chẩn đoán và điều trị 

loạn nhịp tim 

-  Một số kĩ thuật chủ yếu 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 



67 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

thăm dò hệ tuần hoàn 

Bệnh máu 

-Chẩn đoán và điều trị 

Bệnh Đa u tủy xương 

(bệnh Kahler) 

-Chẩn đoán và điều trị 

bệnh Lơxêmi cấp, kinh 

-Chẩn đoán và điều trị U 

lympho Hodgkin và không 

Hodgkin 

- Chẩn đoán và xử trí một 

số rối loạn đông máu, cầm 

máu 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Tim mạch 1 5 2 6  5 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 

Bệnh hô 

hấp nhiễm 

trùng 

 Viêm phổi mắc phải 

cộng đồng- Viêm phổi 

bệnh viện 

 Các nhiễm trùng hô 

hấp mới xuất hiện 

(bệnh SARS, cúm 

A…) 

 Nhiễm trùng phổi ở 

người nhiễm HIV 

Hô hấp 1 5 2 6  5 



68 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Bệnh phổi do nấm, ký 

sinh trùng 

 Hội chứng xoang phế 

quản - Giãn phế quản 

 Áp xe phổi 

 Viêm mủ màng phổi 

 Viêm mủ, áp xe trung 

thất 

 Phương pháp lấy bệnh 

phẩm chẩn đoán và 

điều trị các bệnh hô 

hấp nhiễm trùng 

Bệnh hô 

hấp không 

do nhiễm 

trùng 

 Hen phế quản 

 Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính ( COPD ) 

 Hội chứng ngừng thở 

khi ngủ 

 Suy hô hấp 

 Bệnh Sarcoidose 

 Bệnh  phổi nghề 

nghiệp và môi trường: 

bụi silic, bụi than 

 Bệnh phổi kẽ và xơ 

phổi kẽ 

 Bệnh lý màng phổi 

(Tràn dịch, tràn khí, 

tràn dưỡng chấp, u 

màng phổi) 

 U phổi (lành tính- ác 

tính, nguyên phát- thứ 

phát) 

Hô hấp 1 5 2 6  5 



69 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 U trung thất 

Bệnh tim 

mạch trong 

hô hấp 

 Tắc động mạch mạch 

phổi 

 Sử dụng và theo dõi 

thuốc chống đông máu 

trên lâm sàng. 

 Tăng áp ĐM phổi 

nguyên phát 

 Bệnh lý viêm động 

mạch toàn thân và 

động mạch phổi 

 Dị dạng mạch máu 

phổi- phế quản 

 Phù phổi cấp 

 Tâm phế mạn 

Tim mạch 1 5 2 6  5 

Kỹ thuật 

thăm dò 

chẩn đoán 

và điều trị 

bệnh hô hấp 

 Thăm dò chức năng hô 

hấp 

 Phân tích kết quả khí 

máu động mạch   

 Kỹ thuật chọc hút, dẫn 

lưu màng phổi 

 Kỹ thuật mở màng 

phổi tối thiểu 

 Kỹ thuật sinh thiết 

màng phổi  

 Kỹ thuật nội soi phế 

quản chẩn đoán 

 Kỹ thuật nội soi phế 

quản can thiệp 

 Kỹ thuật sinh thiết 

xuyên thành ngực 

Hô hấp 1 5 2 6  5 



70 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Kỹ thuật nội soi màng 

phổi chẩn đoán 

 Kỹ thuật nội soi màng 

phổi điều trị 

6.  62722010 CKII 

Nội 

Xương 

khớp 

Nội tổng 

quát 

Bệnh hô hấp 

- Chẩn đoán và điều trị lao 

phổi 

- Chẩn đoán và điều trị 

COPD 

- Chẩn đoán và điều trị hen 

phế quản 

- Chẩn đoán và điều trị 

viêm phổi 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh màng phổi 

Bệnh thận- Tiết niệu 

- Chẩn đoán và điều trị suy 

thận cấp, mạn 

- Lọc màng bụng, thận 

nhân tạo 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu 

Bệnh nội tiết 

- Chẩn đoán và điều trị 

Basedow 

- Chẩn đoán và điều trị đái 

tháo đường 

- Chẩn đoán và điều trị 

Suy giáp trạng 

- Chẩn đoán và điều trị 

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 

Nội tiết 

và đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 



71 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Bệnh Cushing 

Bệnh tiêu hoá 

- Chẩn đoán và điều trị 

Viêm gan mạn, viêm 

gan nhiễm độc, xơ gan, 

ung thư gan, áp xe gan 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh lý tụy tạng 

- Chẩn đoán và điều trị 

Loét dạ dày-Tá tràng 

Bệnh người cao tuổi 

- Chẩn đoán và điều trị Tai 

biến mạch não- Thiểu 

năng tuần hoàn não 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh Parkinson 

Bệnh tim mạch 

- Điều trị tăng huyết áp 

- Chẩn đoán và điều trị suy 

tim 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh mạch vành- Xơ vữa 

động mạch 

- Chẩn đoán và điều trị 

loạn nhịp tim 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Tim mạch 1 5 2 6  5 

Huyết 

học 

truyền 

máu 

1 5 2 6  5 



72 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

-  Một số kĩ thuật chủ yếu 

thăm dò hệ tuần hoàn 

Bệnh máu 

-Chẩn đoán và điều trị 

Bệnh Đa u tủy xương 

(bệnh Kahler) 

-Chẩn đoán và điều trị 

bệnh Lơxêmi cấp, kinh 

-Chẩn đoán và điều trị U 

lympho Hodgkin và không 

Hodgkin 

- Chẩn đoán và xử trí một 

số rối loạn đông máu, cầm 

máu 

       



73 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Bệnh lý 

khớp, cột 

sống, cơ 

viêm và tự 

miễn; 

Bệnh khớp, 

cột sống, 

phần mềm 

do thoái 

hóa khớp 

 Viêm khớp dạng thấp 

 Viêm khớp tự phát trẻ 

em 

 Luput ban đỏ hệ thống 

 Xơ cứng bì toàn thể 

 Viêm da cơ, viêm đa 

cơ 

 Nhóm bệnh lý cột sống 

huyết thanh âm tính và 

bệnh Viêm cột sống 

dính khớp 

 Nhóm bệnh khớp vi 

tinh thể và bệnh gút 

 Khám lâm sàng bộ 

máy vận động (cơ 

xương khớp) 

 Thoái hoá các khớp 

ngoại vi  và thoái hoá 

cột sống 

 Đau thần kinh toạ 

 Đau cột sống thắt lưng 

 Viêm quanh khớp vai 

và các viêm gân và bao 

gân khác 

 Hoại tử vô khuẩn đầu 

xương ở người lớn 

 Siêu âm khớp gối, 

khớp vai 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 

Bệnh 

xương: 

loãng 

 Các thăm dò chức 

năng chuyển hoá calci-

phospho 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 



74 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

xương và 

các bệnh rối 

loạn chuyển 

hóa xương 

 Các phương pháp đo 

mật độ xương và kiến 

tập đo mật độ xương, 

phân tích kết quả, tư 

vấn bệnh nhân 

 Loãng xương 

 Các tổn thương xương 

do các rối loạn nội tiết-

chuyển hoá khác: suy 

cận giáp trạng, suy 

giáp trạng, cường 

cortison 

Bệnh nhiễm 

khuẩn cơ 

xương khớp 

 Viêm khớp mủ (viêm 

khớp do vi khuẩn) 

 Viêm cơ, apxe cơ 

 Viêm xương tủy 

 Viêm đĩa đệm đốt sống 

do vi khuẩn sinh mủ 

 Viêm đĩa đệm đốt sống 

do vi khuẩn lao (Lao 

cột sống) 

 Lao xương khớp 

 Tổn thương xương 

khớp ở người bệnh 

HIV 

 Các vi khuẩn gây bệnh 

và sử dụng kháng sinh 

trong nhiễm khuẩn 

xương khớp 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 

Bệnh lý 

khối u (u 
 Các khối u ác tính của 

xương (sarcom xương) 

Cơ 

Xương 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nguyên phát 

tại xương 
 Các khối  u lành tính 

của xương 

 Bệnh đa u tủy xương 

(bệnh Kahler) 

 K di căn xương 

 Điều trị đau trong ung 

thư xương 

 Kỹ thuật đọc xạ hình 

xương 

 Chẩn đoán hình ảnh 

trong ung thư xương 

Khớp 

Kỹ thuật 

chọc hút 

dịch khớp 

và tiêm 

khớp 

 Kỹ thuật chọc hút dịch 

khớp gối 

 Kỹ thuật chọc hút dịch 

kén khoeo chân (kén 

Baker) 

 Kỹ thuật chọc hút dịch 

khớp dưới hướng dẫn 

của siêu âm 

 Kỹ thuật tiêm khớp 

gối, cổ tay 

 Kỹ thuật tiêm các điểm 

bám gân 

 Kỹ thuật tiêm ngoài 

màng cứng 

 Tổ chức một phũng 

tiêm khớp tại khoa 

Khớp hoặc khoa nội 

bệnh viện địa phương 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 

7.  62722025 CKII Nội Tim Bệnh học  K phế  quản Hô hấp 1 5 2 6  5 



76 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

mạch nội khoa  Tràn dịch màng phổi 

 Hen phế quản 

 Basedow 

 Đái tháo đường 

 U tuỷ thượng thận 

 Viêm cầu thận mạn 

 Viêm cầu thận cấp 

 Viêm thận bể thận 

 Điều trị suy thận 

 Thiếu máu 

 Xuất huyết giảm tiểu 

cầu 

 Viêm khớp dạng thấp 

 Viêm cột sống dính 

khớp 

 Bệnh chất tạo keo 

 Loét dạ dày hành tá 

tràng 

 Áp xe gan 

 Xuất huyết tiêu hoá 

 Thiểu năng tuần hoàn 

não 

 Phân loại sử dụng 

kháng sinh 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 

Cơ xương 

khớp 
1 5 2 6  5 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 

Cấp cứu tim 

mạch 

 Ngừng tuần hoàn 

 Sốc tim 

 Các trường hợp nhịp 

chậm và rối loạn dẫn 

truyền 

 Cơn nhịp nhanh trên 

thất và cơn nhịp nhanh 

Tim mạch 2 10 4 12  10 



77 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

thất 

 Xử trí cơn đau thắt 

ngực không ổn định 

 Xử trí Nhồi máu cơ 

tim cấp 

 Cơn tăng huyết áp kịch 

phát 

 Tai biến mạch máu não 

 Một số thủ thuật trong 

cấp cứu tim mạch 

 Sử dụng một số thuốc 

trong cấp cứu tim 

mạch 

Bệnh học 

tim mạch 

 Ngừng tuần hoàn 

 Sốc tim 

 Các trường hợp nhịp 

chậm và rối loạn dẫn 

truyền 

 Cơn nhịp nhanh trên 

thất và cơn nhịp nhanh 

thất 

 Xử trí cơn đau thắt 

ngực không ổn định 

 Xử trí Nhồi máu cơ 

tim cấp 

 Cơn tăng huyết áp kịch 

phát 

 Tai biến mạch máu não 

 Một số thủ thuật trong 

cấp cứu tim mạch 

 Sử dụng một số thuốc 

Tim mạch 2 10 4 12  10 



78 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trong cấp cứu tim 

mạch 

Thăm dò 

hình ảnh 

trong tim 

mạch 

 Đại cương về siêu âm 

tim, siêu âm Doppler 

tim, Doppler màu 

 Siêu âm-Doppler tim 

trong chẩn đoán một số 

bệnh van tim 

 Siêu âm-Doppler tim 

trong chẩn đoán một số 

bệnh tim bẩm sinh 

thường gặp 

 Siêu âm tim trong bệnh 

lý màng ngoài tim và 

khối u tim 

 Siêu âm tim qua thực 

quản 

 Siêu âm tim gắng sức 

 Đại cương về phương 

pháp chụp cắt lớp vi 

tính (CT) trong tim 

mạch 

 Phương pháp chụp cắt 

lớp vi tính đa dãy 

(MSCT) trong chẩn 

đoán bệnh động mạch 

vành và một số bệnh 

tim mạch khác 

 Đại cương về Chụp 

cộng hưởng từ ứng 

dụng trong tim mạch 

 Đại cương về thăm dò 

Tim mạch 2 10 4 12  10 



79 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

phóng xạ đồ trong 

bệnh lý tim mạch 

Rối loạn 

nhịp tim, 

điện tâm đồ 

và nghiệm 

pháp gắng 

sức 

 Phân loại các thuốc 

điều trị loạn nhịp tim 

 Đại cương về Thăm dò 

điện sinh lý tim 

 Đại cương về rối loạn 

nhịp nhanh 

 Cơn nhịp nhanh kịch 

phát trên thất 

 Cơn nhịp nhanh kịch 

phát thất 

 Đại cương nhịp chậm – 

suy nút xoang 

 Block nhĩ thất 

 Block nhánh 

 Ngoại tâm thu 

 Rung nhĩ 

 Hội chứng W.P.W 

 Điều trị một số rối loạn 

nhịp tim bằng sóng cao 

tần 

 Ghi điện tim đồ 

 Hướng dẫn đọc điện 

tim đồ 

 Nghiệm pháp gắng sức 

điện tim đồ 

 Phương pháp ghi 

Holter điện tim đồ 

 Đại cương máy tạo 

nhịp tim 

Tim mạch 2 10 4 12  10 



80 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Thăm dò 

huyết động 

và tim 

mạch can 

thiệp 

 Đại cương về thông 

tim thăm dò huyết 

động và chụp mạch 

 Thông tim chụp mạch 

trong một số bệnh van 

tim và bệnh màng 

ngoài tim 

 Thông tim chụp mạch 

trong một số bệnh tim 

bẩm sinh thường gặp 

 Sinh thiết cơ tim: chỉ 

định, kỹ thuật và biến 

chứng 

 Chụp động mạch vành: 

chỉ định, kỹ thuật, biến 

chứng, biện luận kết 

quả 

 Can thiệp động mạch 

vành qua da 

 Điều trị can thiệp một 

số bệnh hẹp van tim 

qua da (qua đường ống 

thông) 

 Điều trị can thiệp một 

số bệnh tim bẩm sinh 

qua da (qua đường ống 

thông) 

 Thăm dò điện sinh lý 

và điều trị một số rối 

loạn nhịp qua đường 

ống thông tim 

 Một số thăm dò phối 

Tim mạch 2 10 4 12  10 



81 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hợp với can thiệp tim 

mạch (IVUS, TEE, 

Pressure Wire…) 

 Điều trị nội khoa phối 

hợp với can thiệp động 

mạch vành 

 Đại cương về tạo nhịp 

tim và tái đồng bộ cơ 

tim (CRT) 

8.  62722035 CKII 

Dị ứng 

Miễn 

dịch lâm 

sàng 

Dị ứng lâm 

sàng 

 Hen phế quản 

 COPD 

 Viêm mũi dị ứng 

 Dị ứng thuốc 

 Sốc phản vệ 

 Hội chứng Lyell và 

Stevens – Johnson 

 Mày đay- phù Quincke 

 Bệnh huyết thanh 

 Viêm da dị ứng 

 Các bệnh dị ứng nghề 

nghiệp 

 Dị ứng thức ăn 

 Dị ứng mỹ phẩm 

 Dị ứng do các yếu tố 

vật lý và côn trùng 

 Dị ứng ở trẻ em 

 Viêm kết mạc dị ứng 

 Các thuốc kháng 

histamin thế hệ mới 

phân loại- Cơ chế tác 

dụng. 

Dị ứng 

Miễn dịch 

lâm sàng 

1 5 2 6  5 



82 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Bệnh tự 

miễn 

 Phân loại các bệnh tự 

miễn 

 Cơ chế bệnh sinh 

 Những phương pháp 

chẩn đoán các bệnh tự 

miễn 

 Điều trị các bệnh tự 

miễn 

 Luput ban đỏ hệ thống 

 Xơ cứng bì toàn thể 

 Viêm mao mạch dị 

ứng (Hội chứng 

Schoenlei- Henoch) 

 Viêm đa khớp dạng 

thấp tiến triển 

 Các xét nghiệm đặc 

hiệu, không đặc hiệu 

trong bệnh tự miễn. 

