


BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Theo Quyết định số 1401/QĐ-ĐHYHN ngày 07 tháng 5 năm 2018)

1. Tên ngành nghề đào tạo :   Điều dưỡng  (Nursing)

2. Trình độ đào tạo : Cử nhân  điều dưỡng (Bachelor of Nursing)

3. Số năm đào tạo: 4 năm

4. Loại hình đào tạo : Chính quy - Chương trình theo  chuẩn năng lực 

    (Competency Based Curriculum)

5. Yêu cầu: Sau khi học xong chương trình năng lực, sinh viên cần đạt được những yêu cầu 
sau:

I. Lĩnh vực Hành nghề theo pháp luật và chuẩn Đạo đức nghề nghiệp

CĐR 1. Hiểu biết và thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, chính sách và quy định của tổ 
chức, và tiêu chuẩn đạo đức nghề liên quan đến Điều dưỡng (TC 24, 25). 

1. Hiểu biết và thực hiện đúng quy định pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Hội Điều 
dưỡng liên quan đến thực hành điều dưỡng.
2. Tuân thủ Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng Việt Nam và quốc tế trong thực 
hành điều dưỡng.
3. Tuân thủ các nội quy, quy định của cơ sở nơi làm việc.
4. Hiểu biết các quy định về ghi chép và bảo quản hồ sơ chăm sóc và tài liệu liên quan đến người
bệnh, các vấn đề sức khỏe của người bệnh phù hợp với các tiêu chuẩn thực hành chăm sóc.
5. Xây dựng Báo cáo các hành vi vi phạm với cơ quan/ cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm 
cá nhân với báo cáo đó.
6. Hiểu biết về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và truyền thống lịch sử của Trường ĐH Y Hà 
Nội, Khoa Điều dưỡng Hộ sinh và nghề Điều dưỡng.
7. Hiểu biết về hệ thống y tế.

II. Lĩnh vực thực hành chăm sóc

CĐR 2. Áp dụng sự hiểu biết về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để xác định vấn đề
và ra các quyết định chăm sóc Điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng (TC1)

1. Hiểu biết về cấu trúc, tính chất, vai trò sinh học và hoạt động của nguyên tử, phân tử, tế bào 
trong cơ thể sinh vật. 

2. Hiểu biết một số tương tác của nguyên tử, phân tử, tế bào với môi trường. 

3. Hiểu và thực hiện được một số nguyên tắc, thao tác thực hành cơ bản.
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4. Hiểu biết về vai trò, nhu cầu về năng lượng và các chất dinh dưỡng

CĐR 3. Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng, kỹ thuật phục hồi chức năng  đúng quy trình; đảm bảo 
chăm sóc liên tục, an toàn, hiệu quả, tôn trọng tính cá biệt cho người bệnh (TC 2,3,4,5,6,7,8,15)

1. Thực hiện việc nhận định nhu cầu, các vấn đề sức khỏe hiện tại và tiềm tàng của  cá nhân, gia 
đình và cộng đồng một cách toàn diện và có hệ thống.
2. Ra các quyết định và lựa chọn các can thiệp điều dưỡng phù hợp dựa trên nhận định người 
bệnh và có sự thống nhất với đồng nghiệp, người nhà người bệnh về  các vấn đề sức khoẻ ưu 
tiên, mong muốn và kết quả mong đợi cho người bệnh.
3. Giải thích các can thiệp điều dưỡng cho người bệnh, gia đình người bệnh và thực hiện các can 
thiệp theo kế hoạch chăm sóc điều dưỡng bảo đảm an toàn, thoải mái, hiệu quả cho cá nhân, gia 
đình và cộng đồng.
4. Thực hiện chăm sóc người bệnh an toàn hiệu quả.
5. Tuân thủ quy tắc, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc cho người bệnh thông qua 
hoạt động khai thác đầy đủ tiền sử dị ứng; tuân thủ đầy đủ các quy tắc dùng thuốc; hướng dẫn 
NB dùng thuốc đúng và an toàn; phát hiện và xử trí ban đầu.
6. Theo dõi và đánh giá kết quả  của quá trình chăm sóc và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc dựa 
vào tình trạng sức khỏe người bệnh và kết quả mong đợi.
7. Thực hiện việc hướng dẫn người bệnh tuân thủ chế độ dùng thuốc, chăm sóc dinh dưỡng và tư
vấn dinh dưỡng cơ bản, các phương pháp điều trị và phối hợp với gia đình, cộng đồng thiết lập 
hệ thống trao đổi thông tin phù hợp đảm bảo chăm sóc liên tục cho bệnh nhân trong thời gian 
nằm viện, sau khi ra viện.
8. Tập hợp và ghi đầy đủ thông tin thích hợp vào hồ sơ Điều dưỡng phù hợp với tiêu chuẩn hành 
nghề điều dưỡng.

