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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC 

1. Tên chương trình và giới thiệu chung 

Tên chương trình: 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU 

THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH 

DÀNH CHO Y SĨ LÀM VIỆC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ/PHƯỜNG 
Giới thiệu chương trình đào tạo: 

Căn cứ theo thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/8/2013 về: “Hướng dẫn 

đào tạo liên tục cho cán bộ y tế”; 

Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn”; 

Căn cứ Quyết định 1568/QĐ-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về “Phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại 

Việt Nam, giai đoạn 2016-2020”; 

Căn cứ thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về “Hướng dẫn thí điểm về hoạt động Y học gia đình”; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-HPET3 của Ban quản lý dự án giáo dục và đào tạo 

nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế ngày 12 tháng 6 năm 2019 về việc Giao 

nhiệm vụ chỉnh sửa chương trình/tài liệu đào tạo liên tục chăm sóc sức khỏe ban đầu theo 

nguyên lý y học gia đình thuộc dự án HPET; 

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Bộ 

Y tế đã triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng của đề án nhằm tăng cường công 

tác y tế cơ sở, trong đó có việc thí điểm xây dựng, hoàn thiện mô hình Trạm y tế xã, 

phường, thị trấn (Sau đây gọi là trạm y tế xã) hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình. 

Khóa đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình dành cho Y 

sỹ làm việc tại trạm y tế Xã, phường là khóa đào tạo liên tục nhằm bổ sung, cập nhật kiến 

thứcvà kỹ năng thực hành cho Y sỹ để đảm bảo yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực đáp 

ứng nhu cầu phát triển và nhân rộng mô hình Trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý Y 

học gia đình. Cùng với Bác sỹ, y sỹ và các cán bộ y tế khác hợp thành một ê-kíp cán bộ 

chuyên môn đồng bộ triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học 

gia đình tại tuyến y tế cơ sở. 

Nội dung chuyên môn đượcchia thành 3 chủ đề: YHGĐ và Trạm Y tế hoạt động theo 

nguyên lý YHGĐ; Chăm sóc dự phòng, Tư vấn giáo dục và Nâng cao sức khỏe; Cập nhật 

về xử trí một số vấn đề sức khỏe thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý Y học gia đình. 

Mỗi chủ đề gồm nhiều bài, có phần lý thuyết (LT) và phần thực hành (TH). 

- Đối tượng học viên: Cán bộ y tế là Y sỹ đang công tác tại TYT hoạt động theo 

nguyên lý YHGĐ. 
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- Sau khi học xong, người học được cấpchứng chỉ đào tạo liên tục theo Thông tư 

22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 09/8/2013 về: “Hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán 

bộ y tế”. 

2. Mục tiêu khóa học 

2.1. Mục tiêu chung 

Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế là Y sỹ đang làm việc tại trạm y tế xã về chăm sóc 

sức khỏe ban đầu để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển và 

nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

1. Trình bày được những khái niêm cơ bản và các nguyên lý của y học gia đình. 

2.Xác định được các tiêu chuẩn, nhiệm vụ của trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y 

học gia đình. 

3.Lập được kế hoạch giải quyết các vấn đề sức khỏe tại địa phương. 

4.Sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ trong chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học 

gia đình. 

5.Thăm khám, phát hiện, xử trí cấp cứu ban đầu với các bệnh thường gặp tại địa 

phương. 

6. Áp dụng các nguyên lý của y học gia đình vào công tác chăm sóc dự phòng và nâng 

cao sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở. 

7. Thực hiện các chương trình y tế quy định đối với trạm y tế xã theo nguyên lý y học 

gia đình. 

8. Thể hiện được tinh thần trách nhiệm, chủ động, hợp tác trong việc thực hiện nhiệm 

vụcủa trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình. 

3. Đối tượng đào tạo, tiêu chuẩn tuyển sinh, thời gian khóa học 

Đối tượng đào tạo: Cán bộ y tế tốt nghiệp Y sỹ đang làm việc với chức danh y sỹ tại 

trạm y tế. 

Tiêu chuẩn tuyển sinh: Đủ các tiêu chuẩn sau 

- Có bằng tốt nghiệp Y sỹ. 

- Có thời gian công tác tại trạm y tế xã từ 12 tháng trở lên. 

- Đang được phân công đảm nhận chức danh là y sỹ tại trạm y tế. 

- Được cơ quan/đơnvị quản lý nhân sự cử tham dự khóa đào tạo. 

Thời gian khóa học:  

Thời lượng chương trình: 240 tiết, trong đó có 4 tiết thi và kiểm tra. Mỗi tiết học là 50 

phút 

Thời gian tổ chức khóa học: 24 ngày học lý thuyết và thực hành tại trường, 5 ngày 

thực tập tại bệnh viện huyện hoặc tương đương phòng khám BSGĐvà 7buổi thực tập tại 

trạm y tế. 

Phân bố thời gian tổng quát như sau: 

TT Nội dung Thời lượng 
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LT TH 

1 YHGĐ và Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý YHGĐ 19 13 

2 Chăm sóc dự phòng, Tư vấn giáo dục và Nâng cao sức khỏe 21 23 

3 
Cập nhật về xử trí một số vấn đề sức khỏe thường gặp tại 

cộng đồng theo nguyên lý Y học gia đình 
38 54 

4 Kiểm tra và thi kết thúc khóa học  4 

5 Thực tập tại bệnh viện huyện  40 

6 Thực tập tại trạm Y tế xã  28 

Tổng 
78 162 

240 

 

4. Chương trình đào tạo 

4.1. Các chủ đề/bài học  

TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

Chủ đề 1 
YHGĐ và Trạm Y tế hoạt động theo 

nguyên lý YHGĐ 
32 19 13 

1 

Bài 1: Lịch sử 

phát triển, vai 

trò và các 

nguyên lý của 

YHGĐ 

1. Trình bày được định nghĩa, vai trò của 

YHGĐ trong hệ thống y tế và công tác 

chăm sóc sức khỏe 

2. Giải thích được các nguyên lý của y học 

gia đình  để áp dụng tại TYT xã. 

3. Thể hiện được đổi mới về chức trách 

nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức 

khoẻ, hợp tác, trao đổi và học hỏi để hoàn 

thành công việc được giao theo nguyên lý 

YHGĐ. 

4 4 0 

 

Bài 2: Mô hình 

Trạm Y tế xã 

hoạt động theo 

nguyên lý 

YHGĐ tại Việt 

Nam 

1. Phân biệt được 2 mô hình phòng khám 

bác sĩ gia đình tại Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay 

2. Xác định được những tiêu chuẩn về nhân 

lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị của một 

trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý Y học 

gia đình 

3. Mô tả được 7 nhiệm vụ của trạm y tế xã 

hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình 

4 2 2 
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TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

 

Bài 3: Vòng đời 

người, vòng đời 

gia đình và mối 

liên quan với 

sức khoẻ, bệnh 

tật 

1. Trình bày được khái niệm vòng đời 

người, vòng đời gia đình 

2. Mô tả, phát hiện những thay đổi trong 

các giai đoạn của vòng đời người và vòng 

đời gia đình. 

3. Giải thích được mối liên quan giữa vòng 

đời người với sức khoẻ, bệnh tật 

4. Áp dụng kiến thức vòng đời người, vòng 

đời gia đình vào công tác chăm sóc sức 

khoẻ theo nguyên lý y học gia đình. 

5. Thể hiện được kỹ năng giao tiếp, báo 

cáo, làm việc nhóm hiệu quả 

8 6 2 

2 

Bài 4: Một số 

công cụ thường 

dùng trong 

đánh giá gia 

đình 

1. Trình bày được khái niệm và nội dung 

chính của một số công cụ đánh giá gia đình 

trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ 

2. Thực hành bài tập sử dụng công cụ đánh 

giá gia đình. 

3. Áp dụng được một số công cụ đánh giá 

gia đình vào công tác chăm sóc sức khoẻ 

cho người dân. 

8 3 5 

3 

Bài 5: Hồ sơ 

Quản lý sức 

khỏe cá nhân, 

hộ gia đình 

theo nguyên lý 

Y học gia đình 

1. Trình bày được mục đích, nguyên tắc 

định hướng, phương pháp tiếp cận, nội 

dung hồ sơ, biểu mẫu quản lý sức khỏe theo 

nguyên lý YHGĐ. 

2. Giải thích được quy trình các bước triển 

khai lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo 

nguyên lý YHGĐ. 

3. Lập được hồ quản lý hồ sơ sức khỏe theo 

nguyên lý y học gia trong tình huống giả 

định. 

4 2 2 

4 
Bài 6: Kỹ năng 

làm việc nhóm 

1. Trình bày được khái niệm làm việc nhóm 

và quy trình làm việc nhóm 

2. Phân biệt vai trò của trưởng nhóm và 

các thành viên trong nhóm 

3. Trình bày một số phương pháp làm việc 

nhóm hiệu quả 

4. Thực hành được làm việc nhóm tại lớp 

4 2 2 



7 
 

TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

học 

Chủ đề 2 
Chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và 

nâng cao sức khoẻ 
44 21 23 

6 

Bài 7. Các cấp 

độ dự phòng và 

nâng cao sức 

khoẻ 

1. Trình bày các cấp độ dự phòng, nội dung 

và vai trò của từng cấp độ trong chăm sóc 

sức khoẻ cộng đồng. 

2. Lập được kế hoạch để dự phòng một số 

bệnh hay gặp  tại địa phương. 