 Các thuốc ức chế và 

tăng cường miễn dịch 

Dị ứng 

Miễn dịch 

lâm sàng 

1 5 2 6  5 

Các bệnh dị 

ứng do bụi 

nhà (tự 

chọn) 

 Bụi nhà và sự phát sinh 

bệnh dị ứng 

 Các loại bọ nhà (mite) 

có trong bụi nhà 

 Phương pháp thu gom 

bụi nhà để điều chế dị 

nguyên 

 Kỹ thuật tách chiết và 

nuôi cấy bọ nhà 

 Các phương pháp điều 

chế và tiêu chuẩn hoá 

Dị ứng 

Miễn dịch 

lâm sàng 

1 5 2 6  5 



83 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

dị nguyên bụi nhà 

 Sự mẫn cảm với dị 

nguyên bụi nhà ở 

người bình thường, 

HPQ, VMDƯ 

 Ứng dụng dị nguyên 

bụi nhà trong chẩn 

đoán và điều trị đặc 

hiệu HPQ, VMDƯ 

Dị ứng 

nghề nghiệp 

(tự chọn) 

 Đại cương về các bệnh 

dị ứng do hoá chất 

 Những hoá chất gây dị 

ứng 

 Các phương pháp chẩn 

đoán bệnh dị ứng do 

hoá chất 

 Các bệnh dị ứng trong 

ngành y tế 

 Các bệnh dị ứng trong 

ngành dệt 

 Viêm da do tiếp xúc 

 Các bệnh dị ứng do mỹ 

phẩm 

 Điều trị, dự phòng dị 

ứng do hoá chất 

 Ảnh hưởng môi trường 

đến sự phát sinh bệnh 

dị ứng nghề nghiệp 

Dị ứng 

Miễn dịch 

lâm sàng 

1 5 2 6  5 

9.  62723301 CKII 
Gây mê 

hồi sức 

Hồi sức chu 

phẫu 

 Sốc chấn thương 

 Sốc phản vệ và gây mê 

 Sốc nhiễm khuẩn 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 6  5 



84 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Viêm phổi liên quan 

đến máy thở, suy hô 

hấp cấp trong bệnh 

viện 

 Suy thận 

 Thiếu máu cơ tim và 

điều trị sau mổ 

 Truyền dịch trong lúc 

mổ và lựa chọn dịch 

truyền 

 Sử dụng kháng sinh 

trong hồi sức tích cực 

ngoại khoa 

 Điều trị chu phẫu bệnh 

nhân bị tổn thương não 

do chấn thương 

 Pha loãng máu 

 Tăng huyết áp chu 

phẫu: đánh giá và điều 

trị 

 Điều trị rối loạn nước 

điện giải, kiềm toan 

 Tắc mạch ối, khí, máu 

 Theo dõi trong gây mê 

hồi sức - cập nhật 

Gây mê 

 Gây mê hồi sức người 

già 

 Gây mê hồi sức bệnh 

nhân chấn thương sọ 

não 

 Gây mê hồi sức bệnh 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 6  5 



85 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nhân chấn thương 

ngực, bụng, chi 

 Đặt nội khí quản khó 

 Gây mê hồi sức bệnh 

nhân bệnh tim 

 Gây mê hồi sức trên 

BN suy gan 

 Gây mê hồi sức bệnh 

nhân hen phế quản, 

COPD 

 Biến chứng trong gây 

mê 

 Gây mê hồi sức BN 

mổ tai mũi họng, răng 

hàm mặt, mắt 

 Gây mê hồi sức BN 

mổ ngực ( mổ mở và 

nội soi) 

 Vô trùng, tiệt trùng 

phòng mổ 

 Gây mê hồi sức BN 

mổ nội soi tiết niệu 

 Gây mê hồi sức BN 

mổ nội soi ổ bụng 

 Gây mê hồi sức trên 

BN đái đường 

 Gây mê hồi sức trên 

BN bướu cổ, basedow, 

u tuyến thượng thận 

 Tổ chức quản lý phòng 

mổ 



86 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Gây mê bệnh nhân cao 

huyết áp 

 Gây mê bệnh nhân bị 

bệnh mạch vành 

Gây tê 

 Gây tê tủy sống, ngoài 

màng cứng 

 Gây tê đám rối thần 

kinh cánh tay 

 Gây tê thân thần kinh 

chi trên 

 Gây tê thân thần kinh 

chi dưới 

 Gây tê cạnh sống 

 Gây tê đám rối cổ 

 Thuốc tê mới - cập 

nhật 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 6  5 

Giảm đau 

 Sinh lý, dược lý đau: 

liên quan lâm sàng 

 Điều trị đau cấp tính 

sau mổ 

 Điều trị đau mãn tính 

 Điều trị đau nhi khoa 

 Điều trụ đau sản khoa 

 Giảm đau ngoài màng 

cứng 

 Giảm đau bệnh nhân tự 

kiểm soát 

 Đánh giá đau, giảm 

đau đa thức, giảm đau 

phòng ngừa 

 Điều trị giảm đau cho 

Gây mê 

hồi sức 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

bệnh nhân bỏng 

 Điều trị đau cho bệnh 

nhân chấn thương 

ngực bụng 

10.  62720401 CKII 
Hóa sinh 

y học 

Chuyên đề 

dấu ấn ung 

thư: gốc tự 

do và sự 

chống oxy 

hóa, độc 

chất học, 

chuyển hóa 

xenebiotic, 

hóa sinh 

môi trường 

 Gốc tự do 

 Các chất oxy hóa và 

chất chống oxy hóa 

 Chuyển hóa thuốc 

trong cơ thể 

 Các dấu ấn ung thư: 

CEA, CA15-3, CA125, 

CA 72-4, CA19-9, 

NSE, Cyfra, PSA toàn 

phần, PSA tự do... 

 Nồng độ cồn trong 

máu 

 Định lượng các thuốc 

theo dõi sau ghép thận 

Hóa sinh 1 5    5 

Chuyên đề 

hóa sinh 

dinh dưỡng, 

hóa sinh 

thai nghén,  

hóa sinh 

tuổi già, 

hóa sinh trẻ 

em và sơ 

sinh 

 Các xét nghiệm theo 

dõi thai nghén 

 Các xét nghiệm đánh 

giá tình trạng dinh 

dưỡng: Alb, 

Prealbumin, tranferin 

 Sự thay đổi chức năng 

cơ quan ở người lớn 

tuổi 

 Chuyển hoá thuốc 

trong cơ thể người lớn 

tuổi 

 Thay đổi chức năng 

Hóa sinh 1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nội tiết ở người lớn 

tuổi 

 Đặc điểm xét nghiệm 

hóa sinh trẻ em và trẻ 

sơ sinh 

Một số hiểu 

biết mới về 

các dấu ấn 

bệnh tim 

mạch, bệnh 

nhiễm 

trùng, dấu 

ấn bệnh 

xương 

 Các dấu ấn tim mạch: 

GOT, LDH, CK, CK-

MB, hsCRP, Troponin 

T, Troponin I, Pro-

BNP, BNP, 

Homocystein 

 Các dấu ấn bệnh nhiễm 

trùng: CRP, hsCRP, 

Pro-Calcitonin 

 Các dấu ấn bệnh 

xương: Ca, caion hóa, 

Phospho, Calcitonin, 

PTH, RF, ACCP, 

Viamin D 

Hóa sinh 1 5    5 

Một số 

bệnh di 

truyền, 

chẩn đoán 

trước sinh, 

gen và bệnh 

lý liên quan 

 Một số bệnh di truyền, 

chẩn đoán trước sinh. 

 Gen và bệnh lý liên 

quan 

 Genomics 

 Proteomics 

 Tế bào gốc và ứng 

dụng 

Hóa sinh 1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

11.  62722001 CKII 
Nội Tiêu 

hóa 

Nội tổng 

quát 

Bệnh hô hấp 

- Chẩn đoán và điều trị lao 

phổi 

- Chẩn đoán và điều trị 

COPD 

- Chẩn đoán và điều trị hen 

phế quản 

- Chẩn đoán và điều trị 

viêm phổi 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh màng phổi 

Bệnh thận- Tiết niệu 

- Chẩn đoán và điều trị suy 

thận cấp, mạn 

- Lọc màng bụng, thận 

nhân tạo 

- Nhiễm khuẩn tiết niệu 

Bệnh nội tiết 

- Chẩn đoán và điều trị 

Basedow 

- Chẩn đoán và điều trị đái 

tháo đường 

- Chẩn đoán và điều trị 

Suy giáp trạng 

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Tim mạch 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

- Chẩn đoán và điều trị 

Bệnh Cushing 

Bệnh cơ xương khớp 

- Chẩn đoán và điều trị 

Lupus ban đỏ hệ thống 

- Chẩn đoán và điều trị 

Goutte 

- Sử dụng các thuốc chống 

viêm giảm đau không 

Steroid và Steroid 

Bệnh người cao tuổi 

- Chẩn đoán và điều trị Tai 

biến mạch não- Thiểu 

năng tuần hoàn não 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh Parkinson 

Bệnh tim mạch 

- Điều trị tăng huyết áp 

- Chẩn đoán và điều trị suy 

tim 

- Chẩn đoán và điều trị 

bệnh mạch vành- Xơ vữa 

động mạch 

- Chẩn đoán và điều trị 

loạn nhịp tim 

- Một số kĩ thuật chủ yếu 

thăm dò hệ tuần hoàn 

Bệnh máu 

-Chẩn đoán và điều trị 

Bệnh Đa u tủy xương 

(bệnh Kahler) 

-Chẩn đoán và điều trị 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

bệnh Lơxêmi cấp, kinh 

-Chẩn đoán và điều trị U 

lympho Hodgkin và không 

Hodgkin 

- Chẩn đoán và xử trí một 

số rối loạn đông máu, cầm 

máu 

Bệnh lý ống 

tiêu hóa 

 Đại cương bệnh lý ống 

tiêu hóa  

 Các rối loạn vận động 

ống tiêu hóa: hội 

chứng trào ngược, 

chứng đầy hơi khó 

tiêu, hội chứng ruột 

kích thích  

 Xuất huyết tiêu hóa  

 Helicobacter pylori và 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

chiến lược diệt trừ HP  

 Bệnh lý viêm ruột: 

viêm loét đại trực tràng 

chảy máu, bệnh crohn  

 Khối u lành tính ống 

tiêu hóa  

 Ung thư ống tiêu hóa: 

thực quản, dạ dày, đại 

tràng  

 Ỉa chảy cấp và mạn 

tính  

Bệnh lý gan 

mật 

 Đại cương về bệnh lý 

gan mật  

 Viêm gan do vi rút  

 Viêm gan tự miễn  

 Viêm gan do rượu  

 Biến chứng của xơ gan  

 Xơ gan mật tiên phát  

 Hội chứng tăng áp lực 

tĩnh mạch cửa  

 Nang gan và áp xe gan  

 U gan lành tính  

 Ung thư gan  

 Bệnh lý đường mật và 

túi mật  

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Bệnh lý hậu 

môn – trực 

tràng, màng 

bụng, tụy 

 Đại cương bệnh lý hậu 

môn, trực tràng, màng 

bụng, tụy  

 Viêm tụy cấp tính  

 Viêm tụy mạn tính, sỏi 

tuỵ 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Ung thư tụy  

 Lao màng bụng  

 Ung thư màng bụng  

 Trĩ  

 Rò hậu môn – trực 

tràng  

 Ung thư hậu môn – 

trực tràng  

Các thăm 

dò trong hệ 

tiêu hóa 

 Đại cương về nội soi 

và siêu âm tiêu hóa  

 Siêu âm gan mật tụy 

bình thường  

 Hình ảnh siêu âm bệnh 

lý nhu mô gan  

 Hình ảnh siêu âm bệnh 

lý đường mật  

 Hình ảnh siêu âm các 

bệnh lý tụy  

 Chọc dò dưới sự 

hướng dẫn của siêu âm  

 Nội soi thực quản, dạ 

dày, tá tràng bình 

thường  

 Nhận định hình ảnh 

tổn thương thực quản  

 Nhận định hình ảnh 

tổn thương dạ dày  

 Nhận định hình ảnh 

tổn thương hành tá 

tràng, tá tràng  

 Nhận biết hình ảnh nội 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

soi đại tràng bình 

thường  

 Nhận định tổn thương 

đại tràng  

 Nội soi hậu môn trực 

tràng và phân độ trĩ  

 Thăm dò khác: CT, 

MRI, SA Doppler, SA 

nội soi, test thở tìm H. 

pylori  

12.  62722245 CKII 
Tâm 

thần 

Nội sinh và 

rối loạn liên 

quan stress 

 Lý thuyết Dopamin, 

Serotonin trong TTPL 

 Vấn đề tái phát bệnh 

TTPL (tham khảo) 

 Các nguyên nhân dẫn 

đến thất bại trong điều 

trị bệnh TTPL 

 Biến dạng bệnh lý loạn 

thần dưới tác động của 

điều trị hiện nay. 

 Chẩn đoán sớm và 

điều trị rối loạn cảm 

xúc lưỡng cực 

 Thành tựu mới trong 

nghiên cứu cơ chế thần 

kinh – nội tiết trong 

các rối loạn liên quan 

stress 

 Y học tâm thể: các 

bệnh lý liên quan 

stress, các rl ăn uống, 

rl chức năng tình dục, 

Sức khỏe 

tâm thần 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

rối loạn giấc ngủ 

 Hội chứng đau 

Thực tổn 

nghiện chất 

 Hội chứng quên thực 

tổn, không do rượu và 

các chất tác động tâm 

thần khác (Sa sút trí 

tuệ) 

 Sảng không do rượu và 

các chất tác động tâm 

thần khác (lâm sàng và 

tiêu chuẩn chẩn đoán) 

 Cập nhật cơ chế bệnh 

sinh SSTT, Alzheimer 

 Các rối loạn nhân cách 

và hành vi do bệnh 

não, tổn thương và rối 

loạn chức năng não 

 Đặc điểm các trạng 

thái cai và hội chứng 

nghiện ở người sử 

dụng các chất dạng 

thuốc phiện 

 Rối loạn tâm thần và 

hành vi liên quan đến 

sử dụng Amphetamin 

 Lạm dụng rượu, 

Nghiện rượu mãn tính 

 Nghiện game, nghiện 

cần sa và các thuốc  

Sức khỏe 

tâm thần 
1 5 2 6  5 

Điều trị - 

Dự phòng 

bệnh 

 Cơ sở sinh hoá não của 

các rối loạn tâm thần 
Sức khỏe 

tâm thần 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

(trong tâm thần phân 

liệt, trầm cảm...) 

 Các thuốc CTC mới 

 Cập nhật các thuốc 

chống loạn thần mới 

 Vấn đề chuyển đổi 

hình thái bệnh lý trong 

tâm thần  

 Vấn đề kháng thuốc 

(trầm cảm, tâm thần 

phân liệt) và cách xử 

trí 

 Cơ chế tác dụng của 

những LPTL  

 Cập nhật một số liệu 

pháp điêu trị hiện đại: 

Tâm lý (nhận thức, gia 

đình...), TMS, DBS 

 Vấn đề chẩn 

đoán sớm, can thiệp 

sớm các bệnh loạn 

thần ở cộng đồng 

Tâm thần 

học nhi (tự 

chọn) 

 Đặc điểm tâm sinh lý 

trẻ em 

 Chậm phát triển tâm 

thần – rối loạn sự học 

tập  

 Các rối loạn cảm xúc 

hành vi khởi phát ở trẻ 

em 

 Hội chứng Autism ở 

Sức khỏe 

tâm thần 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trẻ em  

 Rối loạn tăng động 

giảm chú ý 

 Tâm thần phân liệt 

khởi phát ở trẻ em 

Tâm thần 

học người 

già (tự 

chọn) 

 Đặc điểm hoạt động 

tâm thần người già  

 Phân loại các rối loạn 

tâm thần người già 

 Các rối loạn tâm thần 

thường gặp ở người già 

 Điều trị các rối loạn 

tâm thần ở người già 

Sức khỏe 

tâm thần 
1 5 2 6  5 

Giám định 

pháp y tâm 

thần và tổ 

chức cơ sở 

tâm thần (tự 

chọn) 

 Đại cương về pháp y 

tâm thần 

 Tổ chức giám định 

pháp y tâm thần  

 Tổ chức các cơ sở tâm 

thần  

Sức khỏe 

tâm thần 
1 5 2 6  5 

13.  62722301 CKII Ung thư 

Phẫu thuật 

điều trị ung 

thư 

 Nguyên tắc phẫu thuật 

ung thư 

 Chỉ định phẫu thuật 

bệnh ung thư 

 Những tiến bộ trong 

điều trị phẫu thuật 

bệnh ung thư 

 Kỹ thuật cắt tuyến vú 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

và nạo vét hạch nách 

 Kỹ thuật cắt tử cung và 

nạo vét hạch chậu 

 Phẫu thuật ung thư 

khoang miệng 

 Phẫu thuật ung thư đầu 

cổ 

 Kỹ thuật cắt tuyến giáp 

và nạo vét hạch cổ 

 Phẫu thuật ung thư da, 

xương, phần mềm 

 Các phương pháp phẫu 

thuật ung thư trực 

tràng 

 Kỹ thuật cắt dương vật 

và nạo vét hạch bẹn 

 Phẫu thuật ung thư 

khoang bụng 

 Phẫu thuật ung thư 

khoang ngực 

 Phẫu thuật tạo hình 

trong ung thư  

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 

Phụ Sản 1 5 2 6  5 

Xạ trị bệnh 

ung thư 

 Sinh học phóng xạ 

 Những tiến bộ trong xạ 

trị 

 Những kỹ thuật xạ trị 

trong ung thư 

 Lập kế hoạch xạ trị 

 Liều lượng học lâm 

sàng 

 An toàn bức xạ 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Biến chứng do xạ trị 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

vòm và hạ họng thanh 

quản 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

lưỡi và khoang miệng 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

sàng hàm 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

phế quản 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

vú 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

cổ tử cung 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

phần mềm - da 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

tinh hoàn 

 Kỹ thuật xạ trị bệnh u 

lim phô ác tính 

Hóa trị liệu 

bệnh ung 

thư 

 Nguyên tắc và chỉ định 

điều trị hoá chất bệnh 

ung thư 

 Những tiến bộ của hoá 

trị liệu bệnh ung thư 

 Những biến chứng của 

hoá trị liệu bệnh ung 

thư và cách phòng 

chống. 

