
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

        

Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018 

1. Mục đích: 

 Giảng dạy các Học phần Huấn luyện kỹ năng có sinh viên đăng ký học vƣợt/ học lại 

trong hè. 

 Giúp sinh viên đạt đƣợc các kỹ năng y khoa cần thiết. 

2. Đối tƣợng: các sinh viên đã đăng ký học lại với Phòng đào tạo Đại học học phần Huấn 

luyện kỹ năng Tiền Lâm sàng I, gồm các lớp Y và YHDP K39 với tổng số 03 sinh viên. 

3. Thời gian: 60 tiết, bắt đầu từ 12/07/2018; buổi sáng bắt đầu từ 7h, buổi chiều bắt đầu từ 

13h. 

4. Địa điểm: Đơn vị huấn luyện kỹ năng. 

5. Phƣơng pháp đánh giá: 

- Chuyên cần: tham gia thực hành kỹ năng (đi học đày đủ, đúng giờ, nhận và trả dụng cụ, 

sắp xếp phòng đúng theo quy định của đơn vị, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận). 

- Kiểm tra thƣờng xuyên: tự nghiên cứu bài trƣớc và sau buổi học, kiểm tra trong suốt 

buổi học. 

- Thi kết thúc học phần: 4 trạm kỹ năng, mỗi trạm 6 phút. 

Điểm thành phần: Trọng số (%) các điểm: 

- Điểm chuyên cần: 10% 

- Kiểm tra thƣờng xuyên: 20% 

- Thi kết thúc học phần: 70% 

6. Tổ chức 

TT Nội dung Trách nhiệm 

1 Quản lý chung Lãnh đạo đơn vị 

2 Chuẩn bị: bố trí phòng, dụng cụ, mô hình CN Thƣ, CN Trƣờng, CN Sơn 

3 Chuẩn bị bệnh nhân giả CN Sơn 

4 Giảng dạy ThS Ngọc,Ths Nguyệt,  ThS Quỳnh, Bs Trứ 

 



7. Lịch giảng 

Kỹ năng Giảng viên Ghi chú 

Thăm khám Trần Lê Công Trứ 1 bệnh nhân giả. 

Dụng cụ: máy đo huyết áp, ống nghe. 

Giao tiếp Nguyễn Thị Ánh Nguyệt  

Thủ thuật Phạm Thị Mỹ Ngọc Chuẩn bị dụng cụ, mô hình cho các 

bài tiêm truyền, săn sóc vết thƣơng. 

Thủ thuật Trần Xuân Quỳnh Chuẩn bị dụng cụ, mô hình cho các 

bài cấp cứu ngƣng tuần hoàn hô hấp, 

đặt thông dạ dày, đặt thông tiểu. 

 

Trưởng Đơn vị Huấn Luyện Kỹ Năng   Người lập kế hoạch 

 

 

  Phạm Thị Mỹ Ngọc    Trần Xuân Quỳnh 