2 1 1 

7 

Bài 8. Quản lý 

các yếu tố nguy 

cơ sức khỏe 

1. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng 

đến sức khỏe tại cộng đồng. 

2. Lập được kế hoạch để quản lý các yếu tố 

nguy cơ sức khỏe cho người dân tại địa 

phương. 

2 1 1 

 

Bài 9: Tiêm 

chủng phòng 

bệnh 

1. Trình bày được 12 bệnh truyền nhiễm 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

2. Trình bày được khái niệm, tiêu chuẩn, 

phân loại vắc xin và hệ thống dây truyền 

lạnh bảo quản vắc xin. 

3. Mô tả được các loại vắc xin trong 

chương trình tiêm chủng mở rộng và giải 

thích được 5 nguyên tắc tiêm chủng. 

4. Vận dụng tư vấn, chỉ định được các tình 

huống tiêm chủng trong thực tế.  

5. Lập được kế hoạch tổ chức một buổi 

tiêm chủng tại trạm y tế. 

4 2 2 

 

Bài 10: Sàng 

lọc phát hiện 

sớm bệnh 

1.Trình bày được tầm quan trọng của sàng 

lọc phát hiện sớm bệnh 

2. Trình bày được một số nội dung tầm 

soát  sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng 

theo nguyên lý y học gia đình. 

4 4 0 

 

Bài 11: Vệ sinh 

môi trường 

 

1. Mô tả một số vấn đề vệ sinh môi trường 

có ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ cộng 

đồng dân cư địa phương 

2. Vận dụng được những nhiệm vụ của cán 

bộ trạm y tế cần thực hiện trong việc giải 

quyết vấn đề vệ sinh môi trường tại địa 

phương. 

8 3 5 
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TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

3. Thực hành đánh giá một số vấn đề vệ 

sinh môi trường đang ảnh hưởng đến sức 

khỏe cộng đồng dân cư địa phương 

 

 

Bài 12: Vệ sinh 

an toàn thực 

phẩm 

 

1. Mô tả được những vấn đề vệ sinh an 

toàn thực phẩm có ảnh hưởng nhiều đến 

sức khoẻ cộng đồng dân cư địa phương. 

2. Trình bày được các tác nhân gây ô 

nhiễm thực phẩm tại địa phương? 

3. Lập kế hoạch cụ thể để cải thiện tình 

trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa 

phương. 

8 4 4 

 

Bài 13: Hành vi 

sức khỏe và các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến 

hành vi sức 

khỏe 

1. Trình bày được khái niệm về hành vi và 

hành vi sức khỏe 

2. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng 

đến hành vi sức khỏe 

3. Xây dựng được các bước để thay đổi 

hành vi. 

4. Giải thích được được mối liên quan giữa 

các yếu tố môi trường với sức khỏe 

5. Nhận thức được tầm quan trọng của các 

yếu tố nguy cơ đến sức khỏe tại cộng đồng 

để có biện pháp phòng chống 

4 2 2 

 

Bài 14: Tư vấn 

giáo dục sức 

khoẻ cho cá 

nhân, hộ gia 

đình và cộng 

đồng 

1. Trình bày mục đích, nguyên tắc của tư 

vấn giáo dục sức khỏe 

2. So sánh các phương pháp xác định nhu 

cầu và nội dung tư vấn giáo dục sức khỏe 

3. Mô tả 5 bước tư vấn giáo dục sức khỏe 

4. Trình bày nội dung và phương pháp lập 

kế hoạch tư vấn giáo dục sức khỏe cho cá 

nhân/hộ gia đình/cộng đồng 

5. Thực hành lập kế hoạch tư vấn giáo dục 

sức khỏe cho cá nhân/hộ gia đình 

4 2 2 

 

Bài 15: Lập kế 

hoạch chăm sóc 

sức khoẻ cộng 

đồng theo y học 

1. Trình bày được khái niệm về kế hoạch 

và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch 

can thiệp tại cộng đồng 

2. Giải thích được vai trò của các bước xây 

8 2 6 
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TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

gia đình dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng 

3. Thực hành xác định vấn đề sức khỏe ưu 

tiên và lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức 

khỏe theo nguyên lý y học gia đình 

Chủ đề 3 

Cập nhật về xử trí một số vấn đề sức 

khoẻ thường gặp tại cộng đồng theo 

nguyên lý y học gia đình 

92 38 54 

 

Bài 16: Quản lý 

các bệnh không 

lây nhiễm tại 

cộng đồng theo 

nguyên lý y học 

gia đình. 

1. Trình bày được thực trạng của các bệnh 

không lây nhiễm  hiện nay 

2. Liệt kê được các yếu tố nguy cơ chính 

của các bệnh không lây nhiễm 

3. Áp dụng các nguyên lý Y học gia đình 

trong quản lý các bệnh không lây nhiễm tại 

cộng đồng. 

4. Thực hành quản lý người bệnh mạn tính 

theo nguyên lý YHGĐ 

8 6 2 

 

Bài 17: Cấp 

cứu ngoại khoa 

và thảm họa 

1. Trình bày các triệu chứng chính để chẩn 

đoán và xử trí ban đầu, một số cấp cứu 

ngoại khoa thường gặp tại trạm y tế và 

cộng đồng trong tình huống học tập. 

2. Thực hiện được một số kỹ thuật sơ cấp 

cứu ngoại khoa, thảm họa tại Skill lab 

(garo cầm máu,cố định gãy xương kín, kỹ 

thuật băng đầu). 

3. Mô tả được công tác y tế trong cấp cứu 

thảm họa. 

4.Thể hiện được tác phong nhanh nhẹn, 

kỹ năng xử lý tình huống độc lập và kỹ 

năng phối hợp làm việc đội hiệu quả. 

12 4 8 

 
Bài 18: Cấp 

cứu nội khoa 

1. Trình bày các triệu chứng chính để chẩn 

đoán và xử trí ban đầu, một số cấp cứu nội 

khoa thường gặp tại trạm y tế và cộng đồng 

trong tình huống học tập. 

2. Thực hiện được một số kỹ thuật cấp cứu 

nội khoa tại skill lab.(Hồi sinh tim phổi, 

nghiệm pháp Heimlich, hút đờm dãi đường 

8 2 6 
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TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

hô hấp trên, rửa dạ dày) 

3.Thể hiện được tác phong nhanh nhẹn, 

kỹ năng xử lý tình huống độc lập và kỹ 

năng phối hợp làm việc đội hiệu quả. 

 

Bài 19: Phòng, 

chẩn đoán, xử 

trí phản vệ 

1.Trình bày được các yếu tố dị nguyên và 

phản vệ trong một số tình huống thường 

gặp. 

2. Thực hành được nguyên tắc và xử trí 

phản vệ theo các giai đoạn trong tình 

huống giả định. 

3. Tiến hành được kỹ thuật test lẩy da, test 

nội bì trên mô hình. 

4.Phát hiện xử trí và dự phòng biến chứng 

ngộ độc thuốc gây tê tại trạm y tế. 

5. Trình bày được các nguyên tắc dự phòng 

để phòng chẩn đoán xử trí phản vệ kịp thời 

an toàn 

4 2 2 

 

Bài 20: Chăm 

sóc trẻ em khoẻ 

mạnh 

1. Trình bày những nội dung chăm sóc trẻ 

em khỏe mạnh 

2. Áp dụng kiến thức chăm sóc trẻ khỏe để 

tư vấn và chăm sóc trẻ tại gia đình 

3. Giải thích được tầm quan trọng của việc 

chăm sóc trẻ em khỏe mạnh trong chăm sóc 

sức khỏe ban đầu 

4. Thực hành tham vấn, hướng dẫn bà mẹ 

chăm sóc trẻ tại nhà 

6 2 4 

 

Bài 21: Xử trí 

lồng ghép trẻ 

bệnh (IMCI) 

1. Vận dụng kiến thức về các bệnh thường 

gặp ở trẻ em để đưa ra cơ sở khoa học của 

xử trí lồng ghép trẻ bệnh 

2. Áp dụng đúng tiến trình xử trí lồng ghép 

trong các tình huống giả định 

3. Đánh giá chuẩn, phân loại và xử trí 

đúng trẻ bệnh trong tình huống giả định 

10 2 8 

 

Bài 22: Một số 

bệnh thường 

gặp ở người 

lớn, người cao 

1. Trình bày các triệu chứng chính để chẩn 

đoán một số bệnh thường gặp ở người lớn, 

người cao tuổi. 

2. Trình bày  các phương pháp xử trí, điều 

8 4 4 
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TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

tuổi trị một số bệnh thường gặp ở người lớn, 

người cao tuổi tại y tế tuyến xã. 

3. Trình bày các biện pháp dự phòng một 

số bệnh thường gặp ở người lớn, người cao 

tuổi. 

4. Thực hành bài tập mô phỏng, khám bệnh 

chẩn đoán và xử trí một số bệnh thường 

gặp ở người lớn, người cao tuổi. 

 

Bài 23: Khám 

thai-Quản lý 

thai nghén-

Chăm sóc thai 

nghén 

1. Trình bày và phân tích được ý nghĩa các 

bước khám thai? 