 Các phương pháp điều 

trị hoá chất  

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Hoá trị liệu bệnh bạch 

cầu cấp 

 Hoá trị liệu bệnh cầu 

kinh 

 Hoá trị liệu bệnh 

Hodgkin 

 Hoá trị liệu bệnh U 

limphô ác tính không 

Hodgkin 

 Hoá trị liệu bệnh đa u 

tuỷ 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư ở trẻ em 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư vú, ung thư buồng 

trứng 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư tinh hoàn 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư phần mềm 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư phổi 

 Một số phác đồ điều trị 

hoá chất thường sử 

dụng hiện nay 

Ung thư 

đầu – cổ - 

đường hô 

hấp (tự 

chọn) 

 Đại cương ung thư đầu 

mặt cổ và tai mũi họng 

 Ung thư lưỡi 

 Ung thư xoang mặt 

 Ung thư võng mạc mắt 

 Ung thư tuyến giáp 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trạng 

 Ung thư niêm mạc 

miệng 

 Ung thư vòm mũi họng 

 Ung thư thanh quản, 

hạ họng 

 Ung thư Amidan 

 Ung thư phổi - phế 

quản 

 Ung thư màng phổi 

 U trung thất 

Ung thư vú 

– phụ khoa 

(tự chọn) 

 Ung thư vú và các u 

lành tuyến vú 

 Ung thư cổ tử cung 

 Ung thư thân tử cung 

 Ung thư âm hộ âm vật, 

âm đạo 

 Ung thư buồng trứng 

 U quái buồng trứng 

 Ung thư rau thai 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 

Phụ Sản 1 5 2 6  5 

Ung thư 

tổng hợp 

(tự chọn) 

 Ung thư dạ dày 

 Ung thư đại trực tràng 

hậu môn 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Ung thư hạch mạc treo 

 U quái ổ bụng 

 Ung thư bàng quang, 

tuyến tiền liệt 

 Ung thư dương vật 

 Ung thư tinh hoàn 

 Ung thư xương 

 Ung thư phần mềm 

 Ung thư da 

 Ung thư hắc tố 

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 

 

1.3. BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1.  62722005 BSNT 
Nội Hô 

hấp 
Tim mạch 

 Các bệnh van tim do 

thấp tim (van hai lá, 

van động mạch chủ) 

 Bệnh phình tách động 

mạch chủ 

 Các bệnh cơ tim (bệnh 

cơ tim giãn, bệnh cơ tim 

phì đại) 

 Tăng huyết áp 

 Bệnh mạch vành: cơn 

đau thắt ngực ổn định- 

không ổn định, nhồi 

máu cơ tim 

 Rối loạn nhịp tim và 

rối loạn dẫn truyền 

Tim mạch 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Các bệnh tim bẩm sinh  

 Nguyên lý điện tâm 

đồ, hình ảnh điện tâm 

đồ bình thường và một 

số bệnh lý tim mạch. 

 Nguyên lý của phương 

pháp siêu âm tim. Hình 

ảnh siêu âm tim bình 

thường và một số bệnh 

tim mạch. 

Cơ Xương 

Khớp 

 Bệnh viêm khớp dạng 

thấp 

 Bệnh tổ chức liên kết:  

- Lupus ban đỏ hệ thống 

- Xơ cứng bì toàn thể 

- Viêm da và cơ  

 Bệnh lý cột sống huyết 

thanh âm tính:  

- Viêm cột sống dính 

khớp 

- Viêm khớp phản ứng 

 Bệnh gút 

 Thoái hóa khớp và cột 

sống 

 Đau cột sống thắt lưng 

và thần kinh tọa  

 Loãng xương 

 Bệnh nhiễm khuẩn cơ 

xương khớp 

 K di căn xương 

 Chẩn đoán hình ảnh 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

các bệnh xương khớp 

Tiêu hóa 

 Bệnh thực quản 

 Loét dạ dày - hành tá 

tràng 

 Ung thư dạ dày 

 Xuất huyết tiêu hóa 

 Hội chứng ruột kích 

thích 

 Viêm gan mạn 

 Xơ gan 

 Ung thư gan 

 Áp xe gan 

 Bệnh đường mật 

 Bệnh tuyến tụy 

 Lao màng bụng 

 Ký sinh trùng đường 

ruột 

 Viêm loét đại trực 

tràng chảy máu 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Hô hấp 

 Viêm phổi  

 Áp xe phổi 

 Giãn phế quản 

 Ung thư phế quản  

 Hen phế quản  

 Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính  

 Bệnh phổi mô kẽ 

(viêm phổi kẽ do 

thuốc, bệnh bụi phổi, 

sarcoidose, xơ phổi vô 

căn) 

Hô hấp 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Lao phổi  

 Bệnh lý màng phổi 

(Tràn dịch màng phổi, 

tràn khí màng phổi, 

tràn mủ màng phổi) 

 Một số kỹ thuật cơ bản 

thăm dò chẩn đoán và 

điều trị một số bệnh hô 

hấp.  

Thận tiết 

niệu 

 Các phương pháp thăm 

dò hình thái và chức 

năng thận - tiết niệu. 

 Bệnh lý cầu thận 

nguyên phát và thứ 

phát. 

 Hội chứng thận hư 

chẩn đoán, điều trị, 

biến chứng và tổn 

thương mô bệnh học. 

 Nhiễm khuẩn tiết niệu. 

 Sỏi tiết niệu: Các 

phương pháp chẩn 

đoán xác định, biến 

chứng và hướng xử trí. 

 Định hướng chẩn đoán 

đái máu. 

 Suy thận cấp và mạn 

tính. 

 Điều trị thay thế thận 

suy và một số phương 

pháp lọc máu ngoài 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

thận. 

 Bệnh lý thận, mạch 

thận và tăng huyết áp. 

 Bệnh thận bẩm sinh và 

di truyền. 

Nội tiết 

 Các bệnh tuyến yên và 

vùng Hypothalamus: 

(Acromegalio, HC 

Sheehan, u tiết 

Prolactin, bệnh đái 

tháo nhạt). 

 Các bệnh tuyến thượng 

thận: (HC Cushing, 

suy thượng thận, HC 

Conn, 

pheochromocytom) 

 Các bệnh rối loạn 

chuyển hóa: (bệnh đái 

tháo đưòng, rối loạn 

lipid máu, béo phì)  

 Các bệnh tuyến giáp 

(Basedow, suy giáp, 

viêm tuyến giáp, bướu 

tuyến giáp)  

 Các bệnh tuyến cận 

giáp (cường và suy cận 

giáp) 

 Một số nghiệp pháp 

thăm dò chẩn đoán 

bệnh lý tuyến nội tiết 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Thần kinh 
 Bệnh lý thần kinh 

mạch máu (Tai biến 
Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

mạch não) 

 Một số bệnh lý thần 

kinh ngoại biên  

 Một số bệnh lý tủy 

sống 

 Bệnh lý TK do thoái 

hóa. 

 Bệnh lý thần kinh 

nhiễm khuẩn . 

 Bệnh động kinh. 

Huyết học 

 Phân loại thiếu máu 

 U lympho ác tính 

 Bệnh bạch cầu cấp và 

kinh 

 Xuất huyết giảm tiểu 

cầu chưa rõ nguyên 

nhân 

 Thiếu máu huyết tán 

 Truyền máu lâm sàng 

 Suy tủy xương 

 Bệnh Hemophilie 

 Xét nghiệm huyết học 

ứng dụng trong lâm 

sàng 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 

Thông khí 

nhân tạo 

 Nguyên lý cấu tạo máy 

thở 

 Bảo dưỡng và khử 

khuẩn máy thở 

 Thông khí nhân tạo thể 

tích 

 Thông khí nhân tạo áp 

Hồi sức 

tích cực 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

lực 

 Thông khí nhân tạo 

phương thức SIMV 

 Thông khí không xâm 

nhập 

 Phương thức thông khí 

CPAP, BiPAP, PSV 

 Phân tích các đồ thị 

hiển thị trên máy thở 

 Biến chứng của thở 

máy 

 Theo dõi bệnh nhân 

thở máy và xử trí các 

tình huống báo động. 

 Cai thở máy. 

 Sử dụng thuốc an thần, 

giãn cơ trong thở máy 

 Thông khí nhân tạo tần 

số cao 

 Thông khí nhân tạo 

trong hen phế quản, 

đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

 Thông khí nhân tạo 

trong ARDS 

Hô hấp 

nâng cao 

 Nội soi phế quản chẩn 

đoán 

 Nội soi phế quản can 

thiệp - điều trị 

 Nội soi màng phổi 

chẩn đoán 

Hô hấp 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Nội soi màng phổi điều 

trị 

 Sinh thiết xuyên thành 

ngực dưới siêu âm 

 Sinh thiết xuyên thành 

ngực dưới CT Scan 

 Thăm dò chức năng hô 

hấp 

 Thăm dò bệnh lý hô 

hấp có liên quan đến 

giấc ngủ 

2.  62722140 BSNT 
Thần 

kinh 

Bệnh lý 

mạch máu 

não 

 Giải phẫu sinh lý hệ 

thống tưới máu não. 

 Nhồi máu não 

- LS Nhồi máu não 

- CT của NMN 

- CHT của NMN 

- Chẩn đoán NMN 

- Điều trị NMN 

 Chảy máu não 

- Lâm sàng CMN 

- CT của CMN  

- CHT của CMN  

- Chẩn đoán CMN  

- Điều trị CMN  

 Chảy máu dưới nhện 

- Lâm sàng CMDN 

- CT của CMDN  

- CHT của CMDN  

- Chẩn đoán CMDN  

- Điều trị CMDN 

 Lâm sàng và hình ảnh 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

học cuả các hình thái 

dị dạng mạch máu não 

- Phình động mạch não. 

- Thông động tĩnh mạch 

não. 

- Các dị dạng mạch 

khác. 

 Hình ảnh chụp mạch 

não MSCT 

 Hình ảnh chụp mạch 

não DSA 

 Hình ảnh chụp mạch 

não CHT 

 Điều trị cấp cứu 

TBMMN 

 Dự phòng TBMMN 

Động kinh 

 Đại cương về động 

kinh 

- Định nghĩa và phân 

loại động kinh 

- Nguyên nhân của động 

kinh 

- Cơ chế bệnh sinh của 

động kinh. 

 Động kinh toàn thể. 

- Động kinh cơn vắng 

- Động kinh toàn thể co 

cứng- co giật 

- Các loại cơn toàn thể 

khác. 

 Động kinh cục bộ 

 Trạng thái động kinh 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Các thuốc điều trị động 

kinh 

- Cơ chế tác động của 

các thuốc kháng động 

kinh. 

- Các thuốc kháng động 

kinh thế hệ cũ 

- Các thuốc kháng động 

kinh thế hệ mới   

 Các phương pháp điều 

trị động kinh 

- Sử dụng thuốc kháng 

động kinh. 

- Điều trị động kinh 

bằng các phương pháp 

khác 

 Điện não đồ 

- Điện não đồ cơ bản 

- Điện não đồ trong 

động kinh 

 Động kinh và thai sản 

 Động  kinh và CTSN  

Bệnh lý 

nhiễm trùng 

hệ thần 

kinh 

 Viêm não  

- Viêm não Nhật bản B 

- Viêm não Herpès. 

- Các viêm não virus 

khác 

- Bệnh não do Prion. 

 Viêm màng não  

- Viêm màng não mủ. 

- Viêm màng não lao. 

- Viêm màng não virus. 

Thần kinh 1 5 2 6  5 



112 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

- Viêm màng não do 

KST 

 - Viêm màng não do 

nấm. 

 Áp xe não 

 Viêm tắc tĩnh mạch 

não 

 Bệnh nhiễm ký sinh 

trùng hệ thần kinh 

trung ương. 

- Bệnh nhiễm ấu trùng 

sán lợn vào não 

- Các nhiễm ký sinh 

trùng khác  

 Bệnh hệ thần kinh liên 

quan đến nhiễm HIV – 

AIDS 

- Bệnh não HIV- AIDS 

- Các nhiễm trùng cơ 

hội hệ TK trung ương 

trên BN nhiễm HIV. 

 Viêm tủy 

 Sử dụng kháng sinh và 

các thuốc điều trị 

nhiễm trùng hệ thần 

kinh trung ương 

Bệnh lý 

thần kinh 

ngoại biên, 

bệnh lý 

thần kinh – 

cơ 

 Các bệnh tổn thương 

thần kinh ngoại biên 

khu trú. 

- Hội chứng đám rối 

- Hội chứng đuôi ngựa 

- Đau thần kinh hông 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

- Hội chứng ống cổ tay 

- Các bệnh đơn dây thần 

kinh 

 Các bệnh tổn thương 

thần kinh ngoại biên 

lan tỏa. 

- Hội chứng Guillain- 

Barré. 

- Hội chứng viêm đa rễ 

và dây thần kinh mạn 

tính. 

- Các bệnh đa rễ và dây 

thần kinh khác. 

 Đại cương về bệnh cơ. 

- Biểu hiên lâm sàng 

chung. 

- Các bệnh cơ thường 

gặp. 

 Bệnh nhược cơ. 

 Liệt do rối loạn chuyển 

hóa Kali. 

 Điện cơ. 

 Một số vấn đề cập nhật 

về chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý thần kinh 

ngoại biên và bệnh 

TK- cơ. 

Bệnh lý 

thần kinh 

thường gặp 

khác 

 Nhức đầu 

- Phân loại quốc tế nhức 

đầu. 

- Nhức đầu Migrain. 

- Các loại nhức đầu mạn 

Thần kinh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tính khác 

 U não 

- Phân loại u não. 

- Các u khu vực bán cấu 

- Các u não vùng hố sau. 

 Bệnh Parkinson và hội 

chứng Parkinson 

- Bệnh Parkinson 

- Các hội chứng 

Parkinson. 

 Bệnh xơ cứng rải rác. 

 Bệnh lý tủy sống và 

cột sống. 

 Sa sút trí tuệ và bệnh 

Alzheimer. 

- Sa sút trí tuệ. 

- Bệnh Alzheimer 

 Một số bệnh thoái hóa 

tk và rối loạn chuyển 

hóa.  

- Bệnh Willson. 

- Bệnh xơ cứng cột bên 

teo cơ. 

 Các bệnh thần kinh 

khác 

3.  62722030 BSNT 

Nội 

Thận 

tiết niệu 

Tim mạch 

 Các bệnh van tim do 

thấp tim (van hai lá, 

van động mạch chủ) 

 Bệnh phình tách động 

mạch chủ 

 Các bệnh cơ tim (bệnh 

cơ tim giãn, bệnh cơ 

Tim mạch 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

tim phì đại) 

 Tăng huyết áp 

 Bệnh mạch vành: cơn 

đau thắt ngực ổn định- 

không ổn định, nhồi 

máu cơ tim 

 Rối loạn nhịp tim và 

rối loạn dẫn truyền 

 Các bệnh tim bẩm sinh  

 Nguyên lý điện tâm 

đồ, hình ảnh điện tâm 

đồ bình thường và một 

số bệnh lý tim mạch. 

 Nguyên lý của phương 

pháp siêu âm tim. Hình 

ảnh siêu âm tim bình 

thường và một số bệnh 

tim mạch. 

Cơ Xương 

Khớp 

 Bệnh viêm khớp dạng 

thấp 

 Bệnh tổ chức liên kết:  

- Lupus ban đỏ hệ thống 

- Xơ cứng bì toàn thể 

- Viêm da và cơ  

 Bệnh lý cột sống huyết 

thanh âm tính:  

- Viêm cột sống dính 

khớp 

- Viêm khớp phản ứng 

 Bệnh gút 

 Thoái hóa khớp và cột 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

sống 

 Đau cột sống thắt lưng 

và thần kinh tọa  

 Loãng xương 

 Bệnh nhiễm khuẩn cơ 

xương khớp 

 K di căn xương 

 Chẩn đoán hình ảnh 

các bệnh xương khớp 

Tiêu hóa 

 Bệnh thực quản 

 Loét dạ dày - hành tá 

tràng 

 Ung thư dạ dày 

 Xuất huyết tiêu hóa 

 Hội chứng ruột kích 

thích 

 Viêm gan mạn 

 Xơ gan 

 Ung thư gan 

 Áp xe gan 

 Bệnh đường mật 

 Bệnh tuyến tụy 

 Lao màng bụng 

 Ký sinh trùng đường 

ruột 

 Viêm loét đại trực 

tràng chảy máu 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Hô hấp 

 Viêm phổi  

 Áp xe phổi 

 Giãn phế quản 

 Ung thư phế quản  

Hô hấp 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Hen phế quản  

 Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính  

 Bệnh phổi mô kẽ 

(viêm phổi kẽ do 

thuốc, bệnh bụi phổi, 

sarcoidose, xơ phổi vô 

căn) 

 Lao phổi  

 Bệnh lý màng phổi 

(Tràn dịch màng phổi, 

tràn khí màng phổi, 

tràn mủ màng phổi) 

 Một số kỹ thuật cơ bản 

thăm dò chẩn đoán và 

điều trị một số bệnh hô 

hấp.  

Thận tiết 

niệu 

 Các phương pháp thăm 

dò hình thái và chức 

năng thận - tiết niệu. 

 Bệnh lý cầu thận 

nguyên phát và thứ 

phát. 

 Hội chứng thận hư 

chẩn đoán, điều trị, 

biến chứng và tổn 

thương mô bệnh học. 

