
 

MÔ TẢ 

Học phần gồm những kiến 

thức cơ bản về kiến thức về 

chăm sóc sức khỏe trẻ em, 

các kỹ thuật và quy trình 

chăm sóc nhi khoa các 

chuyên đề về cấp cứu, sơ sinh 

và hồi sức tích cực để ứng 

dụng vào thực hành chăm 

sóc. 

NỘI DUNG HỌC 

TẬP 

1. CS trẻ sơ sinh đủ, non, 

già tháng 

2. CS trẻ nhiễm trùng sơ 

sinh  

3. CS trẻ sơ sinh dị tật 

4. CS trẻ sơ sinh suy hô 

hấp  

5. CS trẻ vàng da sơ sinh 

6. CS bệnh nhi ngưng tim 

- ngưng thở 

7. CS BN sốc 

8. CS BN ngộ độc cấp 

9. CS BN co giật 

10. CS BN hôn mê 
 

SAU KHI HỌC XONG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC 

- Có kiến thức cơ bản về những bệnh lý tim mạch – thận, dinh dưỡng 

và truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em. 

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

lý tim mạch – thận, dinh dưỡng và truyền nhiễm thường gặp ở trẻ em. 

- Nhận thức được vai trò của người điều dưỡng trong CSSK trẻ em. 
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