2. Trình bày được các nội dung chăm sóc 

trước thụ thai? Chăm sóc trước sinh ( trong 

thai kỳ) 

3. Phát hiện yếu tố nguy cơ để tư vấn, tiên 

lượng và chuyển tuyến kịp thời 

4. Vận dụng các bước khám thai để chăm 

sóc và quản lý thai nghén 

5. Thực hành khám thai và bài tập mô 

phỏng về quản lý và chăm sóc thai nghén 

6 2 4 

 

Bài 24: Một số 

bệnh phụ khoa 

và cấp cứu sản 

khoa 

1.Trình bày được các hình thái thường gặp 

của các rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán, 

điều trị, chăm sóc và phòng bệnh  tại tuyến 

y tế cơ sở 

2. Trình bày được các triệu chứng thường 

gặp của các viêm nhiễm phụ khoa thông 

thường để chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và 

phòng bệnh tại tuyến y tế cơ sở 

3. Trình bày được các triệu chứng thường 

gặp của các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục để chẩn đoán, theo dõi và phòng bệnh 

tại tuyến y tế cơ sở 

4. Nhận biết được một số dấu hiệu sớm của 

các khối u tại đường sinh dục để chẩn 

đoán, theo dõi, dự phòng tại tuyến y tế cơ 

sở. 

5. Nhận biết được các dấu hiệu sớm, cách 

xử trí và dự phòng một số cấp cứu sản phụ 

khoa thường gặp tại tuyến y tế cơ sở 

10 4 6 
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TT 
Tên chủ đề và 

tên bài học 
Mục tiêu học tập 

Số giờ 

TS LT TH 

6.Thực hành bài tập mô phỏng khám, điều 

trị bệnh phụ khoa 

 

Bài 25: Chăm 

sóc giảm nhẹ, 

chăm sóc cuối 

đời 

1.Trình bày được mục đích chăm sóc giảm 

nhẹ, chăm sóc cuối đời. 

2. Trình bày được nguyên tắc chung chăm 

sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời theo 

nguyên lý YHGĐ 

3.Trình bày được các bước xử trí giảm đau 

4 4 0 

 

Bài 26: Phục 

hồi chức năng 

dựa vào cộng 

đồng 

1. Trình bày được khái niệm và mục tiêu 

phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. 

2. Thực hiện được một số kỹ năng phục hồi 

chức năng chính tại cộng đồng (Phục hồi 

chức năng bệnh nhân liệt do tai biến mạch 

não; trẻ khuyết tật trí tuệ và bệnh phổi mạn 

tính) 

3. Nhận thức được tầm quan trọng của 

phục hồi chức năng trong chăm sóc sức 

khỏe toàn diện ở cộng đồng. 

8 2 6 

 

Bài 27: Sử 

dụng thuốc an 

toàn hợp lý 

1. Trình bày nguyên tắc sử dụng thuốc và 

một số vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc 

2. Giải thích nội dung các biện pháp an 

toàn, hợp lý trong sử dụng thuốc 

3. Đánh giá một số đơn đã thực hiện tại 

tuyến y tế cơ sở 

4 2 2 

 

Bài 28: Chăm 

sóc sức khỏe tại 

nhà 

1. Trình bày lợi ích và hiệu quả của chăm 

sóc sức khoẻ tại nhà 

2. Mô tả được các dịch vụ chăm sóc sức 

khoẻ tại nhà 

3. Lập kế hoạch và quy trình cần thực hiện 

chăm sóc sức khỏe tại nhà phù hợp với 

trạm y tế địa phương 

4 2 2 

 Kiểm tra kết thúc 3 chủ đề 4 0 4 

Tổng 168+4 78 90+4 

 

4.2. Các nội dung thực hành 

Chủ đề 1:YHGĐ và Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý YHGĐ 
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* Thực hành bài 2: Mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý YHGĐ tại Việt 

Nam (2LT- 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Đưa ra được 

các giải pháp để 

xây dựng trạm y 

tế hiện tại sang 

mô hình YHGĐ 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Thực trạng trạm y tế nơi 

anh/chị đang công tác 

Vận dụng kiến thức trong bài Mô hình 

Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý 

YHGĐ tại Việt Nam, thảo luận nhóm, 

trả lời các câu hỏi sau: 

Với vai trò là y sĩ đa khoa, anh/chị 

hãy phân tích thực trạng của các trạm 

y tế hiện nay so với mô hình trạm y tế 

theo nguyên lý YHGĐ tiêu chuẩn 

 

* Thực hành bài 3: Vòng đời người, vòng đời gia đình và mối liên quan với sức khoẻ, 

bệnh tật (6LT - 2TH): 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Phát hiện được 

những giai đoạn 

chuyển tiếp vòng 

đời người và vòng 

đời gia đình 

2. Đưa ra được mối 

liên quan giữa 

vòng đời với bệnh 

tật, sức khỏe của 

người bệnh 

3. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Người bệnh G 29 tuổi đến khám vì bị "cảm 

lạnh".  

Chị G kể với cán bộ y tế: chị đã bị 4 lần 

nhiễm trùng đường hô hấp trên trong vòng 6 

tháng qua. Chị đã xây dựng gia đình được 6 

nǎm và đã có hai con 2 và 4 tuổi. Nguyên là 

người giúp việc, hiện nay chị ở nhà với các 

con, và để tǎng thêm thu nhập cho gia đình 

chị nhận trông thêm ba đứa trẻ. 

Bố mẹ của những đứa trẻ gần gia đình chị 

thường phát hiện ra rằng cả gia đình bị 

nhiễm bệnh hô hấp khi những đứa trẻ đi 

vườn trẻ, mẫu giáo hoặc đến trường. Chị G 

nghĩ rằng mình bị cảm lạnh là do chăm sóc 

những đứa trẻ khác. 

Người bệnh G nói rằng chị cảm thấy mệt 

mỏi do cùng một lúc phải tự lo kinh tế cho 

mình, phát triển mối quan hệ vợ chồng, nuôi 

dạy con cái.  

Vận dụng kiến thức trong 

bài Vòng đờingười, vòng 

đời gia đình và mối liên 

quan với sức khoẻ, bệnh tật, 

thảo luận nhóm trả lời các 

câu hỏi sau: 

1.Mô tả những thay đổi 

trong giai đoạn chuyển tiếp 

vòng đời người và vòng đời 

gia đình của người bệnh G. 

2. Giải thích mối liên quan 

giữa vòng đời người với sức 

khoẻ, bệnh tật của người 

bệnh G. 

 

*Thực hành bài 4: Một số công cụ thường dùng đánh giá gia đình (4LT – 4TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Áp dụng được Tình huống 1:Bệnh nhân nam CHIÊU, 57 Vận dụng kiến thức 
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một số công cụ 

đánh giá gia đình 

vào công tác 

chăm sóc sức 

khoẻ cho người 

dân 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

tuổi, làm xe ôm, có vợ là bà Huế, 53 tuổi. 

Hai ông bà có hai người con, con trai lớn là 

Long, 29 tuổi và con gái thứ 2 là Thuý, 26 

tuổi. Con trai lớn đã có vợ là Ngân, 29 tuổi 

và có một con trai 2 tháng tuổi là Đạt. Con 

gái thứ cũng đã lấy chồng là Tuệ, 27 tuổi. Bố 

và mẹ bệnh nhân đã mất. Bố bệnh nhân 81 

tuổi là Tết đã mất vì bị ung thư máu 

(Leucemi cấp), mẹ bệnh nhân tên là Xinh, 78 

tuổi bị tăng HA và Đái tháo đường. Bố vợ 

của ông Chiêu là Song 78 tuổi bị tăng HA và 

hay bị dị ứng, mẹ vợ ông là Tạo 77 tuổi. Hai 

vợ chồng ông chiêu và các con đều hay bị dị 

ứng với hải sản, bia hoặc thời tiết. Ông Chiêu 

hay bị viêm phế quản, hút thuốc lá. Hiện tại 

hai vợ chồng ông đang sống với vợ chồng 

người con trai cả. Các thành viên trong gia 

đình đều sống hoà thuận. 

Điểm APGAR: Chiêu: 7. Long: 6, Huế: 8, 

Ngân: 6 

Tình huống 2:Bệnh nhân nam An, sinh năm 

1939, hiện tại 80 tuổi, bị COPD phát hiện 

được 8 năm, đã điều trị tại trung tâm bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính của tình 4 năm. 4 

năm nay bỏ theo dõi và không dùng thuốc gì 

hàng ngày tại nhà. Vào viện 3 lần trong 1 

năm qua vì khó thở. Lần vào viện gần nhất 

cách đây 4 tháng, không tìm thấy đơn điều trị 

ra viện. Hiện tại không dùng thuốc gì ở 

nhà.Hút thuốc lá 1/2 – 1 bao/ngày trong 55 

năm qua, hiện tại vẫn còn hút.Bố mất vì K 

thanh quản năm 1997, mẹ mất vì K tuỵ năm 

2000, từng được phát hiện tăng HA. Vợ 78 

tuổi, rối loạn chuyển hoá lipid, tăng HA điều 

trị không thường xuyên. Bệnh nhân và vợ ở 

cùng nhà với con trai cả 48 tuổi, vợ 46 tuổi 

và 1 con gái 23 tuổi. Hai vợ chồng người con 

trai cả bị tăng HA 5 năm. Con trai út 44 tuổi, 

vợ 40 tuổi và 2 con trai chưa phát hiện bệnh 

gì.Gia đình người con trai út không ở cùng 

trong bài Một số công cụ 

thường dùng đánh giá 

gia đình, thảo luận nhóm 

trả lời các câu hỏi sau: 

1.Vẽ cây phả hệ và phân 

tích điểm APGAR trong 

các tình huống 1, 2 

2. Xây dựng công cụ 

Chuỗi sự kiện gia đình 

cho gia đình bệnh nhân 

An ở tình huống 2 
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nhà bệnh nhân. 