 Nhiễm khuẩn tiết niệu. 

 Sỏi tiết niệu: Các 

phương pháp chẩn 

đoán xác định, biến 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

chứng và hướng xử trí. 

 Định hướng chẩn đoán 

đái máu. 

 Suy thận cấp và mạn 

tính. 

 Điều trị thay thế thận 

suy và một số phương 

pháp lọc máu ngoài 

thận. 

 Bệnh lý thận, mạch 

thận và tăng huyết áp. 

 Bệnh thận bẩm sinh và 

di truyền. 

Nội tiết 

 Các bệnh tuyến yên và 

vùng Hypothalamus: 

(Acromegalio, HC 

Sheehan, u tiết 

Prolactin, bệnh đái 

tháo nhạt). 

 Các bệnh tuyến thượng 

thận: (HC Cushing, 

suy thượng thận, HC 

Conn, 

pheochromocytom) 

 Các bệnh rối loạn 

chuyển hóa: (bệnh đái 

tháo đưòng, rối loạn 

lipid máu, béo phì)  

 Các bệnh tuyến giáp 

(Basedow, suy giáp, 

viêm tuyến giáp, bướu 

tuyến giáp)  

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Các bệnh tuyến cận 

giáp (cường và suy cận 

giáp) 

 Một số nghiệp pháp 

thăm dò chẩn đoán 

bệnh lý tuyến nội tiết 

Thần kinh 

 Bệnh lý thần kinh 

mạch máu (Tai biến 

mạch não) 

 Một số bệnh lý thần 

kinh ngoại biên  

 Một số bệnh lý tủy 

sống 

 Bệnh lý TK do thoái 

hóa. 

 Bệnh lý thần kinh 

nhiễm khuẩn . 

 Bệnh động kinh. 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Huyết học 

 Phân loại thiếu máu 

 U lympho ác tính 

 Bệnh bạch cầu cấp và 

kinh 

 Xuất huyết giảm tiểu 

cầu chưa rõ nguyên 

nhân 

 Thiếu máu huyết tán 

 Truyền máu lâm sàng 

 Suy tủy xương 

 Bệnh Hemophilie 

 Xét nghiệm huyết học 

ứng dụng trong lâm 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

sàng 

Theo dõi và 

chăm sóc 

bệnh nhân 

thận tiết 

niệu có liên 

quan đến 

ngoại khoa 

 Phì đại tiền liệt tuyến 

 Điều trị ngoại khoa sỏi 

tiết niệu và biến chứng  

 Chỉ định mở thông 

bàng quang cấp cứu 

 Chỉ định dẫn lưu bể 

thận qua da 

 Kỹ thuật đặt sone JJ 

 Chỉ định ngoại khoa và 

theo dõi bệnh nhân sau 

phẫu thuật U bàng 

quang 

 Theo dõi bệnh nhân 01 

tuần đầu sau ghép thận 

 Biến chứng của  mổ 

nội soi tiền liệt tuyến 

 Lấy sỏi thận , niệu 

quản , bàng quang qua 

nội soi 

 Nhiễm trùng sau can 

thiệp ngoại khoa tiết 

niệu 

 Kỹ thuật làm thông 

động tĩnh mạch để lọc 

máu chu kỳ 

 Kỹ thuật đặt catheter 

lọc màng bụng  

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu nâng 

cao 

 Nội soi bàng quang 

chẩn đoán và điều trị 

 Bệnh thận và thai 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

nghén 

 Sinh thiết thận để chẩn 

đoán 

 Nang thận chẩn đoán 

và điều trị 

 Thận nhân tạo thường 

quy và Siêu lọc máu 

 Lọc màng bụng liên 

tục ngoại trú 

 Chẩn đoán và điều trị 

biến chứng nội khoa 

sau ghép thận 

 Một số phương pháp 

lọc máu hiện đại khác: 

Lọc  hoặc thay thế 

huyết tương, HDF, 

HDF online .. 

4.  62722025 BSNT 

Nội 

Tim 

mạch 

Bệnh học 

nội khoa 

 K phế  quản. 

 Tràn dịch màng phổi. 

 Hen phế quản. 

 Basedow 

 Đái tháo đường. 

 U tuỷ thượng thận. 

 Viêm cầu thận mạn. 

 Viêm cầu thận cấp. 

 Viêm thận bể thận. 

 Điều trị suy thận. 

 Thiếu máu. 

 Xuất huyết giảm tiểu 

cầu. 

 Viêm khớp dạng thấp. 

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Viêm cột sống dính 

khớp. 

 Bệnh chất tạo keo. 

 Loét dạ dày hành tá 

tràng. 

 áp xe gan. 

 Xuất huyết tiêu hoá. 

 Thiểu năng tuần hoàn 

não. 

 Phân loại sử dụng 

kháng sinh. 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Cấp cứu tim 

mạch 

 Ngừng tuần hoàn. 

 Sốc tim. 

 Các trường hợp nhịp 

chậm và rối loạn dẫn 

truyền. 

 Cơn nhịp nhanh trên 

thất và cơn nhịp nhanh 

thất. 

 Xử trí cơn đau thắt 

ngực không ổn định 

 Xử trí Nhồi máu cơ 

tim cấp 

 Cơn tăng huyết áp kịch 

phát. 

 Tai biến mạch máu 

não. 

 Một số thủ thuật trong 

cấp cứu tim mạch 

 Sử dụng một số thuốc 

trong cấp cứu tim 

Tim mạch 3 15 5 15  15 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

mạch 

Rối loạn 

nhịp tim, 

điện tâm đồ 

và nghiệm 

pháp gắng 

sức 

 Phân loại các thuốc 

điều trị loạn nhịp tim 

 Đại cương về Thăm dò 

điện sinh lý tim 

 Đại cương về rối loạn 

nhịp nhanh 

 Cơn nhịp nhanh kịch 

phát trên thất 

 Cơn nhịp nhanh kịch 

phát thất 

 Đại cương nhịp chậm - 

suy nút xoang 

 Block nhĩ thất 

 Block nhánh 

 Ngoại tâm thu 

 Rung nhĩ 

 Hội chứng W.P.W 

 Điều trị một số rối loạn 

nhịp tim bằng sóng cao 

tần 

 Ghi điện tim đồ  

 Hướng dẫn đọc điện 

tim đồ 

 Nghiệm pháp gắng sức 

điện tim đồ 

 Phương pháp ghi 

Holter điện tim đồ 

 Đại cương máy tạo 

nhịp tim 

Tim mạch 3 15 5 15  15 

Thăm dò  Đại cương về siêu âm Tim mạch 3 15 5 15  15 



124 

 

 

TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hình ảnh 

trong tim 

mạch 

tim, siêu âm Doppler 

tim, Doppler màu 

 Siêu âm-Doppler tim 

trong chẩn đoán một số 

bệnh van tim. 

 Siêu âm-Doppler tim 

trong chẩn đoán một số 

bệnh tim bẩm sinh 

thường gặp. 

 Siêu âm tim trong bệnh 

lý màng ngoài tim và 

khối u tim 

 Siêu âm tim qua thực 

quản 

 Siêu âm tim gắng sức 

 Đại cương về phương 

pháp chụp cắt lớp vi 

tính (CT) trong tim 

mạch 

 Phương pháp chụp cắt 

lớp vi tính đa dãy 

(MSCT) trong chẩn 

đoán bệnh động mạch 

vành và một số bệnh 

tim mạch khác 

 Đại cương về Chụp 

cộng hưởng từ ứng 

dụng trong tim mạch 

 Đại cương về thăm dò 

phóng xạ đồ trong 

bệnh lý tim mạch 

Thăm dò  Đại cương về thông Tim mạch 3 15 5 15  15 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

huyết động 

và tim 

mạch can 

thiệp 

tim thăm dò huyết 

động và chụp mạch 

 Thông tim chụp mạch 

trong một số bệnh van 

tim và bệnh màng 

ngoài tim 

 Thông tim chụp mạch 

trong một số bệnh tim 

bẩm sinh thường gặp 

 Sinh thiết cơ tim: chỉ 

định, kỹ thuật và biến 

chứng 

 Chụp động mạch vành: 

chỉ định, kỹ thuật, biến 

chứng, biện luận kết 

quả 

 Can thiệp động mạch 

vành qua da 

 Điều trị can thiệp một 

số bệnh hẹp van tim 

qua da (qua đường ống 

thông) 

 Điều trị can thiệp một 

số bệnh tim bẩm sinh 

qua da (qua đường ống 

thông) 

 Thăm dò điện sinh lý 

và điều trị một số rối 

loạn nhịp qua đường 

ống thông tim 

 Một số thăm dò phối 

hợp với can thiệp tim 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

mạch (IVUS, TEE, 

Pressure Wire…) 

 Điều trị nội khoa phối 

hợp với can thiệp động 

mạch vành 

 Đại cương về tạo nhịp 

tim và tái đồng bộ cơ 

tim (CRT) 

Các yếu tố 

nguy cơ và 

phòng ngừa 

bệnh tim 

mạch 

 Đại cương các về yếu 

tố nguy cơ bệnh tim 

mạch 

 Tăng huyết áp 

 Rối loạn lipid máu 

 Đái tháo đường/rối 

loạn dung nạp Glucose 

và mối liên quan bệnh 

tim mạch 

 Chế độ ăn uống và 

bệnh tim mạch 

 Chế độ tập thể dục và 

bệnh tim mạch 

 Hút thuốc lá và bệnh 

tim mạch 

 Các yếu tố nguy cơ 

khác 

Tim mạch 3 15 5 15  15 

Bệnh học 

tim mạch 

nâng cao 

 Đại cương về bệnh tim 

bẩm sinh 

 Một số bệnh tim bẩm 

sinh thường gặp 

 Bệnh cơ tim phì đại 

 Bệnh tim và thai nghén 

Tim mạch 3 15 5 15  15 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Khối u ở tim 

 Tai biến mạch não 

 Viêm cơ tim 

 Thấp tim 

 Tăng áp động mạch 

phổi 

 Tâm phế mạn tính 

 Biểu hiện bệnh tim 

mạch trong một số 

bệnh lý khác 

 Huyết khối tĩnh mạch 

chi dưới và nhồi máu 

phổi 

 Thuốc chống đông 

trong tim mạch 

 Tăng huyết áp thứ phát 

5.  62723801 BSNT 
Truyền 

nhiễm 

Truyền 

nhiễm cơ sở 

 Dịch tễ học và phân 

loại các bệnh truyền 

nhiễm 

 Các bệnh mới xuất 

hiện và tái xuất hiện 

 Điều trị và kiểm soát 

bệnh truyền nhiễm 

 Hội chứng tiêu chảy 

 Hội chứng vàng da 

 Hội chứng phát ban 

 Hội chứng sốt Chẩn 

đoán và xử trí hội 

chứng sốt (sốt cấp tính 

và sốt kéo dài) 

 H/C não màng não - 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Chẩn đoán và xử trí 

 Viêm màng não mủ - 

Chẩn đoán và xử trí 

 Nhiễm trùng huyết và 

sốc nhiễm khuẩn 

 Bệnh lỵ trực khuẩn và 

lỵ amip 

 Bệnh sốt mò 

 Bệnh ho gà 

 Bệnh bạch hầu 

 Bệnh dại 

 Bệnh thủy đậu 

 Bệnh uốn ván 

 Bệnh thương hàn 

 Bệnh quai bị 

 Bệnh bại liệt 

 Viêm gan virut cấp 

 Nhiễm trùng nhiễm 

độc thực phẩm 

 Các đặc điểm của bệnh 

truyền nhiễm, khoa 

truyền nhiễm 

Các bệnh 

dịch lưu 

hành 

 Nhiễm cúm A (H5N1, 

H1N1…) 

 Bệnh tả -Chẩn đoán, 

điều trị và tổ chức đơn 

vị điều trị 

 Chẩn đoán, điều trị và 

phòng bệnh sởi  

 Bệnh sốt dengue/sốt 

xuất huyết dengue 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Nhiễm HIV/AIDS-

Chẩn đoán nhiễm 

HIV/AIDS; chẩn đoán 

và điều trị các bệnh 

nhiễm trùng cơ hội 

trong nhiễm 

HIV/AIDS;  điều trị 

kháng HIV, chỉ định, 

theo dõi, xả lý các độc 

tính, thất bại điều trị và 

các phác đồ bậc hai; dự 

phòng lây truyền HIV 

từ mẹ sang con; điều 

trị dự phòng sau phơi 

nhiễm với HIV trong 

và ngoài môi trường 

nghề nghiệp 

 Viêm gan virut B, C 

mạn 

 Bệnh sốt rét 

 Nhiễm não mô cầu 

 Hội chứng hô hấp cấp 

tính nặng (SARS) 

 Bệnh dịch hạch 

 Viêm não Nhật bản 

 Bệnh rubella 

 Bệnh tay chân miệng 

 Nhiễm trùng do liên 

cầu lợn 

 Bệnh than 

Kháng sinh  Đại cương về kháng Bệnh 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

và hóa học 

trị liệu 

trong thực 

hành lâm 

sàng 

sinh, phân loại và cơ 

chế tác dụng của các 

nhóm kháng sinh 

 Kháng kháng sinh và 

các biện pháp giảm sự 

đề kháng 

 Các nguyên tắc sử 

dụng kháng sinh  

 Sử dụng kháng sinh 

trên những cơ địa đặc 

biệt 

 Thuốc kháng nấm 

 Thuốc điều trị các 

bệnh ký sinh trùng 

 Thuốc kháng virus 

 Sử dụng kháng sinh 

trong nhiễm khuẩn 

bệnh viện 

 Sử dụng corticoid 

trong bệnh truyền 

nhiễm 

Nhiệt đới 

Các bệnh 

do vi khuẩn 

 Đại cương về các bệnh 

do vi khuẩn 

 Nhiễm trùng phế cầu 

 Nhiễm trùng tụ cầu 

 Nhiễm trùng liên cầu 

 Nhiễm khuẩn do 

Listeria 

monocytogenes 

 Bệnh do các trực 

khuẩn đường ruột 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

gram âm 

 Nhiễm khuẩn do các 

loài Pseudomonas 

 Nhiễm các loại vi 

khuẩn kỵ khí 

 Bệnh do Leptospira 

 Bệnh do Rickettsia 

 Nhiễm Mycoplasma, 

Chlamydia 

Các bệnh 

do virut 

 Giới thiệu chung về 

các bệnh do virus 

 Bệnh do Enterovirus 

 Các bệnh nhiễm virut 

đường hô hấp thường 

gặp (Rhinovirus, 

Adenovirus….) 

 Bệnh do Herpes 

simplex virus và 

Herpes zoster 

 Nhiễm virus Epstein – 

Barr, Cytomegalovirus 

 Nhiễm Human 

Papilomavirus, 

Parvovirus B19 

 Nhiễm virut 

Filoviridae (Virut 

Marburg và Ebola) 

 Viêm dạ dày ruột do 

virut 

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 

Các bệnh 

do giun sán, 
 Đại cương về các bệnh 

nhiễm giun sán  

Bệnh 

Nhiệt đới 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

ký sinh đơn 

bào và nấm 
 Các bệnh nhiễm giun 

tròn đường ruột (giun 

đũa, giun móc, giun 

tóc, giun kim, giun 

lươn) 

 Bệnh giun xoắn và các 

loại giun tròn ở mô 

khác (Toxocara, giun 

chỉ, giun phổi chuột). 

 Bệnh sán dây (bệnh ấu 

trùng sán lợn, sán bò), 

và sán lá (sán lá gan 

lớn, sán lá phổi). 

 Đại cương về các bệnh 

nhiễm nấm 

 Bệnh do nấm 

Cryptococcus, 

Histoplasma, và 

Aspergillus 

 Bệnh do nấm Candida 

và một số loại nấm da 

 Đại cương về các bệnh 

do ký sinh đơn bào 

 Bệnh do Leishmania 

 Bệnh do Trypanosoma 

 Bệnh do Toxoplasma 

 Nhiễm ký sinh đơn bào 

đường ruột và 

Trichomonas 

 Chẩn đoán và điều trị 

bệnh do nấm 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Pneumocystis Jijoveci 

6.  62722301 BSNT Ung thư 

Ung thư đại 

cương 

 Chương trình phòng 

chống ung thư ở Việt 

Nam 

 Miễn dịch và ung thư 

 Sinh học phân tử trong 

ung thư  

 Những chất chỉ điểm 

khối u trong ung thư 

 Dịch tễ học và sàng lọc 

phát hiện sớm một số 

ung thư hay gặp 

 Nguyên tắc chẩn đoán, 

nguyên tắc điều trị 

bệnh ung thư 

 Đại cương về điều trị 

đau trong ung thư 

 Phương pháp điều trị 3 

bậc thang 

 Điều trị triệu chứng và 

chăm sóc tâm lý trong 

ung thư 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 

Phẫu thuật 

điều trị ung 

thư 

 Nguyên tắc phẫu thuật 

trong ung thư 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Chỉ định  phẫu thuật 

bệnh ung thư 

 Những tiến bộ  trong 

điều  trị phẫu thuật 

bệnh ung thư 

 Kỹ thuật cắt tuyến vú 

và nạo vét hạch nách 

 Kỹ thuật cắt tử cung và 

nạo vét hạch chậu 

 Phẫu thuật  ung thư 

khoang miệng 

 Phẫu thuật các bệnh 

ung thư đầu cổ 

 Kỹ thuật cắt tuyến giáp 

và nạo vét hạch cổ 

 Phẫu thuật ung thư da, 

xương, phần mềm 

 Các phương pháp phẫu 

thuật ung thư trực 

tràng 

 Kỹ thuật cắt dương vật 

và nạo vét hạch bẹn 

 Phẫu thuật ung thư 

khoang bụng 

 Phẫu thuật ung thư 

khoang ngực 

 Phẫu thuật tạo hình 

trong ung thư  

Ngoại 

tổng hợp 
1 5 2 6  5 

Xạ trị bệnh 

ung thư 

 Sinh học phóng xạ 

 Những tiến bộ trong xạ 

Y học hạt 

nhân và 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trị 

 Những kỹ thuật xạ trị 

trong ung thư 

 Lập kế hoạch xạ trị 

 Liều lượng học lâm 

sàng 

 An toàn bức xạ 

 Biến chứng do xạ trị 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

vòm và hạ họng thanh 

quản 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

lưỡi và khoang miệng 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư  

sàng hàm 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

phế quản 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

vú 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

cổ tử cung 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

phần mềm - da 

 Kỹ thuật xạ trị ung thư 

tinh hoàn 

 Kỹ thuật xạ trị bệnh u 

lim phô ác tính 

Ung bướu 

Hóa trị liệu 

bệnh ung 

thư 

 Nguyên tắc và chỉ định 

điều trị hoá chất bệnh 

ung thư 

 Những tiến bộ của hoá 

Y học hạt 

nhân và 

Ung bướu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trị liệu bệnh ung thư 

 Những biến chứng của 

hoá trị liệu bệnh ung 

thư và cách phòng 

chống. 

