
 

MÔ TẢ 

Học phần gồm những kiến 

thức cơ bản về đặc điểm sinh 

lý, bệnh lý trẻ em qua các giai 

đoạn phát triển, giúp sinh 

viên thực hành chăm sóc sức 

khỏe trẻ em và quy trình 

chăm sóc cho trẻ khi mắc các 

bệnh lý về hô hấp và tiêu hóa. 

NỘI DUNG HỌC 

TẬP 

Các thời kỳ tuổi trẻ 

Sự tăng trưởng thể và Sự 

phát triển tâm thần-vận 

động của trẻ em 

Đặc điểm giải phẫu-sinh 

lý trẻ em 

Nuôi dưỡng trẻ em 

Sử dụng thuốc cho trẻ em 

Chương trình tiêm chủng 

mở rộng 

CSBN hen phế quản 

CSBN phế quản phế viêm 

CSBN tiêu chảy cấp và 

chương trình CDD 
 

SAU KHI HỌC XONG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC 

Kiến thức cơ bản về tăng trưởng phát triển và đặc điểm sinh lý của trẻ 

em qua các thời kỳ. 

Có khả năng nhận định, chăm sóc và giáo dục sức khỏe những bệnh 

lý hô hấp tiêu hóa thường gặp ở trẻ em. 

Nhận thức được vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc sức 

khỏe trẻ em. 

PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC 

Dạy: thuyết trình, nghiên cứu tình huống, thảo luận nhóm (LT); thực 

hành lâm sàng, bình KHCS, giảng đầu giường, case study (TH) 

Học: nghe giảng và đặt câu hỏi, nghiên cứu tình huống, thảo luận 

nhóm (LT); thực hành lâm sàng, trình kế hoạch chăm sóc, hoàn thành 

chỉ tiêu lâm sàng, trình đầu giường, thảo luận case study (TH) 

Tự học: nghiên cứu tài liệu, Bài tập tình huống, Thảo luận nhóm 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

Chuyên cần: 10%; Kiểm tra thường xuyên 30%; Bài thi kết thúc: 60% 

TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC 

Giáo trình Chăm sóc Sức khỏe Trẻ em I 

1. Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Hà Nội (2013), Bài giảng Nhi khoa 

tập 1, Nhà xuất bản Y học. 

2. Bộ Y tế (2008), Điều dưỡng Nhi Khoa: Sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng, Nhà xuất bản Y học. 

3. Cao Văn Thịnh (2017), Điều dưỡng Nhi – Nhiễm: Giáo trình đào 

tạo điều dưỡng, Nhà xuất bản Y học. 

4. Đinh Ngọc Đệ (2015), Chăm sóc sức khỏe trẻ em, Nhà xuất bản Giáo 

dục, Hà Nội. 

 

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRẺ EM I 
SỐ TÍN CHỈ: 02 (01 LT; 01 TH).  

PHỤ TRÁCH: BM. ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA HỆ NỘI 

 