 

* Thực hành bài 5: Hồ sơ Quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình theo nguyên lý Y học 

gia đình (2LT-2TH). 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Lập được hồ 

quản lý sức khỏe 

theo nguyên lý y 

học gia trong tình 

huống giả định 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Ông Nguyễn Văn Hiển có nhu cầu đăng ký 

quản lý sức khoẻ liên tục và toàn diện 

Thông tin cá nhân: 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiển giới: nam 

tuổi: 35 

Địa chỉ: Thành Phố Thái Bình 

Nghề nghiệp: Kỹ sư 

- Tiền sử: 

+ Cá nhân:Đái tháo đường typ II phát hiện 

cách đây 5 năm 

Lần vào viện gần nhất cách đây 4 tháng, 

không tìm thấy đơn điều trị ra viện. Hiện tại 

không dùng Insulin MIX sáng 10UI chiều 

8UI 

Hút thuốc lá 1/2 – 1 bao/ngày trong 10 năm 

qua, hiện tại vẫn còn hút 

Tăng huyết áp 

Bệnh nhân đang được điều trị tại TYT 

+ Gia đình: 

Bố mất vì K đại tràng 

Mẹ đang điều trị tăng HA 

Vợ 30 tuổi, rối loạn chuyển hoá lipid. 

Bệnh nhân và vợ ở cùng nhà với con trai cả 

10 tuổi BMI 26 và 1 con gái 5 tuổi nặng 

30kg  

- Tình trạng sức khoẻ hiện tại: 

+ Cơ năng: Đau đầu chóng mặt 

+ Toàn thân: 

Thể trạng: BMI 26 

HA 170/100 mmHg, Mạch 90 lần/phút, Nhịp 

thở 20 lần/phút, sp02: 99%. 

+ Bộ phận: 

Lồng ngực hai bên cân đối không co kéo cơ 

hô hấp phụ, không có ran rít. 

Vận dụng kiến thức 

trong bài Quản lý sức 

khỏe cá nhân, hộ gia 

đình theo nguyên lý Y 

học gia đình, thảo luận 

nhóm, đóng vai trả lời 

các câu hỏi sau: 

Hãy lập hồ sơ quản lý 

sức khỏe cá nhân người 

bệnh Hiển (mẫu hồ sơ 

theo QĐ 831 BYT) 
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Nhịp tim đều 

Các bộ phận khác chưa phát hiện gì đặc biệt 

+ Kết quả đường mao mạch gần nhất: 12 

mmol/l trước ăn 

 

* Thực hành bài 6: Kỹ năng làm việc nhóm (2LT - 2TH): 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hiện 

được một buổi 

thảo luận nhóm 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Địa phương của anh/chị bắt đầu 

xuất hiện bệnh nhân sốt xuất 

huyết tại nhà ông Hùng nằm 

trung tâm của thôn 1. 

Vận dụng kiến thức trong bài Kỹ 

năng làm việc nhóm, thảo luận 

nhóm, đóng vai trả lời các câu hỏi 

sau: 

Hãy tổ chức một buổi thảo luận 

nhóm để bàn biện pháp khống chế và 

dập dịch 

 

 

Chủ đề 2: Chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khoẻ 

* Thực hành bài 7,8: Các cấp độ dự phòng và nâng cao sức khoẻ(1LT- 1TH) - Quản lý 

các yếu tố nguy cơ sức khỏe(1LT - 1TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Xác định 

được các yếu 

tố ảnh hưởng 

đến sức khỏe 

trong tình 

huống từ đó đề 

ra biện pháp 

phòng chống 

2. Đưa ra phân 

cấp và lập 

được kế hoạch 

để dự phòng 

và nâng cao 

sức khỏe cho 

người dân 

trong tình 

huống 

3. Thể hiện 

được kỹ năng 

Người bệnh Nguyễn Văn Minh 60 tuổi, địa chỉ 

phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. 

- Tiền sử:  

+ Bản thân: Điều trị đái tháo đường 10 năm nay hiện 

đang dùng thuốc Diamicron MR 60mg x 2 viên uống 

6h (trước ăn sáng 20 phút), glucofast 0,5g x 3 viên 

uống sau ăn sáng – trưa – tối.  

+ Gia đình: 

Vợ 58 tuổi, thể trạng béo, thói quen ăn mặn, uống và 

ăn nhiều bánh kẹo ngọt. 

Con trai cả 35 tuổi, vợ 30 tuổi, con gái út 28 tuổi sống 

cùng vợ chồng ông Minh, chưa điều trị bệnh lý gì. 

- Tình trạng hiện tại: 

+ Cơ năng: Người bênh không khát, nước tiểu 2l/ngày, 

tê bì chân tay, mệt mỏi 

+ Toàn thân:  

Thể trạng béo, BMI: 25 

Mạch 80lần/phút, HA 130/85 mmHg, nhiệt độ 36,50C 

+ Bộ phận:  

Vận dụng kiến 

thức trong bài 

Các cấp độ dự 

phòng và nâng 

cao sức khoẻ- 

Quản lý các yếu 

tố nguy cơ sức 

khỏe, thảo luận 

nhóm, trả lời các 

câu hỏi sau: 

Với vai trò là y sĩ 

đa khoa, anh/chị 

hãy: 

1. Xác định được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến sức 

khỏe gia đình ông 

Minh 

2. Phân cấp và lập 
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giao tiếp, báo 

cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Tim đều rõ 80 chu kỳ/phút 

Phổi thông khí rõ 

Bụng mềm 

kế hoạch dự 

phòng cho mỗi 

thành viên gia 

đình ông Minh 

 

* Thực hành bài 9: Tiêm chủng phòng bệnh (2LT - 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Vận dụng 

được tư vấn, chỉ 

định được các 

tình huống tiêm 

chủng trong thực 

tế.  

2. Tổ chức được 

một buổi tiêm 

chủng tại trạm y 

tế. 

3. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Gia đình chị Hiền có cháu đến đợt 

tiêm vaccine, tuy nhiên, chị Hiền 

nghe nói có một số trẻ sai tiêm 

vaccine 5.1 về bị sốt cao hơn 39 

độ C và quấy khóc kéo dài. Chị lo 

lắng không muốn cho cháu đi tiêm 

chủng mở rộng theo lịch  

Anh chị hãy thảo luận nhóm, bằng 

phương pháp đóng vai trả lời câu 

hỏi sau: 

Là y sỹ làm việc tại trạm, anh chị 

hãy: 

1. Giải thích cho chị Hiền về 

vaccine Combe five để chị yên tâm 

tiêm cho cháu 

2. Phân công các thành viên trong 

nhóm chuẩn bị buổi tiêm chủng mở 

rộng tại xã. 

 

* Thực hành bài 11: Vệ sinh môi trường (4LT – 4TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Đánh giá 

được một số 

vấn đề vệ sinh 

môi trường 

đang ảnh 

hưởng đến sức 

khỏe cộng 

đồng dân cư 

địa phương 

trong tình 

huống 

2. Thể hiện 

được kỹ năng 

giao tiếp, báo 

cáo, làm việc 

Công ty TNHH DJ Việt Nam trong KCN Phú Nghĩa 

đã gây ô nhiễm môi trường. Về tổ chức sản xuất: cơ 

sở làm việc theo cơ chế thị trường, thời gian làm việc 

tuỳ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, hoạt động 

dưới hình thức dịch vụ phục vụ. Sản xuất các loại cọ 

trang điểm, phấn trang điểm và các phụ kiện trang 

điểm khác. Nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất 

gồm lông tự nhiên, sợi tổng hợp, nhôm, đồng, gỗ, 

chất dẻo, acid acetic, NaOH, bọt kết dính và một số 

thiết bọ chính: máy nén khí, máy phát điện, máy 

đóng gói, máy đột dập, máy tiện….Cơ sở đã được cơ 

quan chức năng là Phòng Tài nguyên và Môi trường 

hướng dẫn thực hiện các qui định về bảo vệ môi 

trường của Luật bảo vệ môi 

trường. Tháng 6 năm 2008, cơ sở đã lập Bản Cam kết 

Anh chị hãy 

thảo luận nhóm, 

trả lời câu hỏi 

sau: 

Là y sỹ làm việc 

tại trạm, anh chị 

hãy: Xác định 

những vấn đề 

môi trường của 

nhà máy DJ Việt 

Nam có thể ảnh 

hưởng đến sức 

khỏe của người 

dân. Anh chị cần 

làm gì để giảm 
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nhóm hiệu quả bảo vệ môi trường, trong 

bản Cam kết đã xác định được các nguồn gây ô 

nhiễm chính do hoạt động của 

cơ sở gây ra, bao gồm: Khí thải (NOx, CO, CO2, 

SO2, HC…) bụi, tiếng ồn, chất 

thải rắn, nước thải 

nguy cơ cho 

người dân 

 

 

* Thực hành bài 12: Vệ sinh an toàn thực phẩm(4LT – 4TH) 

Tình huống 1: 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Xác định được 

những vấn đề vệ 

sinh an toàn thực 

phẩm có ảnh 

hưởng đến sức 

khoẻ cộng đồng 

dân cư địa 

phương trong 

tình huống 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Tình huông 1: Sau khi đi ăn giỗ tại gia đình 

nhà hàng xóm về, 30 người ở xã Hòa Hải, 

huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có biểu hiện 

buồn nôn, nhức đầu, choáng váng, khó 

chịu, sốt, đau bụng. Sau đó xuất hiện nôn 

và ỉa chảy nhiều lần, phân toàn nước. Các 

nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã: 

Tình huống 2: Anh chị hãy đưa ra 5 vấn đề 

về an toàn thực phẩm có ảnh hưởng đến sức 

khỏe nổi cộm tại địa phương anh chị đang 

làm việc, đưa ra giải pháp phù hợp. 

