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THÔNG TIN HỌC PHẦN 

 
-  Lý thuyết: 2 tín chỉ (30 tiết) 

- Thực hành: 2 tín chỉ (90 tiết) 

- Tự học: 60 tiết 

- Đối tượng học: CNĐD năm 4 

- Học phân tiên quyết: Điều dưỡng cơ sở 

- Học phần học trước: Kỹ năng giao tiếp trong 

thực hành điều dưỡng 

- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn điều 

dưỡng Đa khoa hệ Nội  

 
 

 CÁC NỘI DUNG HỌC TẬP

 
Học lý thuyết và thực hành chăm sóc các bệnh 

nhân mắc các bệnh lao, da liễu và thần kinh 

thường gặp sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của bệnh lao và phòng 

bệnh lao 

2. CSNB lao phổi 

3. CSNB ho ra máu 

4. CSNB tràn khí màn phổi do lao 

5. CSNB lao màng phổi 

6. Thương tổn cơ bản 

7. CSNB ghẻ 

8. CSNB chốc 

9. CSNB chàm 

10. CSNB nấm da 

11. CSNB vẩy nến 

12. CSNB trúng độc da do thuốc 

13 CSNB lậu 

14. CSNB phong 

15. CSNB zona 

16. Khám lâm sàng hệ thần kinh 

17. CSNB chọc dò dịch não tủy 

18. CSNB viêm đa dây thần kinh 

19. CSNB tăng áp lực nội sọ 

20. CSNB động kinh 

21. CSNB liệt hai chi dưới 

22. CSNB liệt nữa người 
 

 GIỚI THIỆU HỌC PHẦN 

Nội dung học phần chăm sóc người lớn có bệnh nội khoa III bao gồm 

những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn mắc các bệnh 

nội khoa về lao, da liễu, thần kinh; thực hiện các kỹ thuật và quy trình 

chăm sóc nội khoa, giáo dục tư vấn phòng bệnh lao, da liễu, thần kinh. 

 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

Sau khi học xong học phần sinh viên có thể:  
1. Có các kiến thức cơ bản về các bệnh lao, da liễu và thần kinh thường 

gặp như dịch tễ học, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng lâm sàng, thay đổi 

cận lâm sàng điển hình, các biến chứng… 

2. Có khả năng xây dựng một quy trình chăm sóc cho người bệnh lao, da 

liễu, thần kinh. 

3. Có khả năng thực hành chăm sóc cho một người bệnh lao, da liễu, thần 

kinh. 

4. Nhận thức được vai trò của người điều dưỡng trong công tác chăm sóc 

người bệnh lao, da liễu, thần kinh. 
 

PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC 

- Dạy lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp 

- Dạy thực hành lâm sàng: thực hành bệnh viện, giảng đầu giường, kế 

hoạch chăm sóc. 

- Học lý thuyết: nghe giảng, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, nghiên cứu 

trường hợp. 

- Học thực hành lâm sàng: thực hành bệnh viện, thăm khám và nhận 

định người bệnh và báo cáo hàng ngày bằng sổ tay lâm sàng, trình đầu 

giường, trình kế hoạch chăm sóc. 

- Tự học: tự nghiên cứu tài liệu, báo cáo nhóm, làm bài tập về nhà. 
 

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ 

Kiểm tra và đánh giá lý thuyết:  

- Chuyên cần (10%): đi học đầy đủ, tham gia lớp học tích cực 

- Kiểm tra thường xuyên (30%): Các bài kiểm tra MCQ thường xuyên 

(20%) và kết quả các bài tập tự học (10%). 

- Thi kết thúc học phần (60%): MCQ các nội dung đã học 

Kiểm tra và đánh giá thực hành: 

- Kiểm tra thường xuyên (30%): bài thi tự luận câu hỏi ngắn hoặc tình 

huống lâm sàng 

- Thi kết thúc lâm sàng (70%): Quy trình chăm sóc kèm câu hỏi ngắn phù 

hợp với bài quy trình chăm sóc 

 

TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC 

Tài liệu giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng đa khoa hệ Nội, Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ (2017), Giáo trình Chăm sóc sức khỏe người lớn có 

bệnh nội khoa III. 

Tài liệu tự học:  
1. Bộ Y tế (2007), Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội, NXB Y học Hà Nội. 

2. Hoàng Tân Dân (2005), Điều dưỡng truyền nhiễm - thần kinh - tâm 

thần, NXB Y học Hà Nội. 

3. Trần Văn Sáng (2007), Bệnh học lao, Nhà xuất bản y học. 

4. Phạm Văn Hiển (2011), Da liễu học, NXB giáo dục Việt Nam. 

5. Bộ Y Tế (2016), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu, 

NXB Y học Hà Nội 
 