 Các phương pháp điều 

trị hoá chất  

 Hoá trị liệu bệnh bạch 

cầu cấp 

 Hoá trị liệu bệnh cầu 

kinh 

 Hoá trị liệu bệnh 

Hodgkin 

 Hoá trị liệu bệnh U 

limphô ác tính không 

Hodgkin 

 Hoá trị liệu bệnh đa u 

tuỷ 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư ở trẻ em 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư vú, ung thư buồng 

trứng 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư  tinh hoàn 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư phần mềm 

 Hoá trị liệu bệnh ung 

thư phổi 

 Một số phác đồ điều trị 

hoá chất thường sử 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

dụng hiện nay 

7.  62722010 BSNT 

Nội 

Xương 

khớp 

Tim mạch 

 Các bệnh van tim do 

thấp tim (van hai lá, 

van động mạch chủ) 

 Bệnh phình tách động 

mạch chủ 

 Các bệnh cơ tim (bệnh 

cơ tim giãn, bệnh cơ 

tim phì đại) 

 Tăng huyết áp 

 Bệnh mạch vành: cơn 

đau thắt ngực ổn định- 

không ổn định, nhồi 

máu cơ tim 

 Rối loạn nhịp tim và 

rối loạn dẫn truyền 

 Các bệnh tim bẩm sinh  

 Nguyên lý điện tâm 

đồ, hình ảnh điện tâm 

đồ bình thường và một 

số bệnh lý tim mạch. 

 Nguyên lý của phương 

pháp siêu âm tim. Hình 

ảnh siêu âm tim bình 

thường và một số bệnh 

tim mạch. 

Tim mạch 1 5 2 6  5 

Cơ Xương 

Khớp 

 Bệnh viêm khớp dạng 

thấp 

 Bệnh tổ chức liên kết:  

- Lupus ban đỏ hệ thống 

- Xơ cứng bì toàn thể 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

- Viêm da và cơ  

 Bệnh lý cột sống huyết 

thanh âm tính:  

- Viêm cột sống dính 

khớp 

- Viêm khớp phản ứng 

 Bệnh gút 

 Thoái hóa khớp và cột 

sống 

 Đau cột sống thắt lưng 

và thần kinh tọa  

 Loãng xương 

 Bệnh nhiễm khuẩn cơ 

xương khớp 

 K di căn xương 

 Chẩn đoán hình ảnh 

các bệnh xương khớp 

Tiêu hóa 

 Bệnh thực quản 

 Loét dạ dày - hành tá 

tràng 

 Ung thư dạ dày 

 Xuất huyết tiêu hóa 

 Hội chứng ruột kích 

thích 

 Viêm gan mạn 

 Xơ gan 

 Ung thư gan 

 Áp xe gan 

 Bệnh đường mật 

 Bệnh tuyến tụy 

 Lao màng bụng 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Ký sinh trùng đường 

ruột 

 Viêm loét đại trực 

tràng chảy máu 

Hô hấp 

 Viêm phổi  

 Áp xe phổi 

 Giãn phế quản 

 Ung thư phế quản  

 Hen phế quản  

 Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính  

 Bệnh phổi mô kẽ 

(viêm phổi kẽ do 

thuốc, bệnh bụi phổi, 

sarcoidose, xơ phổi vô 

căn) 

 Lao phổi  

 Bệnh lý màng phổi 

(Tràn dịch màng phổi, 

tràn khí màng phổi, 

tràn mủ màng phổi) 

 Một số kỹ thuật cơ bản 

thăm dò chẩn đoán và 

điều trị một số bệnh hô 

hấp.  

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 

 Các phương pháp thăm 

dò hình thái và chức 

năng thận - tiết niệu. 

 Bệnh lý cầu thận 

nguyên phát và thứ 

phát. 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Hội chứng thận hư 

chẩn đoán, điều trị, 

biến chứng và tổn 

thương mô bệnh học. 

 Nhiễm khuẩn tiết niệu. 

 Sỏi tiết niệu: Các 

phương pháp chẩn 

đoán xác định, biến 

chứng và hướng xử trí. 

 Định hướng chẩn đoán 

đái máu. 

 Suy thận cấp và mạn 

tính. 

 Điều trị thay thế thận 

suy và một số phương 

pháp lọc máu ngoài 

thận. 

 Bệnh lý thận, mạch 

thận và tăng huyết áp. 

 Bệnh thận bẩm sinh và 

di truyền. 

Nội tiết 

 Các bệnh tuyến yên và 

vùng Hypothalamus: 

(Acromegalio, HC 

Sheehan, u tiết 

Prolactin, bệnh đái 

tháo nhạt). 

 Các bệnh tuyến thượng 

thận: (HC Cushing, 

suy thượng thận, HC 

Conn, 

pheochromocytom) 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Các bệnh rối loạn 

chuyển hóa: (bệnh đái 

tháo đưòng, rối loạn 

lipid máu, béo phì)  

 Các bệnh tuyến giáp 

(Basedow, suy giáp, 

viêm tuyến giáp, bướu 

tuyến giáp)  

 Các bệnh tuyến cận 

giáp (cường và suy cận 

giáp) 

 Một số nghiệp pháp 

thăm dò chẩn đoán 

bệnh lý tuyến nội tiết 

Thần kinh 

 Bệnh lý thần kinh 

mạch máu (Tai biến 

mạch não) 

 Một số bệnh lý thần 

kinh ngoại biên  

 Một số bệnh lý tủy 

sống 

 Bệnh lý TK do thoái 

hóa. 

 Bệnh lý thần kinh 

nhiễm khuẩn . 

 Bệnh động kinh. 

Thần kinh 1 5 2 6  5 

Huyết học 

 Phân loại thiếu máu 

 U lympho ác tính 

 Bệnh bạch cầu cấp và 

kinh 

 Xuất huyết giảm tiểu 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

cầu chưa rõ nguyên 

nhân 

 Thiếu máu huyết tán 

 Truyền máu lâm sàng 

 Suy tủy xương 

 Bệnh Hemophilie 

 Xét nghiệm huyết học 

ứng dụng trong lâm 

sàng 

Môn 

chuyên 

ngành sâu: 

Cơ Xương 

Khớp 

Miễn dịch học trong các 

bệnh xương khớp 

Phân loại các bệnh cơ 

xương khớp theo ICD 10 

VIÊM KHỚP 

Viêm khớp dạng thấp 

Bệnh Still ở người lớn 

Viêm khớp mạn tính 

không đặc hiệu 

Viêm khớp thiếu niên tự 

phát 

BỆNH TỔ CHỨC LIÊN 

KẾT 

Lupus ban đỏ hệ thống 

Viêm đa cơ, viêm da cơ 

Xơ cứng bì toàn thể 

Các bệnh viêm đa cơ và da 

khác 

Bệnh lý viêm mạch (Viêm 

nút quanh động mạch, HC 

Churg-Strauss, U hạt 

Wegener...) 

Một số bệnh và hội chứng 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

khác (Hội chứng CREST,  

Bệnh Behcet, HC Sharp, 

HC Sjogren...) 

BỆNH LÝ CỘT SỐNG 

HUYẾT THANH ÂM 

TÍNH 

Viêm cột sống dính khớp 

Viêm khớp phản ứng 

HC Reiter 

Viêm khớp vẩy nến 

CÁC BỆNH KHỚP DO 

VI TINH THỂ 

Bệnh gút 

Bệnh khớp do vi tinh thể 

khác 

BỆNH THOÁI HÓÁ 

Thoái hóa cột sống 

Thoái hóa khớp gối 

Thoái hoá khớp ngoại biên 

khác 

Đau cột sống thắt lưng 

Đau quanh khớp vai 

Đau thần kinh tọa 

NHIỄM KHUẨN CƠ 

XƯƠNG KHỚP 

Viêm khớp nhiễm khuẩn 

sinh mủ 

Viêm khớp do lao 

Viêm khớp sau một số 

bệnh virus, nấm 

Cốt tủy viêm 

Viêm cơ nhiễm khuẩn 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

BỆNH CỦA XƯƠNG 

Loãng xương nguyên phát 

Loãng xương thứ phát 

Nhuyễn xương người lớn 

Hoại tủ xương (HTVK 

chỏm xương đùi, hoại tử 

xương khác) 

Bệnh Paget 

BỆNH CƠ 

Nhược cơ 

Loạn dưỡng cơ 

Loạn trương lực cơ 

BỆNH LÝ MÔ MỀM 

Viêm gân và các điểm bám 

tận 

Viêm cơ nhiếm khuẩn 

Viêm MHD và viêm bao 

gân 

CÁC BỆNH CỦA SỤN 

Các bệnh lý thoái hóa 

điểm cốt hóa (Legg-

Perthes- Calvé, Osgood- 

Schlatter, Kohler...) 

U sụn lành tính 

U sụn ác tính 

BỆNH CỘT SỐNG 

Các tật đốt sống: dính đốt 

sống, tiêu đốt sống, trượt 

đốt sống 

Viêm xương sụn cột sống 

thanh thiếu niên 

(Scheuermann) 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

CÁC BỆNH KHỚP ĐẶC 

HIỆU KHÁC 

Viêm khớp trong bệnh 

máu 

Bệnh khớp thần kinh 

Viêm MHD thể lông nốt 

sắc tố 

U XƯƠNG 

Kahler 

U xương nguyên phát lành 

tính 

U xương nguyên phát ác 

tính 

U di căn xương, tuỷ xương 

KỸ THUẬT TIÊM 

KHỚP 

Kỹ thuật tiêm khớp ngoại 

vi 

Kỹ thuật tiêm ngoài màng 

cứng và cạnh cột sống 

Kỹ thuật tiêm phần mềm 

quanh khớp 

Kỹ thuật tiêm khớp, hút 

dịch khớp dưới siêu âm 

8.  62720501 BSNT 

Chẩn 

đoán 

hình 

ảnh 

Chẩn đoán 

hình ảnh bộ 

máy tiêu 

hóa và cấp 

cứu bụng 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

bệnh lý bộ máy tiêu 

hóa (ống tiêu hóa, gan, 

mật, tụy) 

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý bộ máy tiêu 

hóa trên hình ảnh (u 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

gan, u ống tiêu hóa, 

viêm, sỏi, bệnh lý tụy, 

chấn thương..) 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý bộ máy tiêu 

hóa 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý bộ 

máy tiêu hóa 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý bộ 

máy tiêu hóa thông 

thường trên 

 Thực hành các thủ 

thuật sinh thiết, chọc 

hút chẩn đoán 

Chẩn đoán 

hình ảnh bộ 

máy tiết 

niệu và sinh 

dục 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

bệnh lý bộ máy tiết 

niệu-sinh dục (Tổn 

thương thận và đường 

bài xuất, vú, tử cung-

buồng trứng, tinh hoàn, 

thai, tiền liệt tuyến..)  

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý bộ máy tiết 

niệu sinh dục 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý bộ máy tiết 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

niệu-sinh dục 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý bộ 

máy tiết niệu sinh dục 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý bộ 

máy tiết niệu-sinh dục 

 Thực tập các thủ thuật 

sinh thiết, chọc hút 

chẩn đoán 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

lồng ngực 

 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

lồng ngực (Các hội 

chứng lồng ngực)  

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý phổi và tim 

mạch hay gặp trên hình 

ảnh ( u, viêm, dị dạng, 

các bệnh van tim, cơ 

tim, màng phổi..) 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý lồng ngực trên 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý lồng 

ngực 

 Thực hành các thủ 

thuật sinh thiết, chọc 

hút chẩn đoán 

Điện 

quang 
1 5    5 

Chẩn đoán 

hình ảnh cơ 
 Trình bày được các đặc 

điểm hình ảnh cơ bản 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

xương 

khớp, mạch 

máu và một 

số tuyến 

nông 

bệnh lý cơ- xương 

khớp ( tổn thương cơ 

bản xương, khớp..) 

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý bộ máy xương 

khớp trên hình ảnh 

(viêm, u, chấn 

thương..) 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

bệnh lý bộ máy xương 

khớp 

 Trình bày các đặc điểm 

hình ảnh cơ bản bệnh 

lý mạch máu và các 

tuyến nông (tuyến 

giáp, mang tai, dưới 

hàm..) 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý mạch 

máu và các tuyến nông 

hay gặp 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý bộ 

máy cơ xương khớp 

 Thực hành các thủ 

thuật sinh thiết, chọc 

hút chẩn đoán 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

thần kinh 

 Trình bày được các 

phương pháp thăm 

khám hình ảnh bệnh lý 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

thần kinh 

 Chẩn đoán được các 

bệnh lý thần kinh trên 

hình ảnh (viêm, u, tai 

biến, chuyển hóa, đĩa 

đệm…) 

 Trình bày được các 

chiến lược chẩn đoán 

hình ảnh bệnh lý thần 

kinh 

 Trình bày các đặc điểm 

hình ảnh cơ bản bệnh 

lý mạch máu trên chụp 

mạch 

 Thao tác thành thạo 

trên máy khám chẩn 

đoán các bệnh lý mạch 

máu 

 Đọc chẩn đoán trên 

phim các bệnh lý thần 

kinh và mạch máu 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

mạch máu 

và X quang 

can thiệp 

(tự chọn) 

 Thăm khám mạch máu 

bằng siêu âm Doppler 

và Doppler màu. 

 Chẩn đoán X quang 

mạch máu. 