Anh chị hãy thảo luận 

nhóm, trả lời câu hỏi 

sau: 

1. Xác định vấn đề sức 

khỏe của người dân 

trong tình huống, đưa ra 

hướng xử trí phù hợp 

2. Xác định 5 vấn đề an 

toàn thực phẩm có ảnh 

hưởng đến sức khỏe nổi 

cộm trong nhóm 

 

* Thực hành bài 13: Hành vi sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khỏe 

(2LT - 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành tư 

vấn thay đổi hành 

vi sức khỏe cho 

người dân trong 

cộng đồng 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Bệnh nhi nam 8 tháng tuổi bị tiêu chảy cấp. 

Mặc dù bạn đã hướng dẫn bà mẹ nuôi 

dưỡng trẻ trong quá trình tiêu chảy nhưng 

bà mẹ vẫn không cho trẻ ăn dầu mỡ vì bà 

mẹ tin rằng cho trẻ ăn kiêng thức ăn có dầu 

mỡ sẽ làm trẻ bớt đi ngoài.  

Anh chị hãy thảo luận 

nhóm, đóng vai trả lời 

câu hỏi sau: 

1. Thực hiện buổi truyền 

thông giáo dục sức khỏe 

nhằm thay đổi hành vi 

của bà mẹ trong tình 

huống 

 

* Thực hành bài 14: Tư vấn giáo dục sức khoẻ cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng 

(2LT - 2TH) 
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Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành lập kế 

hoạch và tư vấn giáo 

dục sức khỏe cho cá 

nhân/hộ gia đình 2. Thể 

hiện được kỹ năng giao 

tiếp, báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

Hiện nay trên địa bàn xã của các 

anh/chị có rất nhiều trẻ em trong độ 

tuổi tiêm chủng nhưng các bà mẹ 

không cho con mình đi tiêm do lo 

sợ bị biến chứng 

Anh chị hãy thảo luận 

nhóm, đóng vai trả lời 

câu hỏi sau: 

1. Lập kế hoạch buổi tư 

vấn sức khỏe cho các gia 

đình trẻ 

2. Thực hiện buổi truyền 

thông giáo dục sức khỏe 

cho các gia đình trong 

tình huống 

 

* Thực hành bài 15: Lập kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cộng đồng theo y học gia đình 

(4LT - 4TH) 

Chủ đề thảo luận:  

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành xác định 

vấn đề sức khỏe ưu tiên 

và lập kế hoạch giải 

quyết vấn đề sức khỏe 

theo nguyên lý y học gia 

đình 2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, báo 

cáo, làm việc nhóm hiệu 

quả 

Hãy lựa chọn 5 vấn 

đề sức khỏe tồn tại ở 

địa phương của anh, 

chị 

 

Anh chị hãy thảo luận nhóm trả lời 

câu hỏi sau: 

1. Giải thích lý do lựa chọn 5 vấn đề 

sức khỏe 

2. Xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên, 

giải thích tại sao 

3. Lập kế hoạch giải quyết vấn để sức 

khỏe  ưu tiên 

 

Chủ đề 3: Cập nhật về xử trí một số vấn đề sức khoẻ thường gặp tại cộng đồng 

theo nguyên lý y học gia đình 

* Thực hành bài 16: Quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo nguyên lý y 

học gia đình (6LT- 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Áp dụng các nguyên 

lý Y học gia đình trong 

quản lý các bệnh không 

lây nhiễm tại cộng đồng. 

2. Thể hiện được kỹ 

năng giao tiếp, báo cáo, 

làm việc nhóm hiệu quả 

Giảng viên đưa ra 

một số ca bệnh tăng 

huyết áp, đái tháo 

đường, hen phế 

quản, COPD 

Anh chị hãy thảo luận nhóm trả lời 

câu hỏi sau: 

Lập kế hoạch quản lý các bệnh nhân 

trong tình huống theo nguyên lý y học 

gia đình 
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* Thực hành bài 17: Cấp cứu ngoại khoa và thảm họa (6LT - 6TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành chẩn 

đoán, xử trí một số 

cấp cứu ngoại khoa 

thường gặp trong 

tình huống giả định 

2. Thực hành một 

số kỹ thuật sơ cấp 

cứu ngoại khoa, 

thảm họa tại skill 

lab (garo cầm máu, 

cố định gãy xương 

kín, kỹ thuật băng 

đầu). 

 

Giảng viên đưa ra một số ca bệnh cấp 

cứu ngoại khoa phù hợp với thực tiễn địa 

phương 

Ví dụ: Người bệnh Nguyễn Văn Huy, 

40 tuổi, giới tính nam 

Nghề nghiệp: Công nhân 

Tiền sử bản thân:Khỏe mạnh 

Gia đình:Khỏe mạnh 

Sáng nay bệnh nhân khi đi làm việc thì 

xảy ra TNGT giữa 2 xe máy sau tai nạn 

người bệnh chảy máu vùng đầu, cẳng 

chân, đau tức ngực người bệnh được đưa 

vào trạm YTX 

Hiện tại: 

Bệnh nhân tỉnh mệt, đau nhiều vùng đầu 

Vết thương cẳng chân T tổn thương 

chiều dài khoảng 3cm, sâu 2cm 

Vết thương vùng đầu dài khoảng 3 cm 

chảy máu nhiều 

Mạch: 90L/P 

HA 110/70 

Bụng mềm, không nôn, không co giật. 

Anh chị hãy thảo luận 

nhóm trả lời câu hỏi 

sau: 

1. Đưa ra chẩn đoán 

phù hợp với người 

bệnh và hướng xử trí. 

2. Tiến hành thực hiện 

một số kỹ thuật cấp 

cứu: garo cầm máu, cố 

định gãy xương kín, kỹ 

thuật băng đầu tại 

phòng thực hành. 

 

*Thực hành bài 18: Cấp cứu nội khoa ( 4LT-4TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành chẩn 

đoán, xử trí một số cấp 

cứu nội khoa thường 

gặp trong tình huống giả 

định 

2. Thực hành được một 

số kỹ thuật cấp cứu nội 

khoa tại skill lab (Hồi 

sinh tim phổi, nghiệm 

pháp Heimlich, hút đờm 

dãi đường hô hấp trên, 

Giảng viên đưa ra một số ca bệnh 

cấp cứu nội khoa phù hợp với thực 

tiễn địa phương 

Ví dụ : Người bệnh Nguyễn Văn 

Sơn, 40 tuổi  

Nghề nghiệp: Thợ điện 

Tiền sử: đang điều trị tăng huyết áp 

tại TYT Amlor 5mg ngày 1 viên 

uống sáng 

Hút thuốc lá 1 bao/ ngày. 

Bệnh nhân nay đi làm mắc dây điện 

Anh chị hãy thảo luận 

nhóm trả lời câu hỏi 

sau: 

1. Đưa ra chẩn đoán 

phù hợp với người 

bệnh và hướng xử trí. 

2. Tiến hành thực hiện 

một số kỹ thuật cấp 

cứu: Hồi sinh tim phổi, 

nghiệm pháp Heimlich, 

hút đờm dãi đường hô 
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rửa dạ dày) 

 

khi đang làm bệnh nhân ngã từ cột 

điện xuống sau ngã người bệnh gọi 

hỏi không đáp ứng, mạch không, 

HA không đo được, bụng mềm. 

hấp trên, rửa dạ dày tại 

phòng thực hành. 

 

*Thực hành bài 19. Phòng, chẩn đoán, xử trí phản vệ 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành được 

nguyên tắc và xử trí 

phản vệ theo các giai 

đoạn trong tình huống 

giả định. 

2. Tiến hành được kỹ 

thuật test lẩy da, test nội 

bì trên mô hình. 

 

Giảng viên đưa ra một số ca bệnh 

phản vệ phù hợp với thực tiễn địa 

phương 

Ví dụ : Bệnh nhân Trịnh Đình 

Hùng, 35 tuổi được chẩn đoán 

Viêm loét  dạ dày HP (+) đã được 

kê đơn thuốc như sau 

1. Amoxicilin 0,5g x 40 viên ngày 

4 viên chia 2 lần sáng chiều 

2. Clarythromicin 0,5g x 20 viên 

ngày 2 viên chia 2 lần 

3. Omeprazol 20mg x 40 viên ngày 

2 viên chia 2 lần 

Tiền sử: Người bệnh khỏe mạnh 

chưa dị ứng với thuốc gì 

Sau khi dùng thuốc khoảng 15 phút 

bệnh nhân kích thích, đau bụng, 

buồn nôn, khó thở có tiếng thở rít, 

Mạch 100 l/p, HA 90/60mm Hg, 

Nhịp thở 24L/P, Nghe phổi ran rít. 

Anh chị hãy thảo luận 

nhóm trả lời câu hỏi 

sau: 

1. Đưa ra chẩn đoán 

phù hợp với người 

bệnh và hướng xử trí. 