CĐR 4. Nhận định đúng, kịp thời để thực hiện được sơ cứu, cấp cứu hiệu quả khi có tình huống 
cấp cứu tại cơ sở y tế và cộng đồng. Theo dõi, quản lý người bệnh sau cấp cứu hiệu quả (TC 9, 15)

1. Nhận biết các thay đổi đột ngột dấu hiệu và triệu chứng tình trạng sức khoẻ người bệnh.
2. Ra quyết định xử trí sơ cứu, cấp cứu kịp thời và phù hợp.
3. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu hiệu quả cho người bệnh.
4. Phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong sơ cứu, cấp cứu.

CĐR 5. Tham gia xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe. Hợp 
tác với các thành viện trong nhóm; GDSK cho NB, GĐ và cộng đồng. Đánh giá được công tác 
truyền thông giáo dục sức khỏe tại cơ sở y tế và cộng đồng (TC 12, 13, 14)

1. Thu thập và hoàn thiện đánh giá nhu cầu chính sách và toàn diện; và phân tích các dữ liệu về 
các nội dung cần hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho cá nhân, gia đình và nhóm người.
2. Xác định nhu cầu và nội dung cần ưu tiên hướng dẫn giáo dục sức khỏe.
3. Lập kế hoạch giáo dục sức khỏe toàn diện với đầy đủ các thành phần cơ bản như: mục tiêu, 
nội dung, tài liệu, phân bổ thời gian, phương pháp và các tham số đánh giá hiệu quả, đồng thời 
xác định được yếu tố ảnh hưởng và các nguồn lực cần thiết để nâng cao hiệu quả giáo dục sức 
khỏe và cách thức để phát huy tối đa các nguồn lực đó.
4. Xây dựng được tài liệu thông tin, giáo dục dựa trên các nguyên tắc giáo dục sức khỏe và phù 
hợp với các mức trình độ khác nhau của khách hàng.
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5. Thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe.
6. Chuẩn bị và thực hiện tốt các phương án giám sát – đánh giá tiến trình giáo dục sức khỏe 
thông qua các phản hồi – lượng giá phù hợp hoặc thử nghiệm trong quá trình lập kế hoạch, ghi 
hồ sơ.

CĐR 6. Thiết lập mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả trong chăm sóc người bệnh thông qua các kỹ 
năng giao tiếp, phương tiện truyền thông (TC10, 11, 15)