 Xquang can thiệp 

Điện 

quang 
1 5    5 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

mặt, tai mũi 

họng, mắt 

(tự chọn) 

 Chẩn đoán hình ảnh tai 

 Chẩn đoán hình ảnh 

mắt 

 Chẩn đoán hình ảnh 

Điện 

quang 
1 5    5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

vùng hốc mũi, các 

xoang và vùng sâu của 

mặt 

 Chẩn đoán hình ảnh 

ung thư vòm họng 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

nhi khoa (tự 

chọn) 

 Các phương pháp chẩn 

đoán hình ảnh áp dụng 

trong nhi khoa 

 Bộ máy tiêu hoá 

 Bộ máy tiết niệu 

 Chẩn đoán hình ảnh 

xương, khớp trẻ em 

 Bộ máy hô hấp 

Điện 

quang 
1 5    5 

9.  60723101 BSNT 
Hồi sức 

cấp cứu 

Thủ thuật 

hồi sức cấp 

cứu cơ bản 

 Đặt catheter TMTT và 

đo ALTMTT 

 Đặt NKQ thường quy 

 Ghi ĐTĐ cấp cứu 

 Dẫn lưu màng phổi 

 Sốc điện cấp cứu 

 Lấy máu động mạch 

xét nghiệm khí máu 

 Cấp cứu ngừng tuần 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 

Hồi sức 

tích cực 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

hoàn cơ bản 

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn nâng cao 

 Sử dụng máy theo dõi 

cho bệnh nhân HSCC 

 Chọc màng nhẫn giáp  

 Mở khí quản cấp cứu 

 Rửa dạ dày trong ngộ 

độc cấp 

 Kỹ thuật lọc máu  

 Chọc tủy sống 

 Đặt catheter trên khớp 

vệ 

Chống 

độc 
1 5 2 6  5 

Cấp cứu 

trước bệnh 

viện 

 Tổ chức hệ thống cấp 

cứu 

 Cấp cứu hàng loạt và 

thảm họa: tổ chức cấp 

cứu ban đầu 

 Cấp cứu ngừng tuần 

hoàn 

 Cấp cứu khó thở cấp 

 Cấp cứu tụt HA/sốc 

 Cấp cứu hôn mê 

 Cấp cứu đau ngực 

 Cấp cứu đột quỵ cấp 

 Cấp cứu tình trạng 

loạn thần cấp  

 Nguyên tắc cấp cứu 

ban đầu chấn thương 

 Cấp cứu ban đầu bỏng 

 Cấp cứu ban đầu ngộ 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

độc cấp  

 Cấp cứu ngạt nước 

 Điều trị giảm đau cấp 

(chấn thương & không 

chấn thương) 

 Các kỹ năng xử trí 

đường thở 

 Bất động cột sống và 

xử trí gẫy xương 

 Vận chuyển bệnh nhân 

cấp cứu  

 Các kỹ năng liên quan 

với xử trí sốc 

 Hồi sức cho BN bị 

bỏng nặng 

 Giảm đau cho BN chấn 

thương 

Hồi sức cơ 

bản 

 Thăm dò huyết động 

tại giường: 

 - Đo áp lực buồng tim 

bằng áp lực kế điện 

qua ống thông Swan 

Ganz 

 - Đo cung lượng tim 

bằng máy đo cung 

lượng tim qua ống 

thông Swan Ganz 

(phương pháp pha 

loãng nhiệt) 

 Rối loạn thăng bằng 

nước-điện giải 

Hồi sức 

tích cực 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Rối loạn thăng bằng 

kiềm toan 

 Nguyên tắc dinh 

dưỡng bệnh nhân nặng 

 Hội chứng suy hô hấp 

cấp tiến triển ARDS 

 Cơn hen phế quản 

nặng 

 Đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

 Tình trạng sốc 

 Hội chứng suy đa phủ 

tạng 

 Viêm tuỵ cấp 

 Suy thận cấp  

 Lọc máu trong hồi sức 

cấp cứu 

 Các rối loạn đông máu 

thường gặp trong hồi 

sức cấp cứu 

 Hồi sức trong sốt rét ác 

tính 

 Hồi sức trong các bệnh 

lý thần kinh-cơ gây 

suy hô hấp: Hội chứng 

Guillain Barré - Cơn 

nhược cơ nặng - 

Porphyrie cấp  

Cấp cứu nội 

khoa cơ bản 

 Chẩn đoán và xử trí 

cấp cứu suy thượng 

thận cấp 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Chẩn đoán và xử trí 

cấp cứu hôn mê do suy 

giáp trạng, cơn cường 

giáp cấp 

 Chẩn đoán và xử trí 

cấp cứu rối loạn đường 

huyết 

 Chẩn đoán và xử trí 

cấp cứu hội chứng 

Stevens Jonhson và hội 

chứng Lyell do dị ứng 

thuốc 

 Tai biến mạch máu não  

 Hội chứng suy tế bào 

gan cấp 

 Nhồi máu phổi 

 Phù phổi cấp huyết 

động 

 Ho ra máu 

 Xuất huyết tiêu hoá 

 Tình trạng co giật kéo 

dài 

 Chẩn đoán và xử trí 

cơn tăng huyết áp 

 Tăng áp lực nội sọ 

 Sốc phản vệ 

Chống độc 

cơ bản 

 Những vấn đề cơ bản 

trong xử trí ngộ độc  

 Ngộ độc cấp gardenal 

 Ngộ độc cấp 

Amphetamin và ectasy 

Chống 

độc 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Ngộ độc cấp Phospho 

hữu cơ 

 Ngộ độc cấp Clohữu 

cơ 

 Ngộ độc cấp Paraquat 

 Ngộ độc cấp thuốc diệt 

chuột trifluoroacetate 

và trifluoroacetamid 

 Ngộ độc cấp strychnin 

 Ngộ độc khí CO 

 Ngộ độc aconitin 

 Ngộ độc cấp thuốc 

chẹn beta (betablocker) 

 Ngộ độc kim loại nặng 

(chì, thủy ngân, asen) 

 Ngộ độc mật cá 

 Ngộ độc cá nóc 

 Ngộ độc nấm độc 

 Ngộ độc rượu  

 Ngộ độc các chất gây 

methemoglobin 

 Rắn độc cắn 

 Ong đốt 

 Các kỹ thuật XN độc 

chất. Thực hành XN 1 

số đôc chất  

Y học thảm 

họa (tự 

chọn) 

 Nhập môn về cấp cứu 

thảm họa và cấp cứu 

hàng loạt 

 Nhận định tình huống 

và tổ chức dây chuyền 

Cấp cứu 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

cấp cứu 

 Cấp cứu hàng loạt tại 

cơ sở 

 Cấp cứu hàng loạt do 

thiên tai (lũ lụt, động 

đất...) 

 Cấp cứu thảm họa do 

con người gây nên (tấn 

công tập thể bằng hơi 

độc, vũ khí hoá học, 

hoả khí,...) 

 Cấp cứu hàng loạt các 

dịch (đại dịch, dịch địa 

phương bùng nổ) 

 Thái độ xử trí khi có 

đại dịch bùng nổ tại 

các quốc gia lân cận 

 Thái độ xử trí khi có 

cấp cứu hàng loạt với 

nguyên nhân không rõ 

 Phương hướng phát 

triển mạng lưới cấp 

cứu hàng loạt từng 

vùng, toàn quốc và hợp 

tác quốc tế 

 Cấp cứu đặc thù: cấp 

cứu biển, cấp cứu hàng 

không 

 Vận chuyển cấp cứu 

kỹ thuật cao 

 Cấp cứu thảm họa  môi 

trường - sinh thái 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

Thông khí 

nhân tạo 

 Nguyên lý cấu tạo máy 

thở 

 Bảo dưỡng và khử 

khuẩn máy thở 

 Thông khí nhân tạo thể 

tích 

 Thông khí nhân tạo áp 

lực 

 Thông khí nhân tạo 

phương thức SIMV 

 Thông khí không xâm 

nhập 

 Phương thức thông khí 

CPAP, BiPAP, PSV 

 Phân tích các đồ thị 

hiển thị trên máy thở 

 Biến chứng của thở 

máy 

 Theo dõi bệnh nhân 

thở máy và xử trí các 

tình huống báo động 

 Cai thở máy 

 Sử dụng thuốc an thần, 

giãn cơ trong thở máy 

 Thông khí nhân tạo tần 

số cao 

 Thông khí nhân tạo 

trong hen phế quản, 

đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính 

 Thông khí nhân tạo 

Hồi sức 

tích cực 
1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

trong ARDS 

 Thông khí nhân tạo 

trong dự phòng xẹp 

phổi 

Nội khoa 

(chọn thực 

hành 3 

trong số 6 

chuyên 

khoa) 

 Trình bày được cơ chế 

bệnh sinh, đặc điểm 

giải phẫu bệnh lý, tiêu 

chuẩn chẩn đoán, các 

biện pháp điều trị một 

số bệnh lý nội khoa có 

liên quan đến hồi sức 

cấp cứu. 

 Chẩn đoán và điều trị 

được một số bệnh lý 

nội khoa liên quan đến 

hồi sức cấp cứu 

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 

10.  62722501 BSNT 

Huyết 

học 

truyền 

máu 

Định hướng 

chuyên 

khoa 

 Giới thiệu về Huyết 

học - Truyền máu, lịch 

sử phát triển 

 Giới thiệu về sinh máu 

và cơ quan tạo máu. 

 Các yếu tố thiết yếu 

trong quá trình tạo máu  

 Hệ thống nhóm máu 

hồng cầu, bạch cầu, 

tiểu cầu và ứng dụng. 

 Tổ chức và trang thiết 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

bị cơ bản của phòng 

xét nghiệm huyết học 

 Pha một số hoá chất, 

dung dịch cơ bản dùng 

cho xét nghiệm tế bào 

và đông máu. 

 Các kỹ thuật cơ bản 

xét nghiệm huyết học 

và truyền máu  

 Xử lý chất thải và an 

toàn lao động trong 

phòng xét nghiệm 

Huyết học. 

 Hình thái các dòng tế 

bào máu bình thường 

và các bất thường 

thường gặp 

 Xét nghiệm huyết tủy 

đồ, máy đếm tế bào tự 

động 

 Đông máu huyết 

tương: cơ chế, các xét 

nghiệm và phân tích 

kết quả những rối loạn 

thường gặp 

 Máy đếm tế bào: 

nguyên lý, các thông 

số, bảo trì và quản lý 

chất lượng 

 Máy đông máu: 

nguyên lý, các thông 

số, bảo trì và quản lý 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

chất lượng 

 Chương trình máu 

quốc gia và cập nhật 

văn bản pháp quy. 

 Những điểm cơ bản về 

người cho máu, tuyển 

chọn người cho máu, 

người hiến máu, thu 

gom, sàng lọc và sản 

xuất và bảo quản một 

số chế phẩm máu, 

truyền máu lâm sàng. 

 Ngân hàng máu: cấu 

trúc, chức năng và hoạt 

động cơ bản 

 Quy trình phát máu an 

toàn 

 Quy trình truyền máu 

lâm sàng, các tai biến 

và xử trí 

 Xếp loại thiếu máu, 

một số thiếu máu 

thường gặp: thiếu máu 

nhược sắc, thiếu máu 

tan máu 

 Lâm sàng, xét nghiệm 

và nguyên tắc điều trị 

một số bệnh máu ác 

tính 

 Lâm sàng, xét nghiệm 

và nguyên tắc điều trị 

xuất huyết giảm tiểu 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

cầu, hemophilia 

 Một số vấn đề về cấp 

cứu và hồi sức huyết 

học 

Xét nghiệm 

huyết học 

cơ bản và 

nâng cao 

 Sinh máu 

 Di truyền tế bào học và 

bệnh máu 

 Kỹ thuật sinh học phân 

tử và ứng dụng trong 

nghiên cứu bệnh máu 

 Ứng dụng miễn dịch 

trong huyết học truyền 

máu, hóa mô miễn 

dịch.  

 Đặc điểm dấu ấn miễn 

dịch tế bào máu 

 Hình thái tế bào 

 Hoá học tế bào và giá 

trị trong chẩn đoán 

 Máy đếm tế bào 

 Chẩn đoán huyết tuỷ 

đồ 

 Hạch đồ 

 Các yếu tố đông máu 

và cơ chế đông máu 

 Các yếu tố ức chế đông 

máu 

 Các xét nghiệm các 

giai đoạn đông máu 

 Tiểu cầu, Xét nghiệm 

đánh giá 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Thuốc chống đông và 

theo dõi 

 XN sinh hoá huyết học 

và ứng dụng 

Truyền máu 

cơ bản và 

nâng cao 

 Các thành phần máu 

 Hệ thống nhóm máu 

ABO, HLA, HPA 

 Hệ thống Rh 

 Các nhóm máu hệ 

hồng cầu khác trong 

truyền máu 

 Ứng dụng hệ thống 

HLA trong Huyết học 

– Truyền máu 

 Kỹ thuật xét nghiệm 

miễn dịch ứng dụng 

trong truyền máu 

 Các bệnh nhiễm trùng 

truyền qua đường 

truyền máu, vai trò 

bạch cầu, cytokin, gốc 

tự do trong an toàn 

truyền máu. 

 Cấu trúc của dịch vụ 

truyền máu truyền máu 

(khái quát mô hình) 

 Người cho máu, vận 

động người cho máu 

an toàn 

 Tuyển chọn và tư vấn 

người cho máu 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Thu gom máu, vận 

chuyển máu 

 Sàng lọc bệnh nhiễm 

trùng trong an toàn 

truyền máu 

 Sản xuất chế phẩm 

máu, bảo quản và phân 

phối 

 Truyền máu lâm sàng: 

chỉ định truyền máu, 

phát máu, truyền máu 

tại giường bệnh 

 Bảo đảm chất lượng 

TM 

 Truyền máu nhi khoa, 

sản khoa 

 Truyền máu tự thân 

 Các quy định về truyền 

máu 

Huyết học 

lâm sàng cơ 

bản và nâng 

cao 

 Bệnh lý tế bào gốc 

sinh máu 

 Bệnh suy tuỷ xương 

 Rối loạn sinh tuỷ 

(MDS) 

 Hội chứng tăng sinh 

tuỷ ác tính 

 Lơ xê mi cấp 

 U lympho 

 Bệnh đa u tuỷ xương 

(Kahler) 

 Xếp loại bệnh máu, 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

lym pho ác tính theo 

WHO 

 Các PP điều trị hỗ trợ 

bệnh máu  

 Thiếu máu, tan máu 

 Xuất huyết giảm tiểu 

cầu vô căn 

 RL chức năng tiểu cầu 

 Hemophilie 

 Huyết khối 

 Đông máu rải rác và 

tiêu sợi huyết 

 Bệnh lupus hệ thống 

 Bệnh suy giảm miễn 

dịch mắc phải (AIDS) 

 Truyền máu lâm sàng 

 Thalassemie và huyết 

sắc tố bất thường 

 Thiếu máu trẻ em 

 Bệnh máu ác tính ở trẻ 

em 

Nội tổng 

quát 

 Tên gọi và phân loại 

các bệnh khớp và 

nguyên tắc điều trị các 

bệnh khớp 

 Viêm khớp dạng cấp 

 Bệnh Goute 

Tiêu hóa 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

 Viêm dạ dày cấp và 

mạn tính 

 Loét dạ dày - hành tá 

tràng 

 Xuất huyết tiêu hóa 

 Viêm gan mạn 

 Xơ gan 

 Bệnh đường mật 

 Bệnh tuyến tụy 

 Nội soi tiêu hóa 

 Viêm phổi cấp  

 Áp xe phổi 

 Hen phế quản  

 Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính  

 Chẩn đoán lao phổi  

 Các bệnh cầu thận  

 Những vấn đề về hội 

chứng suy thận mạn  

 Các bệnh tuyến tụy nội 

tiết và bệnh đái tháo 

Cơ 

Xương 

Khớp 

1 5 2 6  5 

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

1 5 2 6  5 

Tim mạch 1 5 2 6  5 
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TT 
Mã đào tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 

trong chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số lượng  

NGD đạt 

yêu cầu 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

NGD 

Số giường 

tại khoa 

đạt yêu cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối đa 

theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

đưòng  

 Bệnh Basedow 

 Các bệnh van tim 

 Các bệnh cơ tim 

 Rối loạn chuyển hoá 

lipit và xơ vữa động 

mạch 

 Tăng huyết áp 

 Thiếu máu cơ tim 

 Suy tim 

 Nguyên lý của phương 

pháp ghi điện tim. 

Hình ảnh điện tâm đồ 

bình thường và bất 

thường.  

 Nguyên lý của phương 

pháp chẩn đoán bằng 

siêu âm. 

Thận tiết 

niệu 
1 5 2 6  5 
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1.4. THẠC SĨ ĐIỀU DƯỠNG 

 

TT 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ trong 

chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong  

môn học 

Khoa 

thực 

hành 

Số 

lượng  

NGD 

đạt yêu 

cầu 

Số 

lượng 

ĐT tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

ĐT tối 

đa theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1.      

  

8720301 Thạc sĩ Điều 

dưỡng Điều 

dưỡng 

Nội khoa 

Thực hiện kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa-hô hấp 

Hô hấp 1 5 2 6  5 

Điều 

dưỡng 

Nhi khoa 

Thực hiện kế 

hoạch chăm sóc 

điều dưỡng cho 

trẻ em. 

Nhi 1 5 2 6  5 

Điều 

dưỡng 

người 

bệnh  

Ung thư 

Thực hiện kế 

hoạch chăm sóc 

người bệnh ung 

bướu 

Y học 

hạt 

nhân & 

Ung 

bướu 

2 10 4 12  10 
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II. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

2.1. Y KHOA (ĐA KHOA) 

 

TT 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ trong 

chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong  

môn học 

Khoa 

thực 

hành 

Số 

lượng  

NGD 

đạt yêu 

cầu 

Số 

lượng 

ĐT tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

ĐT tối 

đa theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1.      