2. Tiến hành kỹ thuật 

test xác định người 

bệnh dị ứng thuốc gì. 

 

* Thực hành bài 20: Chăm sóc trẻ em khoẻ mạnh (2LT - 4TH): 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Áp dụng kiến 

thức chăm sóc 

trẻ khỏe để tư 

vấn và chăm 

sóc trẻ tại gia 

đình 

2. Thể hiện 

được kỹ năng 

giao tiếp, báo 

Giảng viên đưa ra một số tình huống phát triển 

sinh lý bình thường của trẻ  phù hợp thực tiễn địa 

phương 

Ví dụ: Trẻ nam 4 ngày tuổi, được mẹ đưa đến 

trạm y tế khám vì vàng da. Trẻ được đẻ tại trạm y 

tế, con đầu, đủ tháng, cân nặng khi đẻ 3200g, sau 

đẻ trẻ khóc to, bú tốt, các phản xạ sơ sinh tốt. Sau 

đẻ một ngày trẻ và mẹ được ra viện. Ngày qua 

khi tắm cho trẻ, bà mẹ phát hiện trẻ có biểu hiện 

Anh chị hãy thảo 

luận nhóm, đóng 

vai trả lời câu hỏi 

sau: 

1. Giải thích cho 

bà mẹ yên tâm về 

tình trạng sức 

khỏe của trẻ? 

2. Hướng dẫn bà 
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cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

 

vàng da, ở nhà chưa điều trị gì. Gia đình đưa trẻ 

đến trạm y tế khám bằng xe máy. 

Khám thấy trẻ tỉnh, cân nặng 3000g, nhiệt độ 36 

độ C, bú mẹ được nhưng mẹ trẻ ít sữa, trẻ vàng 

da tới rốn, vàng sáng, đi tiểu nước tiểu vàng nhạt, 

đại tiện phân vàng. Thở đều, tần số 42 lần/ phút. 

Khi kiểm tra rốn, thấy chân rốn nề đỏ, không có 

mủ, không có mùi hôi, bụng mềm. Bà mẹ lo lắng 

về cân nặng và tình trạng vàng da của trẻ. 

mẹ chăm sóc trẻ 

tại nhà 

 

* Thực hành bài 21: Xử trí lồng ghép trẻ bệnh (IMCI) (2LT - 8TH): 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Đánh giá chuẩn, 

phân loại và xử trí 

đúng trẻ bệnh 

trong tình huống 

giả định 

2. Thể hiện được 

kỹ năng giao tiếp, 

báo cáo, làm việc 

nhóm hiệu quả 

 

Giảng viên đưa ra một số tình huống xử trí 

lồng ghép trẻ bệnh phù hợp thực tiễn địa 

phương 

Ví dụ: Sương là bé gái 30 ngày tuổi, cân 

nặng 5kg, nhiệt độ ở nách 37o C. Bà mẹ 

đưa trẻ đến khám vì có mụn ở ngực bụng. 

CBYT kiểm tra dấu hiệu bệnh nặng hoặc 

nhiễm khuẩn tại chỗ. Bà mẹ nói cháu vẫn 

bú tốt, không bị co giật. CBYT đếm được 

50 nhịp trong 1 phút, không có rút lõm lồng 

ngực, không phập phồng cánh mũi. Rốn đã 

rụng và khô. CBYT nhìn thấy trên da cháu 

có rải rác mụn mủ ở ngực bụng. Sương 

không li bì hoặc khó đánh thức. Cháu cử 

động liên tục khi tỉnh. 

Sương không bị tiêu chảy. 

Sương không bị vàng da. 

Bà mẹ nói không gặp khó khăn gì khi nuôi 

dưỡng cháu. Cháu được bú mẹ hoàn toàn và 

khoảng 12 lần trong 24 h. Cháu không ăn 

thêm bất cứ đồ gì khác. CBYT quan sát 

cháu không có vết loét miệng hoặc vết 

trắng trong miệng. 

Cháu đã tiêm phòng vacxin VGB1, BCG. 

Anh chị hãy thảo 

luận nhóm trả lời 

câu hỏi sau: 

1. Đưa ra những 

triệu chứng bệnh của 

cháu Sương, ghi lại 

theo phiếu xử trí ? 

2. Lập luận để đưa 

ra phân loại bệnh, 

xử trí phù hợp cho 

cháu Sương. 

 

* Thực hành bài 22: Một số bệnh thường gặp ở người lớn, người cao tuổi(6LT – 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 
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1. Thực hành khám 

bệnh chẩn đoán và 

xử trí một số bệnh 

thường gặp ở 

người lớn, người 

cao tuổi. 

 

Giảng viên đưa ra một số tình huống bệnh ở 

người cao tuổi phù hợp thực tiễn địa 

phương 

Ví dụ: Người bệnh Nguyễn Văn Minh, 60 

tuổi, địa chỉ phường Trần Lãm, thành phố 

Thái Bình. 

Tiền sử: Điều trị đái tháo đường 10 năm 

nay hiện đang dùng thuốc Diamicron MR 

60mg x 2 viên uống 6h (trước ăn sáng 20 

phút), Glucofast 0,5g x 3 viên uống sau ăn 

sáng – trưa – tối.  

Tình trạng hiện tại: 

+ Cơ năng: Người bênh không khát, 

nước tiểu 2l/ngày, tê bì chân tay, mệt mỏi 

+ Toàn thân:  

Thể trạng béo, BMI: 25 

Mạch 80lần/phút, HA 130/85 mmHg, 

nhiệt độ 36,50C 

+ Bộ phận:  

Tim đều rõ 80 l/phút 

Phổi thông khí rõ 

Bụng mềm 

+ Kết quả xét nghiệm: 

Glucose mao mạch đói 8,0 mmol/l.  

Sinh hoá máu: Creatinin 132 µmol/l, ure 

30 mmol/l, cholesterol l 7,28 mmol/l, 

triglycerid 6,01 mmol/l, HDL – Cho 0,88 

mmol/l, LDL – Cho 3,64 mmol/l, Na+ 132 

mmol/l, K+ 3,5 mmol/l Cl- 96 mmol/l, 

HbA1c 6,5 % 

Anh chị hãy thảo 

luận nhóm, đóng vai 

trả lời câu hỏi sau: 

1. Khám phát hiện 

các triệu chứng ở 

người bệnh Minh? 

2. Đưa ra xử trí phù 

hợp cho người bệnh 

Minh. 

 

*Thực hành bài 23:Khám thai quản lý thai nghén 

Tiến hành thực tập qui trình khám thai tại phòng thực hành 

 

* Thực hành bài 24:Thực hành bài một số bệnh phụ khoa và cấp cứu sản khoa 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Thực hành bài 

tập mô phỏng 

khám, điều trị 

Giảng viên đưa ra một số tình huống bệnh 

sản phụ khoa phù hợp thực tiễn địa phương 

Ví dụ: Chị Bích 35 tuổi, PARA 2002, hai 

Anh chị hãy thảo 

luận nhóm, đóng vai 

trả lời câu hỏi sau: 
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bệnh phụ khoa lần sinh thường năm 2008 và năm 2016, hai 

con hiện sống khoẻ mạnh. Chị có tiền sử 

kinh nguyệt đều, mỗi lần có kinh khoảng 2 

đến 3 ngày, số lượng kinh vừa, không đau 

bụng kinh. Sau khi sinh xong đứa thứ 2 chị 

dùng dụng cụ tử cung để tránh thai. Khoảng 

2 tháng nay chị thấy kinh nguyệt kéo dài 

hơn trước, có khi 3 ngày có khi tới 5 ngày, 

số lượng kinh nguyệt nhiều hơn, tức nặng 

hạ vị. Kèm theo đó khí hư cũng nhiều hơn, 

có khi màu trắng có khi màu vàng, có mùi 

hôi. 

Chị đi khám, được làm xét nghiệm 

nhuộm soi, kết quả : Tế bào niêm mạc (+), 

Trực khuẩn (++), Cầu khuẩn (-), Tế bào 

clue cell (+), song cầu Gram âm(-), nấm 

cannida(-), Bạch cầu (+++) 

Soi cổ tử cung: Cổ tử cung không có 

hình ảnh lộ tuyến, lugol bắt màu đều 

Siêu âm: Tử cung ngả trước, đường kính 

trước sau 49mm, niêm mạc tử cung 7mm, 

mật độ cơ tử cung đều, không có hình ảnh 

nhân xơ tử cung, không có hình ảnh lạc nội 

mạc. Buồng trứng phải có nang KT 

27x26mm, buồng trứng trái có nang nhỏ. 

Cùng đồ không có dịch 

1. Khám phát hiện 

các triệu chứng 

chính ở chị Bích? 

