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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

       Số: 60 /KH-CĐYT            Bình Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP 

LỚP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG LIÊN THÔNG 4A 
 

 

I. MỤC TIÊU THỰC TẬP 

1.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên phải học tập và hoàn thành được tất cả các việc được giao tại các 

cơ sở thực tập.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Thực hiện các kỹ năng truyền thông giao tiếp, tư vấn giáo dục sức khỏe 

cho người bệnh và người nhà.  

- Thực hiện các chức năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

- Thực hiện kỹ thuật chăm sóc người bệnh tại khoa đảm bảo an toàn, chính 

xác. Nắm vững quy trình sơ cấp cứu ban đầu và các kỹ thuật hồi sức cấp cứu 

trên người bệnh. 

- Hoàn thiện hồ sơ bệnh án và các biểu mẫu theo quy định của khoa. 

- Nhận định, phát hiện triệu chứng điển hình và xây dựng kế hoạch chăm 

sóc đảm bảo các nội dung: hành chính; bệnh sử; tiền sử; nhận định điều dưỡng; 

chẩn đoán điều dưỡng; tiến hành thực hiện kế hoạch chăm sóc. 

- Tại mỗi khoa thực tế, sinh viên phải hoàn thành 01 bài kế hoạch chăm sóc 

và có ý kiến nhận xét phản hồi bằng phiếu đánh của lãnh đạo khoa. Hoàn thành 

01 bài báo cáo thực tế tốt nghiệp sau khi kết thúc cả 06 khoa. 

II. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Sinh viên phải thực hiện đúng nội quy, quy định của Nhà trường và cơ sở 

thực tập. 

- Trang phục: sạch sẽ, gọn gàng theo quy định. 

- Dụng cụ học tâp: sổ tay ghi chép đầy đủ các vấn đề được hướng dẫn thực 

tập. 
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- Quy định về thời gian: sinh viên phải có mặt đúng giờ thực tập và ở đúng 

vị trí theo lịch thực tập. Sinh viên được xem như vắng một buổi thực tập lâm 

sàng nếu: 

+ Đi trễ hoặc về sớm quá 15 phút; 

+ Không có mặt khi điểm danh đột xuất; 

+ Sinh viên vắng thực tập phải xin phép trước theo quy định của nhà 

trường; 

+ Sinh viên vắng thực tập phải bổ sung đủ thời gian và hoàn thành mục tiêu 

thực tập mới được thi kết thúc môn học; 

- Sinh viên phải giữ mối quan hệ tốt với thầy cô hướng dẫn thực tập và cán 

bộ, nhân viên tại các địa điểm thực tập. Cơ sở thực tập có ý kiến nhận xét đánh 

giá phản hồi về quá trình thực tập của sinh viên. 

III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP  

3.1. Địa điểm thực tập: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Thuận. 

3.2. Thời gian thực tập. 

- Tổng số 25 sinh viên, chia làm 05 nhóm (có danh sách kèm theo). Sinh 

viên thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của các giảng viên, giáo viên tại cơ 

sở thực tập. 

- Thời gian thực tập: 06 tuần (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 16/10/2022) 

+ Buổi sáng: bắt đầu lúc 7 giờ 00 và kết thúc lúc 11 giờ 30.  

+ Buổi chiều: bắt đầu lúc 13giờ 30 và kết thúc lúc 17giờ 00. 

+ Buổi tối: từ 19g00 đến 7g00 sáng hôm sau. Sinh viên tham gia trực cùng 

phiên trực của khoa. 

(Ghi chú: Có thể sắp xếp sinh viên thực tập theo ca trực, ca làm việc của cơ sở 

thực tập) 

- Thời gian thực tập các cơ sở cụ thể như sau: 01 tuần/khoa. 

                                    Khoa                                           

Thời gian  
Nội Ngoại Sản Nhi CCBĐ 

Khoa 

khám 

Từ 05/9/2022 đến 11/9/2022 N1 N2 N3 N4 N5  

Từ 12/9/2022 đến 18/9/2022  N1 N2 N3 N4 N5 

Từ 19/9/2022 đến 25/9/2022 N5  N1 N2 N3 N4 

Từ 26/9/2022 đến 02/10/2022 N4 N5  N1 N2 N3 

Từ 03/10/2022 đến 09/10/2022 N3 N4 N5  N1 N2 

Từ 10/10/2022 đến 16/10/2022 N2 N3 N4 N5  N1 

N: nhóm 
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IV. ĐÁNH GIÁ 

4.1. Điều kiện được chuyển khoa 

 - Sinh viên vắng thực tế tốt nghiệp ở cơ sở thực tập nào phải thực tập bổ sung 

đủ thời gian tại cơ sở đó. 

- Hoàn thành mục tiêu thực tế tốt nghiệp tại khoa. 

4.2. Đánh giá chuyển khoa 

- Sinh viên lựa chọn bệnh làm bài kế hoạch chăm sóc theo từng khoa thực 

tế tốt nghiệp. Tổng điểm bài kế hoạch chăm sóc gồm 10 điểm.  

- Hoàn thành phiếu đánh giá nội dung thực tế tốt nghiệp có ý kiến nhận xét 

phản hồi của lãnh đạo khoa.  

4.3. Đánh giá bài báo cáo thực tế  

Sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tế tốt nghiệp theo hướng dẫn của 

khoa Y. Tổng điểm bài báo cáo gồm 10 điểm. 

4.4. Đánh giá kết thúc môn học thực tế tốt nghiệp 

- Điểm kết thúc môn học thực tế tốt nghiệp (ĐKTMH): 

 

       
                                             )                               )

  
) 

- Điểm kết thúc môn học thực tế tốt nghiệp phải từ 5,0 điểm trở lên./.    

 

  

               

 

 

 

 

          

                                                                                      

        

Nơi nhận: 

- BVĐK tỉnh Bình Thuận; 

- Phòng: TCKT, CTCT - HSSV; 

- Khoa Y; 

- GVCN lớp CĐĐDLT4A; 

- Trang web trường; 

- Lưu: VT, QLĐT (Linh). 

 

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

                      

                           Đỗ Huy Sơn  
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