  

7720101 Đại 

học 

Y khoa 

(đa 

khoa) 

Nội cơ sở, 

Nội bệnh 

lý 

Hội chứng thiếu 

máu 

Hội chứng xuất 

huyết 

Bệnh hemophilia 

Xuất huyết giảm tiểu 

cầu 

Thiếu máu thiếu sắt 

Thiếu máu tan máu 

Lơ xê mi cấp 

U lympho 

Rối loạn đông máu 

Truyền máu 

Nhiễm trùng do 

giảm bạch cầu 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

4 40 14 42  40 

Suy tim 

Tăng huyết áp 

Bệnh lý van tim 

Bệnh mạch vành 

Viêm nội tâm mạc 

nhiễm khuẩn 

Tràn dịch màng 

ngoài tim 

Sử dụng một số 

nhóm thuốc tim 

mạch cơ bản 

Tim 

mạch 

12 120 40 120  120 
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Viêm khớp dạng 

thấp 

Gout 

Thoái hóa khớp 

Viêm cột sống dính 

khớp 

Loãng xương 

nguyên phát 

Lupus ban đỏ hệ 

thống 

Viêm đa cơ và viêm 

da cơ 

Xơ cứng bì 

Cơ 

xương 

khớp 

5 50 17 51  50 

Hội chứng thận hư 

Viêm thận, bể thận 

Viêm bàng quang 

Viêm thận lupus 

Bệnh thận mạn tính 

và suy thận mạn 

Tổn thương thận cấp 

và suy thận cấp 

Sỏi tiết niệu 

Bệnh lý cầu thận 

Bệnh thận đa nang 

Sinh thiết thận 

Thận 

tiết 

niệu 

4 40 14 42  40 
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Xuất huyết tiêu hóa 

cao 

Xơ gan 

Ung thư gan 

Abcess gan 

Viêm loét dạ dày – 

tá tràng 

Viêm tụy cấp 

Viêm tụy mạn, u tụy 

Viêm ruột: lao ruột, 

Crohn, viêm loét đại 

- trực tràng chảy 

máu 

Táo bón 

Tiêu 

hóa 

7 70 24 72  70 

Đái tháo đường 

Basedow 

Nội tiết 

và Đái 

tháo 

đường 

4 40 14 42  40 

Tràn dịch màng phổi 

Tràn khí màng phổi 

Viêm phổi 

Lao phổi 

Abcess phổi 

COPD 

Hen phế quản 

Giãn phế quản 

Ung thư phổi 

Tâm phế mạn 

Hô hấp 6 60 20 60  60 

Ngừng tuần hoàn & 

hồi sinh tim phổi 

Phù phổi cấp 

Shock 

Rối loạn điện giải: 

tăng và hạ natri máu, 

tăng và hạ kali máu 

Cấp 

cứu 

5 50 17 51  50 

Hồi 

sức 

tích 

cực 

2 20 7 21  20 
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Rối loạn thăng bằng 

toan kiềm 

Điện giật, ngạt nước 

Ngộ độc cấp, ngộ 

độc phenobarbital, 

paracetamol, thuốc 

trừ sâu phospho hữu 

cơ 

Rắn độc cắn 

Chống 

độc 

3 30 10 30  30 

Ngoại cơ 

sở, Ngoại 

bệnh lý 

Chẩn đoán và điều 

trị bệnh lý ngoại 

khoa thường gặp 

(tiêu hóa và gan 

mật; chấn thương 

chỉnh hình; tim 

mạch lồng ngực; 

thần kinh sọ não và 

thận tiết niệu) 

Ngoại 

tổng 

hợp 

9 90 30 90  90 

Sản - Phụ 

khoa 

Hậu sản thường 

Rau tiền đạo 

Tiền sản giật – sản 

giật 

Dọa sảy thai trong 3 

tháng đầu 

Rong kinh – Rong 

huyết 

Nhiễm khuẩn hậu 

sản 

Chửa trứng 

Khám thai 

Phụ 

Sản 

8 80 27 81  80 
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Nhi khoa Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh thường 

gặp ở trẻ em (về tim 

mạch; tiêu hóa - 

dinh dưỡng; thận tiết 

niệu; huyết học; hô 

hấp; thần kinh; 

truyền nhiễm và sơ 

sinh) 

Nhận biết tình trạng 

nặng và xử trí ban 

đầu tình trạng nặng 

ở trẻ em 

Nhi 7 70 24 72  70 

Thần kinh Khám vận động 

Khám cảm giác 

Khám thần kinh sọ 

Hướng dấn làm 

bệnh án thần kinh. 

Khám một số hội 

chứng 

Thần 

kinh 

4 40 14 42  40 
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Tâm thần Tiếp xúc bệnh nhân, 

cách khám và phát 

hiện triệu chứng tâm 

thần 

Cách làm bệnh án 

tâm thần 

Các bệnh rối loạn 

tâm thần ở trẻ em: 

rối loạn cảm xúc 

hành vi thanh thiếu 

niên 

Rối loạn  lo âu 

Rối loạn cơ thể hóa 

Tăng động giảm chú 

ý, tự kỷ. 

Các bệnh rối loạn 

loạn thần: tâm thần 

phân liệt, loạn thần 

cấp, rối loạn hoang 

tưởng dai dẳng 

Các bệnh rối loạn 

cảm xúc: rối loạn 

trầm cảm, hưng 

cảm, lưỡng cực 

Các rối loạn tâm 

thần người già, thực 

tổn 

Các rối loạn liên 

quan sử dụng rượu 

Sức 

khỏe 

tâm 

thần 

7 70 24 72  70 

Phục hồi 

chức năng 

Thăm khám lượng 

giá người khuyết tật 

Hướng dẫn thực 

hành thử cơ   

Hướng dẫn thực 

hành đo tầm vận 

động khớp 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

2 20 7 21  20 
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Kiến tập các bài tập 

ở phòng tập   (các 

chỉ định và dạng bài 

tập) 

Kiến tập xưởng 

chỉnh hình / Các 

dụng cụ PHCN 

Kiến tập các phương 

thức Vật lý trị liệu 

PHCN cho bệnh 

nhân đau CSTL/ 

thoát vị địa đệm/ 

đau TK tọa 

PHCN cho bệnh lý 

cơ xương khớp ( 

thoái hóa khớp, 

viêm khớp, bệnh lý 

phần mềm ) 

PHCN BN bị tổn 

thương tủy sống 

PHCN BN Liệt nửa 

người 

Kiến tập chương 

trình tập / HĐ chức 

năng/ di chuyển  cho 

Bn LNN và Bn liệt 

tủy   

PHCN cho trẻ chậm 

phát triển trí tuệ, tự 

kỷ  

PHCN cho trẻ bại 

não 
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Dị ứng 

miễn dịch 

lâm sàng 

Sốc phản vệ 

SLE 

Dị ứng thuốc  

Một số bệnh lý tư 

miễn khác 

Test dị ứng, CNHH 

Hen phế quản 

Xơ cứng bì 

Viêm mạch 

Dị ứng 

Miễn 

dịch 

lâm 

sàng 

6 60 20 60  60 

Truyền 

nhiễm 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh truyền 

nhiễm thường gặp 

Bệnh 

Nhiệt 

đới 

4 40 14 42  40 

Y học cổ 

truyền 

Kết hợp y học hiện 

đại và Y học cổ 

truyền trong chẩn 

đoán và điều trị 

bệnh. 

Sử dụng các kỹ 

thuật: châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt,… 

điều trị một số bệnh. 

Y học 

cổ 

truyền 

5 50 17 51  50 

Tai mũi 

họng 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh tai mũi 

họng. 

Cấp cứu chấn 

thương tai mũi họng 

thường gặp. 

Tai 

Mũi 

Họng 

5 50 17 51  50 

Mắt Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh mắt 

thường gặp 

Mắt 4 40 14 42  40 

Răng hàm 

mặt 

Chẩn đoán và điều 

trị các bệnh răng 

hàm mặt thường gặp 

Răng 

hàm 

mặt 

4 40 14 42  40 
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Ung thư Chẩn đoán và điều 

trị bệnh ung thư 

thường gặp 

Y học 

hạt 

nhân 

và Ung 

bướu 

4 40 14 42  40 

Gây mê 

hồi sức 

Chăm sóc và hồi sức 

bệnh nhân sau phẫu 

thuật 

Các phương pháp 

giảm đau sau phẫu 

thuật 

Gây 

mê hồi 

sức 

4 40 14 42  40 
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2.2. CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG 

TT Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/Tín 

chỉ trong 

chương 

trình 

thực 

hành. 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu 

Số 

lượng 

ĐT 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt 

yêu 

cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối 

đa theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có 

thể 

nhận 

thêm 

1.  7720301 Đại 

học 

Điều 

dưỡng 

Chăm 

sóc sức 

khỏe 

phụ nữ, 

bà mẹ 

và gia 

đình 

Chăm sóc và quản lý thai 

nghén thường. 

Chăm sóc thai phụ mắc 

bệnh tim; tiền sản giật; cao 

huyết áp. 

Chăm sóc sản phụ dọa đẻ 

non và đẻ non; chuyển dạ 

tại phòng đẻ; sau đẻ 

thường. 

Chăm sóc sản phụ sau mổ 

lấy thai. 

Chăm sóc sơ sinh. 

Chăm sóc bệnh nhân rối 

loạn kinh nguyệt; u xơ tử 

cung; u buồng trứng; ung 

thư cổ tử cung; chửa ngoài 

tử cung; viêm nhiễm sinh 

dục. 

Phụ Sản 3 30 10 30  30 

Chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có 

bệnh 

ngoại 

khoa 1 

Chăm sóc bệnh nhân có 

các bệnh lý ngoại khoa:  

 K đại tràng 

 Sỏi mật 

 Chuẩn bị BN trước PT 

 K thực quản 

 Tắc ruột 

 Hậu môn nhân tạo 

 Tắc mật 

 Dẫn lưu Kerh 

Ngoại 

tổng hợp 

3 30 10 30  30 
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Chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có 

bệnh 

ngoại 

khoa 2 

Chăm sóc bệnh nhân có 

các bệnh lý ngoại khoa:  

- Phẫu thuật tiết niệu 

- Sỏi thận 

- Chấn thương sọ não 

- Tăng áp lực nội sọ 

- Gãy xương 

- Cố định bằng khung 

ngoại vi 

- Kéo tạ 

Chấn 

thương 

chỉnh hình 

và cột 

sống 

 

2 20 7 21  20 

Phẫu thuật 

thần kinh 

2 20 7 21  20 

Chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có 

bệnh nội 

khoa 1 

Chăm sóc bệnh nhân có 

các bệnh lý nội khoa:  

 Rối loạn cân bằng dịch 

 Quản lý đau 

 Xơ gan 

 Viêm tụy 

 Loét đường tiêu hóa 

 Viêm cầu thận 

 Xét nghiệm nước tiểu 

 Nhiễm trùng tiết niệu 

 Áp xe phổi 

 COPD  

 Xuất huyết tiêu hóa 

Hô hấp 2 20 7 21  20 

Tiêu hóa 2 20 7 21  20 

Thận tiết 

niệu 

 

 

2 20 7 21  20 

Chăm 

sóc sức 

khỏe 

người 

lớn có 

bệnh nội 

khoa 2 

Chăm sóc bệnh nhân có 

các bệnh lý nội khoa:  

 Thay van tim 

 Ung thư máu 

 Nhồi máu cơ tim 

 Tăng huyết áp 

 RL chức năng tuyến giáp 

 Thiếu máu, bệnh bạch 

cầu 

 Đái tháo đường 

 Xử lý khi Bn tăng/ hạ 

đường huyết 

Tim mạch 3 30 10 30  30 

 

Nội tiết và 

đái tháo 

đường 

1 10 4 12  10 

Thần kinh 1 10 4 12  10 

 

Huyết học 

và Truyền 

máu 

 

2 20 7 21  20 
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 Tai biến mạch máu não 

Chăm 

sóc 

người 

lớn mắc 

bệnh 

truyền 

nhiễm 

Chăm sóc người bệnh mắc 

các bệnh truyền nhiễm: 

- Tả, Lỵ, ngộ độc thực 

phẩm, viêm gan A 

- Giang mai, nhiễm trùng 

tiết niệu 

- HIV, Viêm gan B, C 

- Viêm đường hô hấp cấp 

tính, cúm 

- Dengue, sốt rét 

- Thủy đậu, lao phổi 

Bệnh 

Nhiệt đới 

2 20 7 21  20 

Chăm 

sóc 

người 

bệnh 

cấp cứu 

và hồi 

sức tích 

cực 

- Chăm sóc người bệnh thở 

máy 

- Vai trò điều dưỡng trong 

các tình huống cấp cứu: 

 Ngừng tim 

 Ngừng thở 

 Xuất huyết 

 Hôn mê 

 Sốc nhiễm trùng 

- - Phụ giúp đặt nội khí quản 

- - Khí máu động mạch 

- - Phân loại người bệnh cấp 

cứu 

Cấp cứu 2 20 7 21  20 

Điều 

dưỡng 

Sức 

khỏe 

Tâm 

thần 

- Tiếp xúc bệnh nhân, 

cách khám và phát 

hiện triệu chứng tâm 

thần 

- Cách làm bệnh án tâm 

thần 

Sức khỏe 

tâm thần 

2 20 7 21  20 
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- Các bệnh rối loạn tâm 

thần ở trẻ em: 

- Rối loạn cảm xúc hành 

vi thanh thiếu niên 

- Rối loạn  lo âu 

- Rối loạn cơ thể hóa 

- Tăng động giảm chú ý, 

tự kỷ 

- Các bệnh rối loạn loạn 

thần: tâm thần phân 

liệt, loạn thần cấp, rối 

loạn hoang tưởng dai 

dẳng 

- Các bệnh rối loạn cảm 

xúc: rối loạn trầm cảm, 

hưng cảm, lưỡng cực 

- Các rối loạn tâm thần 

người già, thực tổn 

- Các rối loạn liên quan 

sử dụng rượu, nghiện 

chất. 

Điều 

dưỡng 

Sức 

khỏe trẻ 

em 

- Nhận định và lập kế 

hoạch chăm sóc các bệnh 

thường gặp ở trẻ em (về 

tim mạch; tiêu hóa - dinh 

dưỡng; thận tiết niệu; 

huyết học; hô hấp; thần 

kinh; truyền nhiễm và sơ 

sinh) 

- Nhận biết tình trạng nặng 

và xử trí ban đầu tình trạng 

nặng ở trẻ em 

Nhi 2 20 7 21  20 

Chăm 

sóc bệnh 

nhân 

Miễn 

- Nhận định và lập kế 

hoạch chăm sóc các bệnh:  

Sốc phản vệ 

SLE 

Dị ứng 

Miễn dịch 

lâm sàng 

2 20 7 21  20 



181 

 

dịch Dị 

ứng 

Dị ứng thuốc  

Một số bệnh lý tư miễn 

khác 

Test dị ứng, CNHH 

Hen phế quản 

Xơ cứng bì 

Viêm mạch 

Thực tế 

tốt 

nghiệp 

(Nhi, 

Nội, 

Ngoại, 

Truyền 

nhiễm) 

- Nhận định và lập kế 

hoạch chăm sóc, chăm sóc 

bệnh nhân mắc các bệnh 

thường gặp (Nội, Ngoại, 

Nhi, Truyền nhiễm) 

Nhi 2 20 7 21  20 

Tim mạch 2 20 7 21  20 

Nội tiết và 

đái tháo 

đường 

2 20 7 21  20 

Thần kinh 2 20 7 21  20 

Huyết học 

và Truyền 

máu 

2 20 7 21  20 

Hô hấp 2 20 7 21  20 

Tiêu hóa 2 20 7 21  20 

Thận tiết 

niệu 

2 20 7 21  20 

Ngoại 

tổng hợp 

2 20 7 21  20 

Bệnh 

Nhiệt đới 

2 20 7 21  20 

Đại 

cương 

trong 

chăm 

sóc điều 

dưỡng 

- Làm quen với công tác y 

tế  

- Tiếp đón, nhận định 

người bệnh 

- Ghi chép hồ sơ 

Khám 

bệnh 

3 30 10 30  30 
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2.3. CỬ NHÂN DINH DƯỠNG 

 

TT Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/Tín 

chỉ trong 

chương 

trình 

thực 

hành. 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu 

Số 

lượng 

ĐT 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt 

yêu 

cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối 

đa theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có 

thể 

nhận 

thêm 

1.  

7720401 
Đại 

học 

Cử 

nhân 

Dinh 

dưỡng 

Hồi sức 

cấp cứu 

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân bênh phổi phế 

quản mạn tính nặng 

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân bỏng 

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân đột quỵ 

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân nhiểm khuẩn nặng 

và sốc nhiễm khuẩn 

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân đa chấn thương 

Hồi sức 

tích cực 

1 10 4 12  10 

Dinh 

dưỡng 

Điều trị 

Dinh dưỡng điều trị suy 

dinh dưỡng trẻ em 

Dinh dưỡng điều trị 

bệnh tiêu tchảy ở trẻ em 

Dinh dưỡng còi xương 

một số bệnh lý dạ dày  

Dinh dưỡng điều trị 

một số bệnh lý đường 

ruột  

Dinh dưỡng điều trị các 

bệnh gan 

Dinh dưỡng điều trị 

trong bệnh ĐTĐ  

Dinh dưỡng điều trị rối 

loạn lipit máu  

Dinh dưỡng điều trị 

Dinh 

dưỡng 

lâm sàng 

3 30 10 30  30 
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bệnh Gout 

Dinh dưỡng điều trị 

bệnh loãn xương  

Dinh dưỡng điều trị 

bệnh tăng huyết áp  

Dinh dưỡng điều trị các 

bệnh thận mạn tính  

Dinh dưỡng điều trị 

bệnh nhân hô hấp 

(COPD, hen) 

Dinh dưỡng trong ngoại 

khoa  

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân bỏng  

Dinh dưỡng cho bệnh 

nhân nguy kịch  

Dinh dưỡng trong sản 

khoa 

Dinh dưỡng trong điều 

trị ung thư 
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2.4. CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM Y HỌC 

 

TT Mã đào tạo 
Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/Tín 

chỉ trong 

chương 

trình 

thực 

hành. 

Nội dung trong môn học 
Khoa thực 

hành 

Số 

lượng 

NGD 

đạt 

yêu 

cầu 

Số 

lượng 

ĐT 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường 

tại 

khoa 

đạt 

yêu 

cầu 

TH 

Số lượng 

ĐT tối 

đa theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có 

thể 

nhận 

thêm 

1.  7720601 

 

Đại 

học 

 

Cử 

nhân 

Xét 

nghiệm 

y học 

 

Huyết 

học tế 

bào 

Hình thái dòng hồng 

cầu, tiểu cầu bình 

thường và bất thường 

Hình thái dòng bạch 

cầu bình thường và bất 

thường 

Kỹ thuật xét nghiệp 

đếm hồng cầu, bạch 

cầu, tiểu cầu 

- Nguyên lý, thực hiện 

bằng phương pháp thủ 

công 

- Phân tích giá trị kế 

quả 

Một số chỉ só tế bào 

máu bình thường và 

những thay đổi trong 

một số bệnh lý. 