2. Đưa ra chẩn đoán 

phù hợp 

3. Tư vấn những nội 

dung cần lưu ý khi 

điều trị cho bệnh 

nhân 

 

Thực hành bài 26: Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (2LT - 6TH) 

- Tiến hành thực tập phục hồi các động tác cho các mặt bệnh thường gặp: Phục hồi cơ, 

xương, khớp, chống loét, vận động, giao tiếp và các vấn đề thường gặp khác 

- Giảng viên thao tác trực tiếp trên bệnh nhân là học viên đóng vai 

 

Thực hành bài 27: Sử dụng thuốc an toàn hợp lý (2LT - 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Đánh giá một 

số đơn đã thực 

hiện tại tuyến y tế 

cơ sở 

Giảng viên đưa ra một số trường hợp bệnh 

và người bệnh trong thực tế phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của địa phương 

- Giảng viên hoặc học viên đưa ra một số 

đơn thuốc trong thực tế. Học viên phân tích 

Anh chị hãy thảo 

luận nhóm trả lời 

câu hỏi sau: 

Phân tích sự phù 

hợp của đơn thuốc 



25 
 

đơn theo các yêu cầu có trong nội dung học trong tình huống 

 

 

* Thực hành bài 28:Chăm sóc sức khỏe tại nhà (2LT – 2TH) 

Kỹ năng Tình huống Yêu cầu 

1. Lập kế hoạch 

và quy trình cần 

thực hiện chăm sóc 

sức khỏe tại nhà 

phù hợp với trạm y 

tế địa phương 

Giảng viên đưa ra một số trường hợp bệnh 

và người bệnh trong thực tế phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của địa phương 

Ví dụ: Người bệnh Nguyễn Văn An 67 tuổi, 

tiền sử tăng HA 5 năm, tiền sử tai biến 

mạch máu não yếu 1/2  người phải đã được 

điều trị ở viện phục hồi chức năng 6 tháng 

nay. Hiện tại, người bệnh yếu ½ người bên 

phải, chăm sóc tại gia đình. 

 

Anh chị hãy thảo 

luận nhóm trả lời 

câu hỏi sau: 

1. Lập kế hoạch 

chăm sóc tại nhà cho 

người bệnh An 

2. Thực hiện tư vấn 

về chế độ dùng 

thuốc, dinh dưỡng 

và tập luyện cho 

người bệnh An 

 

 

5. Tài liệu dạy - học 

5.1. Tài liệu chính thức 

- “Chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo nguyên lý YHGD dành cho Y sỹ đang làm việc tại 

trạm y tế xã / phường” do Dự án HPET tổ chứcbiên soạn, được Bộ Y tế thẩm định và 

ban hành. 

- Kế hoạch bài giảng do giảng viên tuyến tỉnh biên soạn thông qua cơ sở đào tạo trước 

khi mở lớp. 

5.2. Tài liệu tham khảo 

- Trường Đại học Y Hà Nội: Tổ chức và Quản lý Y tế - NXB Y học - 2009 

- Nội khoa cơ sở - Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học - 2012 

- Trường Đại học Y Hà Nội - Y học Gia đình - 2018 

- Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – 2015. 

- Bộ môn NhiTrường Đại học Y Hà Nội, Bài giảng Nhi khoa tập 1, 2NXB y học 2009. 

- Phác đồ điều trị Nhi khoa 2009, Bệnh viện Nhi Trung ương 

- Tài liệu huấn luyện kỹ năng xử trí lồng ghép trẻ bệnh cho các bộ phòng khám đa 

khoa khu vực và cán bộ y tế xã, Hà Nội- 2012 

- Quyết định số 3756/QĐ-BYT ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn hoạt động dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị và quản 

lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến cho tuyến y tế cơ sở. 
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- Các văn bản: Quyết định 2348/QĐ-TTG; Quyết định 2919/QĐ-TTG; Quyết định số 

1568/QĐ-BYT; Nghị định 109/2016/NĐ-CP; Thông tư số 26/2015/ TTLT-BYT-BNV; 

Thông tư số 33/2015/TT-BYT; Thông tư 43/2013/TT-BYT; Thông tư 21/2019/TT-BYT. 

6. Phương pháp dạy - học 

Tùy theo nội dung và đặc thù từng bài, giảng viên sẽ áp dụng tối đa các phương pháp 

dạy học tích cực như: 

- Động não. 

- Đọc, bình luận tài liệu. 

- Thuyết trình ngắn tích cực hóa học viên. 

- Nghiên cứu trường hợp (case study). 

- Thảo luận nhóm. 

- Đóng vai. 

- Giải quyết vấn đề (Propblem based solving). 

Với các bài thực hành cần áp dụng phương pháp dạy học bằng bảng kiểm, sử dụng các 

quy trình thực hành, bài tập tình huống, kịch bản để tích cực hóa học viên.  

7. Tiêu chuẩn giảng viên, trợ giảng 

7.1. Tiêu chuẩn giảng viên lý thuyết   

Phải đáp ứng cả tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2: 

Tiêu chuẩn 1: có ít nhất 1 trong 3 tiêu chí dưới đây 

- Bác sỹ chuyên khoa YHGĐ (Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề BSGĐ, BS định hướng, 

CK1, CK2, thạc sĩ, BS nội trú chuyên ngành YHGĐ). 

- Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh và được đào tạo, có 

chứng chỉ về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý YHGĐ (chương trình đào tạo 03 

tháng trở lên). 

- Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh và là giảng viên thuộc 

các bộ môn:Nội, Nhi, Ngoại, Sản, HSCC, YHCT, QLYT… của Trường Đại học/Cao 

đẳng Y tế và có chứng nhận đã tham gia 1 khóa đào tạo về Nguyên lý Y học gia đình, do 

cơ sở đủ điều kiện cấp (không yêu cầu thời gian đào tạo). 

Tiêu chuẩn 2:Có chứng chỉ về Phương pháp giảng dạy y học; hoặc Sư phạm Y học; 

hoặc Phương pháp dạy học lâm sàng. 

7.2. Tiêu chuẩn trợ giảng lý thuyết 

Phải đáp ứng cả tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2: 

Tiêu chuẩn 1: có ít nhất1 trong 2 tiêu chí dưới đây 

- Bác sỹ chuyên khoa YHGĐ (Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề BSGĐ, BS định hướng, 

CK1, CK2, thạc sĩ, BS nội trú chuyên ngành YHGĐ). 

- Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh và được đào tạo, có 

chứng chỉ về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý YHGĐ (chương trình đào tạo 

trong 03 tháng). 

Tiêu chuẩn 2:Có chứng chỉ về Phương pháp giảng dạy y học; hoặc Sư phạm Y học; 

hoặc Phương pháp dạy - học lâm sàng. 
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7.3. Tiêu chuẩn giảng viên và trợ giảng thực hành 

Có 1 trong các tiêu chí dưới đây: 

+ Hướng dẫn thực hành tại bệnh viên/phòng khám 

- Bác sỹ chuyên khoa YHGĐ (Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề BSGĐ, BS định hướng, 

CK1, CK2, thạc sĩ, BS nội trú chuyên ngành YHGĐ). 

- Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh và được đào tạo, có 

chứng chỉ về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý YHGĐ (chương trình đào tạo 03 

tháng trở lên). 

- Bác sĩ đa khoa có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh và là giảng viên lâm 

sàng của Trường đại học/cao đẳng y tế và có chứng nhận đã tham gia 1 khóa đào tạo về 

Nguyên lý Y học gia đình, do cơ sở đủ điều kiện cấp (không yêu cầu thời gian đào tạo) 

khi có nhu cầu về nhân lực. 

+ Hướng dẫn thực hành tại trạm y tế: là bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ khóa tập huấn 

“chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình dành cho bác sỹ/y sỹ làm việc 

tại trạm y tế xã/phường”  

8. Thiết bị, tài liệu cho khóa học 

- Phòng học lý thuyết đủ rộng, bố trí bàn ghế linh hoạt để chia lớp học thành các nhóm 

làm việc, có các thiết bị tối thiểu như: Bảng trắng, bút dạ, bảng lật, giấy AO, giấy A4, máy 

tính có kết nối máy chiếu đa năng, máy in, mạng internet. 

- Phòng thực hành có đủ trang thiết bị, dụng cụ theo từng bài thực hành. 

- Các văn bản hiện hành về lĩnh vực đào tạo. 

- Cơ sở thực tập đủ tiêu chuẩn. 

- Các thiết bị phương tiện đồ dùng khác. 

9. Tổ chức khóa đào tạo 

9.1. Lập kế hoạch đào tạo 

• Bố trí đủ giảng viên chính, trợ giảng để hướng dẫn học viên thực hiện các nội dung 

từng bài học.  

• Bố trí các phòng học lý thuyết, các phòng thực tập tại trường để hướng dẫn phần thực 

hành liên quan đến các bài trong các chủ đề. 

9.2. Bố trí lịch học tập toàn khóa  

-  Thời gian đảo tạo toàn khóa tốt nhất bố trí liên tục trong 6 tuần lễ: 

(6 tuần x 5 ngày x 8 tiết học/ngày = 240 tiết). 

- Thời khóa biểu của khóa học được lập và đưa vào kế hoạch đào tạo, gửi tới các giảng 

viên, trợ giảng và các bộ phận tham gia tổ chức khóa đào tạo trước ngày khai mạc ít nhất 

01 tuần lễ và thông báo cho học viên ngay ngày đầu của khóa đào tạo. 

9.3. Tổ chức lớp học lý thuyết 

- Số lượng học viên mỗi lớp: 25 - 30 người (không quá 30 học viên/lớp). 

- Địa điểm tổ chức lớp học có đủ bàn ghế và bàn ghế có thể di chuyển để bố trí chỗ 

ngồi của học viên thành các nhóm làm việc. 
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- Trong ngày khai mạc, tất cả học viên được phổ biến nội quy lớp học; hệ thống bài tập 

thường xuyên và bài tập kết thúc khóa học; bầu lớp trưởng, lớp phó; phân chia lớp học 

thành 4 - 6 nhóm học tập. 