1. Tạo dựng niềm tin, mối quan hệ và giao tiếp hiệu quả với người bệnh, người nhà và thành viên
trong nhóm chăm sóc.
2. Lắng nghe và đáp ứng thích hợp những băn khoăn, lo lắng của người bệnh và gia đình người 
bệnh. 
3. Đánh giá  và nhận biết tâm lý và nhu cầu của người bệnh qua những biểu hiện nét mặt và ngôn
ngữ cơ thể của người bệnh.
4. Giao tiếp hiệu quả với người bệnh/ gia đình và nhân viên y tế khác.
4. Giao tiếp hiệu quả với các cá nhân, gia đình, cộng đồng có các trở ngại về giao tiếp do bệnh 
tật hoặc những khó khăn về tâm lý.
5. Hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng trong giao tiếp và chăm sóc người bệnh, gia đình và nhóm 
người.
6. Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm chăm sóc để đưa ra các quyết định phù hợp nhằm 
cải thiện chất lượng chăm sóc.
7. Tôn trọng vai trò và quan điểm của đồng nghiệp, chia sẻ thông tin hiệu quả.
8. Thực hiện vai trò đại diện hoặc biện hộ cho người bệnh để bảo  đảm các quyền, lợi ích và vì 
sự an toàn của người bệnh.
9. Đánh giá sự sẵn sàng tiếp nhận thông tin và thực hiện chuẩn bị tâm lý cho khách hàng trước 
khi truyền đạt các thông tin sức khỏe, đặc biệt như: trước khi tiếp nhận "tin xấu", các thông tin 
nhạy cảm, các chủ đề ít hấp dẫn hoặc có thể khiến khách hàng cảm thấy bị tổn hại.

III. Lĩnh vực quản lý và phát triển nghề

CĐR 7. Áp/ Ứng dụng các nguyên tắc cơ bản trong quản lý công tác chăm sóc người bệnh, quản lý
hồ sơ bệnh án, môi trường chăm sóc, thiết bị y tế và các nguồn lực khác để chăm sóc người bệnh 
an toàn, chất lượng, hiệu quả và hài lòng.  (TC 16, 17, 18, 19, 20)

1. Bảo mật thông tin trong hồ sơ bệnh án và Phiếu chăm sóc của người bệnh.
2. Ghi chép hồ sơ điều dưỡng bảo đảm tính khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
3. Quản lý công việc, thời gian của cá nhân hiệu quả và khoa học nhằm tạo điều kiện chăm sóc 
người bệnh.
4. Xác định các công việc hoặc nhiệm vụ cần hoàn thành theo thứ tự ưu tiên.
5. Hiểu các nguyên tắc trong Tổ chức, điều phối, phân công và ủy quyền nhiệm vụ cho các thành
viên của nhóm chăm sóc một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả.
6. Hiểu biết về mối quan hệ giữa quản lý và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để đảm bảo chất 
lượng chăm sóc và an toàn cho người bệnh.
7. Sử dụng và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc người bệnh cũng như cập 
nhật kiến thức chuyên môn.
8. Thiết lập các cơ chế quản lý, phát huy tối đa chức năng hoạt động của các phương tiện, trang 
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thiết bị phục vụ cho chăm sóc và điều trị.
9. Đề xuất và phối hợp thực hiện kế hoạch bảo trì phương tiện, trang thiết bị do mình phụ trách. 
Vận hành các trang thiết bị, phương tiện sử dụng trong chăm sóc bảo đảm an toàn, hiệu quả và 
phòng tránh nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.
10. Nhận biết được hiệu quả kinh tế khi sử dụng các nguồn lực sẵn có tại nơi làm việc để sử 
dụng thích hợp, hiệu quả để hỗ trợ hoạt động chăm sóc điều dưỡng.
11. Xây dựng và phối hợp thực hiện kế hoạch sử dụng các nguồn lực trong chăm sóc người bệnh 
thuộc phạm vi phân công hiệu quả.
12. Hiểu biết và thực hiện theo các pháp luật, chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy tắc và quy 
trình về an toàn lao động – phòng cháy chữa cháy, sức khoẻ nghề nghiệp, Kiểm soát nhiễm 
khuẩn (phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa bổ sung, quản lý – xử lý chất thải y tế, dự phòng phơi 
nhiễm nghề..), các trường hợp khẩn cấp.

CĐR 8. Ứng dụng nguyên tắc thực hành dựa vào bằng chứng, nghiên cứu khoa học  và các hoạt 
động kiểm soát chất lượng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh (TC 21, 22).