Nhận xét huyết đồ bình 

thường, phân tích kết 

quả 

Kỹ thuật xét nghiệm 

lập công thức bạch cầu 

máu ngoại vi 

Kỹ thuật xét nghiệm 

máu lắng, định lượng 

Huyết học 

và Truyền 

máu 

2 20 7 21  20 
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hematocrit, định lượng 

huyết sắc tố, đếm hồng 

cầu lưới 

Kỹ thuật xét nghiệm tế 

bào tuỷ xương 

Thực 

hành 

xét 

nghiệm 

Vi sinh 

- Ký 

sinh 

trùng 

Các loại bệnh phẩm 

thường gặp tại phòng 

xét nghiệmk Vi sinh – 

Ký sinh trùng lâm sàng 

Quy trình tiếp nhận, xử 

lý bệnh phẩm 

Quy trình xét nghiệm 

xác định nhiễm vi sinh 

vật trong các loại bệnh 

phẩm lâm sàng 

Quy trình trả kết quá 

xét nghiệm vi sinh và 

lưu trữ bệnh phẩm 

Vi sinh 2 20 7 21  20 

Huyết 

học 

đông 

máu 

Các kỹ thuật đánh giá 

quá trình cầm máu 

Các kỹ thuật đánh giá 

quá trình đông máu 

huyết tương 

Một số loạn đông máu 

di truyền mắc phải 

Nguyên lý, kỹ thuật sử 

dụng và bảo quản máy 

đông maú tự động 

Huyết học 

và Truyền 

máu 

2 20 7 21  20 

Huyết 

học 

truyền 

máu 

Kỹ thuật định nhóm 

máu hệ ABO, Rh và hệ 

khác 

Quy trình và kỹ thuật 

phát máu 

Xét nghiệm thử phản 

ứng chéo tại giường 

trước truyền máu 

Huyết học 

và Truyền 

máu 

2 20 7 21  20 
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Xét 

nghiệm 

huyết 

học 

nâng 

cao 

Tuỷ đồ: nguyên lý xét 

nghiệm, các bước tiến 

hành, cách đánh giá và 

biện luận kết quả xét 

nghiệm 

Hoá học tế bào và dấu 

ấn màng tế bào 

Các xét nghiệm đông 

máu chuyên sâu 

Ngưng tập tiểu cầu 

Sàng lọc và định danh 

kháng thể bất thường 

Hiệu giá kháng thể 

Kỹ thuật định nhóm 

máu khó hệ ABO 

Kỹ thuật xét nghiệm 

sức bền hồng cầu và 

điện di huyết sắc tố 

Huyết học 

và Truyền 

máu 

2 20 7 21  20 

Thực 

hành xét 

nghiệm 

Hoá 

sinh 

Kiến tậ phòng xét 

nghiệm hoá sinh lâm 

sàng 

Thực hành an toàn sinh 

học, hoá chất thuốc thử 

Đọc kết quả xét 

nghiệm, làm bài tập 

quy đổi đơn vị 

Nhận biết và các loại 

hoá chất thuốc thử 

Thực hành sử dụng 

pipet thuỷ tinh và pipet 

tự động 

Thực hành cân, pha 

hoá chát. Đo nhiệt độ, 

tỷ trọng nước tiểu 

Pha loãng dung dịch, 

kiến tập cách cô đặc 

Hóa sinh 3 30 10 30  30 
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hay làm khô dung dịch 

Kiến tập và thực tập 

lấy, xử lý và bảo quản 

bệnh phẩm 

Kiến tập vận hành và 

bảo dưỡng máy xét 

nghiệm hoá sinh, miễn 

dịch 

Thực hành đo khí máu, 

điện giải, phân tích 

nước tiểu 

Xét 

nghiệm 

tế bào I 

Kỹ thuật cắt lọc/ lấy bệnh 

phẩm, cố định, chuyển, 

đúc bệnh phẩm, cắt mảnh 

và chuẩn bị tiêu bản 

nhuộm 

Kỹ thuật nhuộm H.E trên 

phiến đồ và trên mô bệnh 

học 

Kỹ thuật nhuộm Pap-

Smear trên phiến đồ 

Kỹ thuật nhuộm Giemsa 

trên phiến đồ và trêm mô 

bệnh học 

Kỹ thuật khử canxi 

Kỹ thuật nhuộm P.A.S 

trên mô và phiến đồ 

Kỹ thuật pha các hoá chất 

thường dùng trong kỹ 

thuật Giải phẫu bệnh 

Giải phẫu 

bệnh 

TBBH 

2 20 7 21  20 

Xét 

nghiệm 

tế bào II 

Kỹ thuật siêu cấu trúc 

và hoá mô miễn dịch 

Kỹ thuật miễn dịch 

huỳnh quang 

Các kỹ thuật hoá mô 

đặc biệt 

Giải phẫu 

bệnh 

TBBH 

2 20 7 21  20 
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Kỹ thuật cắt lạnh 

Thực 

hành xét 

nghiệm 

Giải 

phẫu 

bệnh 

Thực hành xét nghiệm 

Giải phẫu bệnh 

Giải phẫu 

bệnh 

TBBH 

2 20 7 21  20 
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III. ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG 

 

TT 
Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn 

học/học 

phần/ Tín 

chỉ trong 

chương 

trình thực 

hành 

Nội dung trong  

môn học 

Khoa 

thực 

hành 

Số 

lượng  

NGD 

đạt yêu 

cầu 

Số 

lượng 

ĐT tối 

đa theo 

NGD 

Số 

giường 

tại khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số 

lượng 

ĐT tối 

đa theo 

giường 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng có 

thể 

nhận 

thêm 

1.      

  

6720301 Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người lớn 

nội 1 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

nội khoa-tim mạch 

Tim 

mạch 

7 105 35 105  105 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

huyết học truyền 

máu 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

7 105 35 105  105 

 Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

dị ứng miễn dịch 

Dị ứng, 

miễn 

dịch 

lâm 

sàng 

3 45 15 45  45 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

nội khoa-hô hấp 

Hô hấp 5 75 25 75  75 

 Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

tiêu hóa 

Tiêu 

hóa 

5 75 25 75  75 
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TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

Chăm sóc 

sức khỏe 

người lớn 

nội 2 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

nội xương khớp 

Cơ 

Xương 

Khớp 

6 90 30 90  90 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

thần kinh 

Thần 

kinh 

8 120 40 120  120 

 Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

thận tiết niệu 

Thận – 

Tiết 

niệu 

5 75 25 75  75 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

nội tiết và đái tháo 

đường 

Nội tiết 

– Đái 

tháo 

đường 

4 60 20 60  60 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

trước và sau phẫu 

thuật 

Gây 

mê hồi 

sức 

2 30 10 30  30 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

trước và sau phẫu 

thuật 

Đơn vị 

hồi sức 

tích 

cực 

ngoại 

khoa 

Khoa 

Gây 

mê hồi 

sức 

4 60 20 60  60 
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TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

Chăm sóc 

người 

bệnh 

ngoại 

khoa 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

ngoại khoa. 

Ngoại 

tổng 

hợp 

6 90 30 90  90 

Ngoại 

chấn 

thương 

chỉnh 

hình và 

cột 

sống 

5 75 25 75  75 

Ngoại 

phẫu 

thuật 

thần 

kinh 

5 75 25 75  75 

Phẫu 

thuật 

Lồng 

Ngực 

1 15 5 15  15 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản, 

bà mẹ & 

trẻ sơ sinh 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc sản phụ 

khoa. 

Phụ 

Sản 

4 60 20 60  60 

TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

Chăm sóc 

sức khỏe 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc điều dưỡng 

cho trẻ em. 

Nhi 5 75 25 75  75 
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trẻ em 

Chăm sóc 

người 

bệnh cấp 

cứu và 

chăm sóc 

tích cực 

và Bệnh 

Truyền 

nhiễm 

Thực hiện các kỹ 

thuật cấp cứu, các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

tại khoa cấp cứu và 

hồi sức tích cực. 

Chăm sóc người 

bệnh truyền nhiễm 

Hồi 

sức 

tích 

cực 

4 60 20 60  60 

Cấp 

cứu 

3 45 15 45  45 

Chống 

độc 

5 75 25 75  75 

Bệnh 

Nhiệt 

đới 

5 75 25 75  75 

Y học cổ 

truyền 

Thực hiện các kỹ 

thuật chăm sóc điều 

dưỡng;  

Chăm sóc người 

bệnh bằng các 

phương pháp Y học 

cổ truyền. 

Y học 

cổ 

truyền 

3 45 15 45  45 

TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

CSNB 

Ung bướu 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng và 

chăm sóc người bệnh 

ung bướu 

Y học 

hạt 

nhân & 

Ung 

bướu 

5 75 25 75  75 

TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

Chăm sóc 

người 

bệnh Tâm 

thần 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng: 

Chăm sóc người 

bệnh tâm thần. 

Sức 

khỏe 

tâm 

thần 

6 90 30 90  90 
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TTBV 

Điều 

dưỡng cơ 

sở; 

Chăm sóc 

người 

bệnh 

PHCN 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng: 

Chăm sóc người 

bệnh Phục hồi chức 

năng. 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

6 90 30 90  90 

CSNB 

chuyên 

khoa 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng: 

Chăm sóc người 

bệnh TMH 

Răng 

hàm 

mặt 

2 30 10 30  30 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng: 

RHM 

Tai 

mũi 

họng 

1 15 5 15  15 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng: 

Chăm sóc người 

bệnh Mắt 

Mắt 1 15 5 15  15 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng: 

Chăm sóc người 

bệnh Da liễu 

Da liễu 1 15 5 15  15 

2 6720601 Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

Hình 

ảnh Y 

học 

Kỹ thuật 

X quang 

thông 

thường 

Các kỹ thuật chụp X 

quang thường quy 

Điện 

quang 

12 180 60 180  180 

Kỹ thuật 

X quang 

đặc biệt 

Các kỹ thuật chụp X 

quang đặc biệt 
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Kỹ thuật 

chụp cắt 

lớp vi tính 

và cộng 

hưởng từ 

Thực hiện được các 

chụp cắt lớp, chụp 

cộng hưởng từ. 

Kỹ thuật 

siêu âm 

Thực hiện được một 

số KT siêu âm cơ 

bản. 

Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Xquang 

Chẩn đoán của một 

số bệnh học thông 

thường trên phim X 

quang. 

Thực tập 

Bệnh viện 

1  

Vận hành, sử dụng, 

bảo quản thiết bị 

máy móc chẩn đoán 

hình ảnh, đúng quy 

trình kỹ thuật. 

Thực hiện được các 

kỹ thuật chụp X-

quang thông thường 

In phim đúng quy 

cách và thời gian 

quy định 

Thực tập 

Bệnh viện 

2 

Vận hành, sử dụng, 

bảo quản thiết bị 

máy móc chẩn đoán 

hình ảnh, đúng quy 

trình kỹ thuật. 

Thực hiện được các 

kỹ thuật chụp X-

quang có dùng thuốc 

cản quang 

Thực tập 

Bệnh viện 

3 

Vận hành, sử dụng, 

bảo quản thiết bị 

máy móc chẩn đoán 

hình ảnh, đúng quy 
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trình kỹ thuật. 

Thực hiện được kỹ 

thuật chụp cắt lớp vi 

tính thông thường. 

In phim đúng quy 

cách và thời gian 

quy định. 

Thực tế 

tốt nghiệp 

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của người 

Cao đẳng Kỹ thuật 

hình ảnh dưới sự 

hướng dẫn và giám 

sát của giáo viên 

kiêm chức 

Tiếp cận với thực tế 

công tác tổ chức, 

hoạt động tại đơn vị 

3 6720604 Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

Vật lý 

trị liệu 

và 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

Vận động 

trị liệu 

Thực hiện đúng các 

kỹ thuật theo quy 

trình thực hành vận 

động 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

12 180 60 180  180 

Sử dụng được dụng 

cụ trợ giúp đi lại 

Lượng giá 

chức năng 

vận động 

Lượng giá được các 

cử động của cơ thể 

và chức năng sinh 

hoạt 

Các 

phương 

pháp điều 

trị bằng 

vật lý 

Thực hiện đúng các 

thao tác kỹ thuật 

điều trị bằng phương 

thức vật lý 
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VLTL 

PHCN 

các bệnh 

lý cơ 

xương 

khớp và 

cột sống 

Các bài tập về vật lý 

trị liệu phục hồi chức 

năng cho một số 

bệnh lý hệ xương 

khớp và cột sống  

VLTL 

PHCN 

các bệnh 

lý hệ thần 

kinh – cơ 

Các bài tập về vật lý 

trị liệu phục hồi chức 

năng cho một số 

bệnh lý hệ thần kinh 

– cơ 

VLTL 

PHCN 

các bệnh 

lý hệ tim 

mạch – hô 

hấp 

Kỹ thuật Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức 

năng cho một số  

bệnh lý hệ tim mạch 

và hô hấp thường 

gặp 

VLTL 

PHCN 

các bệnh 

lý hệ da – 

tiết niệu, 

sinh dục 

và nội tiết 

Các kỹ thuật, bài tập 

về Vật lý trị liệu 

phục hồi chức năng  

một  số bệnh lý hệ 

da, tiêu hoá, tiết 

niệu, sinh dục, nội 

tiết thường gặp 

Ngôn ngữ 

trị liệu 

Các kỹ thuật Phục 

hồi chức năng ngôn 

ngữ trong một số 

bệnh thường gặp 

Hoạt động 

trị liệu 

Các kỹ thuật hoạt 

động trị liệu trong 

một số bệnh thường 

gặp. 
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Xoa bóp 

trị liệu 

Các kỹ thuật xoa bóp 

từng vùng của cơ thể   

Thực tập 

bệnh viện 

1 

Lượng giá chức năng 

vận động của người 

bệnh 

Thực hiện kỹ thuật 

vận động trị liệu 

Thực hiện các kỹ 

thuật vật lý trị liệu 

Thực hiện các kỹ 

thuật phục hồi chức 

năng bệnh nhân bị 

thần kinh – cơ. 

Thực tập 

bệnh viện 

2 

Lượng giá được 

chức năng của người 

bệnh  

Thực hiện được các 

kỹ thuật vật lý trị 

liệu phục hồi chức 

năng cho người bệnh 

thần kinh – cơ, bệnh 

lý hô hấp tim mạch, 

da – tiêu hóa – tiết 

niệu – sinh dục và 

nội tiết 

Thực tập 

bệnh viện 

3 

Lượng giá chức năng 

ngôn ngữ và lựa 

chọn phương pháp 

trị liệu phù hợp 

Thực hiện các kỹ 

thuật ngôn ngữ trị 

liệu 

Lượng giá chức năng 

hoạt động của người 



198 

 

bệnh 

Thực hiện các kỹ 

thuật hoạt động trị 

liệu 

Lượng giá người 

bệnh, lựa chọn được 

phương pháp xoa 

bóp phù hợp 

Thực hiện các kỹ 

thuật xoa bóp từng 

vùng của cơ thể   

Thực tập 

tốt nghiệp 

Thực hiện chức năng 

nhiệm vụ của người 

kỹ thuật viên cao 

đẳng phục hồi chức 

năng dưới sự hướng 

dẫn của giáo viên 

Tiếp cận với thực tế 

công tác tổ chức, 

hoạt động tại đơn vị 

4.      

  

6720602 Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệm 

y học 

Huyết học 

3 

Thực hiện các  xét 

nghiệm Huyết học 

cơ bản: tế bào, đông 

máu, phát máu 

Huyết 

học và 

Truyền 

máu 

4 60    60 

Thực tập 

Bệnh viện 

Huyết học 

1 

Thực hiện các  xét 

nghiệm Huyết học 

cơ bản và nâng cao: 

tế bào, đông máu, 

phát máu 

3 45    45 

Thực tập 

Bệnh viện 

Huyết học 

2 

Thực hiện các  xét 

nghiệm Huyết học 

nâng cao: tế bào, 

đông máu, phát máu 

3 45    45 

Hóa sinh 

3 

Thực hiện được một 

số xét nghiệm hóa 

sinh cơ bản 

Hóa 

sinh 

2 30    30 
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Thực tập 

Bệnh viện 

Hóa sinh 

1 

Thực hiện được một 

số xét nghiệm hóa 

sinh nâng cao 

2 30    30 

Thực tập 

Bệnh viện 

Hóa sinh 

2 

Thực hiện được một 

số xét nghiệm hóa 

sinh chuyên sâu 

2 30    30 

Vi ký sinh 

3 

Pha chế các loại 

thuốc nhuộm, thuốc 

thử, môi trường và 

tiến hành các kỹ 

thuật cơ bản trong 

xét nghiệm vi khuẩn. 

Vi sinh 3 45    45 

Tiến hành phân lập, 

định danh các vi 

khuẩn gây bệnh 

thường gặp 

Thực tập 

Bệnh viện 

Vi ký sinh 

1 

Thực hiện các kỹ 

thuật chẩn đoán vi 

ký sinh cơ bản và 

nâng cao 

3 45    45 

Thực tập 

Bệnh viện 

Vi ký sinh 

2 

Thực hiện các kỹ 

thuật chẩn đoán vi 

ký sinh nâng cao 

3 45    45 

 