- Sau mỗi chủ đề lý thuyết học viên làm bài kiểm tra 30 phút 

9.4. Tổ chức học thực hành 

Một số bài có thể được tổ chức lồng ghép trong quá trình dạy lý thuyết trên lớp để đảm 

bảo tính hợp lý và logic trong dạy học. Các bài thực hành có nội dung liên quan đến thiết 

bị, mẫu, vật liệu, cần tổ chức tại phòng thí nghiệm có đủ phương tiện, thiết bị cần thiết.  

Giảng viên và cơ sở đào tạo phải chuẩn bị chu đáo các vật tư phương tiện, thiết bị, cơ 

sở vật chất phục vụ thực hành bao gồm các bảng biểu, mô hình, trang thiết bị y tế theo 

đúng nội dung yêu cầu thực thành. 

Thực hành tại bệnh viện/phòng khám: Học viên thực hành theo chỉ tiêu tay nghề được 

giao. Kết thúc thực hành tại bệnh viện/phòng khám, giảng viên căn cứ vào chỉ tiêu đạt 

được của học viên để chấm điểm thực hành bệnh viện/phòng khám. 

 Thực hành tại trạm y tế: Học viên thực hành và viết báo cáo theo chủ đề được giao. 

Kết thúc thực hành tại trạm y tế, giảng viên chấm điểm báo cáo của học viên lấy điểm 

thực hành trạm y tế. 

10. Đánh giá và cấp giấy chứng nhận/chứng chỉ đào tạo liên tục 

10.1. Điều kiện dự thi kết thúc khóa học 

- Học viên tham dự ≥ 80% số giờ học lý thuyết và 100% số giờ thực hành 

- Tham dự đủ 3 bài kiểm tra kết thúc chủ đề và đạt điểm trung bình ≥ 5. 

- Tham dự đủ các buổi thực tế tại bệnh viện, trạm y tế và 100% chỉ tiêu đạt yêu cầu. 

10.2. Thi kết thúc khóa học 

Học viên thực hiện bài thi tổng hợp thời gian 60 phút: (1) hoặc trắc nghiệm gồm 50 

câu hỏi (2) hoặc tự luận. Nội dungđề thi tổng hợp từ các bài học lý thuyết và thực 

hành/thực tế trong chương trình. 

10.3. Cách tính điểm toàn khóa học 

- Sử dụng thang điểm 10. 

- Điểm toàn khóa = [(Điểm bài thi kết thúc khóa học + Điểm thực hành bệnh 

viện/phòng khám) x 2 + Điểm thực hành trạm y tế]/5. 

10.4. Điều kiện hoàn thành khóa học 

- Điểm toàn khóa học ≥ 5 điểm. 

10.5. Cấp chứng chỉ đào tạo liên tục 

Học viên hoàn thành khóa đào tạo sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo: 

“Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình dành cho y sỹ làm việc tại 

trạm y tế xã/phường” theo Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế. 
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KẾ HOẠCH LÂM SÀNG BỆNH VIỆN HUYỆN ĐỐI TƯỢNG  

“ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU  

THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH  

DÀNH CHO Y SỸ LÀM VIỆC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ/PHƯỜNG” 

 

I. Mục tiêu của đợt thực tập 

1.Thăm khám, xác định triệu chứng và chẩn đoán các bệnh thường gặp các 

chuyên khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi 

2. Kê đơn điều trị ngoại trú các bệnh thường gặp 

3. Tham gia cấp cứu các bệnh thuộc các chuyên khoa trên  

4. Tư vấn chế độ điều trị, luyện tập, dinh dưỡng phòng bệnh cho các đối tượng 

đã thăm khám 

5. Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trên lâm sàng.  

II. Nội dung và thời gian thực tập lâm sàng 

Thời gian: Tổng thời gian 10 buổi, mỗi ngày 02 buổi từ ngày thứ 2 đến thứ 6 

Địa điểm: Khoa Khám bệnh các bệnh viện tuyến huyện có giảng viên được đào 

tạo về Y học gia đình 

Đánh giá:  

- 01 Bài kiểm tra thực hành tại bệnh viện bằng hình thức báo cáo lâm sàng theo 

nhóm về ca bệnh: 70% tổng số điểm 

- Chấm chỉ tiêu lâm sàng: 30% tổng số điểm 

Chỉ tiêu lâm sàng dành cho khóa học 

“Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình - Dành cho y sỹ 

làm việc tại trạm y tế xã/phường” 

STT Nội dung Tần suất 

1 

Khám bệnh, chẩn đoán các bệnh thường gặp ở các chuyên 

khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi (Đái tháo đường, tăng HA, sa sút 

trí tuệ, COPD, Hen PQ, viêm loét dạ dày tá tràng, hội chứng 

ruột kích thích, thoái hoá khớp, viêm phổi cộng đồng, gãy 

xương, vết thương phần mềm, bỏng, đau bụng ngoại khoa, 

chấn thương sọ não ở người lớn. Các bệnh lý: Tiêu chảy, 

viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi, còi 

xương, suy dinh dưỡng, sốt cao. Khám thai và các bệnh phụ 

Ít nhất 10 

lần cho 

hoạt động 

1 
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khoa thường gặp) 

2 Kê đơn điều trị ngoại trú cho các bệnh lý kể trên 
Ít nhất 4 

lần 

3 
Tham gia cấp cứu các bệnh lý thuộc chuyên khoa Nội, 

Ngoại, Sản, Nhi nếu có 
1 lần  

4 
Tư vấn chế độ điều trị, luyện tập, dinh dưỡng phòng bệnh 

cho người bệnh mắc các bệnh trên 

Ít nhất 5 

lần 

5 Bình bệnh án hoặc bình ca lâm sàng (theo nhóm) 1 lần 
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KẾ HOẠCH LÂM SÀNG TẠI TRẠM Y TẾ XÃ ĐỐI TƯỢNG  

“CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU  

THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH  

DÀNH CHO Y SỸ LÀM VIỆC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ/PHƯỜNG” 

 

I. Mục tiêu của đợt thực tập 

1.Đánh giá được thực trạng của Trạm y tế xã/phường nơi thực tập (Chức năng 

nhiệm vụ, cơ sở vật chất, nhân lực…) 

2. Áp dụng nguyên lý y học gia đình để xác định các vấn đề sức khỏe và vấn đề 

sức khỏe ưu tiêntại cộng đồng thực tập khi thăm hộ gia đình; 

3. Thăm khám, xác định triệu chứng, chẩn đoán và xử trí các bệnh, cấp cứu 

thường gặp tại cộng đồng 

4. Viết được bài truyền thông, giáo dục sức khỏe về các vấn đề sức khỏe tại địa 

phương. 

5. Lập được kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồngtheo nguyên lý y học gia 

đình. 

6. Lập được hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhântheoQuyết định 831/QĐ-BYT 

7. Thể hiện được khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.  

II. Nội dung và thời gian thực tập lâm sàng 

Thời gian: Tổng thời gian 7 buổi, mỗi ngày 02 buổi từ ngày thứ 2 đến thứ 5. 

Địa điểm: Trạm y tế xã/phường 

Đánh giá: Bản báo cáo thực tập chấm điểm hệ số 10 

 

Nội dung viết báo cáo thực tập tại trạm cho đối tượng 

“Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình - Dành cho y sỹ 

làm việc tại trạm y tế xã/phường” 

 

Học viên có thể lựa chọn 2 trong 5 chủ đề sau để viết báo cáo: 

Chủ đề 1. Đặc điểm của trạm y tế xã: 

- Mô tả đặc điểm chung:  

 + Đặc điểm chung khu dân cư 

 + Đặc điểm chung của trạm: Cơ sở vật chất, nhân lực, nhiệm vụ được giao, 

công việc đã làm được, công việc chưa làm được nguyên nhân 
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- Đề xuất các biện pháp để đạt được mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý 

YHGĐ 

 + Nhân lực 

 + Cơ sở vật chất 

 + Cơ chế chính sách 

 

Chủ đề 2: Thăm hộ gia đình và các vấn đề sức khỏe ưu tiên 

- Lý do thăm hộ gia đình 

- Thảo luận tìm ra các vấn đề sức khỏe 

- Lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên (Nêu rõ Áp dụng biện pháp nào để lựa chọn ra 

vấn đề sức khỏe ưu tiên) 

- Tư vấn giáo dục sức khỏe 

- Đề xuất phương án giải quyết 

 

Chủ đề 3: Lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

- Đặc điểm chung của cộng đồng 

- Liệt kê các vấn đề sức khỏe 

- Lựa chọn vấn đề sức khỏe ưu tiên (Nêu rõ Áp dụng biện pháp nào để lựa chọn ra 

vấn đề sức khỏe ưu tiên) 

- Lập kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe đó 

 

Chủ đề 4: Lập được hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân theoQuyết định 831/QĐ-BYT 

- Thông tin chung 

- Tiền sử bệnh tật và các yếu tố liên quan 

- Tiêm chủng 

- Khám lâm sàng và cận lâm sàng 

 

Chủ đề 5: Viết bài truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn phòng bệnh cho cộng 

đồng về các vấn đề sức khỏe đang tồn tại ở địa phương 

- Mô tả mô hình bệnh tật của địa phương 

- Liệt kê các bệnh thường gặp 

- Viết bài truyền thông, giáo dục sức khỏe, tư vấn phòng bệnh 

 

* Yêu cầu: 

- Mỗi học viên làm một bản báo cáo viết tay dài ít nhất 01 trang cho 1 chủ đề có 

xác nhận của trạm y tế nơi thực tập. 

 

 