1. Nhận thức được sự  cần thiết  về  các hoạt động bảo đảm chất lượng, cải tiến chất lượng thông 
qua sự nghiên cứu, phản hồi và đánh giá thực hành thường xuyên.
2. Phát hiện, báo cáo và đưa ra các hành động khắc phục phù hợp các nguy cơ và rủi ro trong 
môi trường chăm sóc người bệnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc.
3. Thu thập thông tin thông qua phản hồi từ  người bệnh, gia đình và các đối tượng liên quan để  
cải tiến chất lượng các hoạt động chăm sóc.
4. Áp dụng các phương pháp cải tiến chất lượng chăm sóc phù hợp; Tham gia các hoạt động cải 
tiến chất lượng tại cơ sở.
5. Chia sẻ các thông tin liên quan đến tình trạng người bệnh với các thành viên trong nhóm chăm
sóc nhằm đảm bảo chất lượng chăm sóc.
6. Đề xuất các giải pháp cho những vấn đề đã được xác định nhằm nâng cao chất lượng.
7. Tham gia và đóng góp vào việc nghiên cứu/các dự án thực hành dựa trên bằng chứng  thông 
qua các hoạt động xác định và lựa chọn lĩnh vực/ chủ đề/ vấn đề nghiên cứu; phân tích và áp 
dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp để tiến hành; sử dụng phương pháp thống kê thích hợp 
để phân tích và diễn giải kết quả; đề xuất được giải pháp thích hợp dựa trên kết quả; trình bày và 
chia sẻ kết quả với đồng nghiệp và các bên có liên quan và ứng dụng vào hoạt động chăm sóc 
hiệu quả.

CĐR 9. Thể hiện khả năng Tự học - học tập suốt đời và tư duy phê phán thông qua các hoạt động 
dạy – học phù hợp (TC 23).

1. Tham gia học tập, cập nhật kiến thức liên tục, đúng quy định qua các khóa đào tạo chính quy 
và không chính quy mỗi khi bản thân, hoặc đơn vị công tác thấy cần thiết, hoặc do đòi hỏi mới 
của quá trình chăm sóc.
2. Tham gia hoạt động trong các tổ chức, hội nghề nghiệp phù hợp.
3. Thể hiện tác phong, tư cách, trang phục, lời nói và cách hành xử phù hợp với thuần phong mĩ 
tục, đúng mực trong vai trò là một điều dưỡng viên.
4. Có thái độ, và hành động tích cực đối với các ý kiến trái chiều, các thay đổi, cải tiến, đề xuất 
thử nghiệm mới.
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5. Tham gia đào tạo, nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho bản thân và đồng nghiệp.
6. Đạt chuẩn sử dụng 1 ngoại ngữ (Anh, Đức, Nhật,..) theo năng lực phù hợp với chuyên ngành

6. Vị trí việc làm của người học sau tốt nghiệp :

1. Làm viêc  ở  bệnh viện, cơ sở y tế các tuyến cũng như chăm sóc sức khỏe ở cộng 
đồng, gia đình 

2. Giảng ở các khoa, bộ môn điều dưỡng ở các trường Trung cấp, cao đẳng và đại học

3. Làm việc ở các bệnh viện quốc tế trong nước và ở nước ngoài

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Định hướng chuyên khoa

- Chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2

- Thạc sĩ và Tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài 

- Tu nghiệp sinh (xuất khẩu ) ở  nước ngoài

8. Cơ sở xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Điều dưỡng
8.1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/QH 12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 củaQuốc Hội khóa

XII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
8.2. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH của Bộ LĐTB&XH;
8.3. Quyết  định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 Quyết định phê duyệt Khung trình độ

quốc gia Việt Nam;
8.4. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 Qui định mã số, tiêu

chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên Y; 
8.5. Thông  tư  số  07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 Thông  tư  Hướng  dẫn  công  tác  điều

dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
8.6. Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/09/2012 Quyết định Về việc ban hành Chuẩn đạo

đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam;
8.7. Quyết định 1532/2012/QĐ-BYT của Bộ trưởng BYT đã ban hành tiêu chuẩn năng lực cơ

bản ĐD VN; 
8.8. Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 Về việc hướng dẫn xây dựng và công

bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
8.9. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực cơ bản quốc gia cho điều dưỡng Phillipine
8.10. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực cơ bản quốc gia cho điều dưỡng Singapore.
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