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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
 

Số: 15/KH-CĐYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Bình Thuận, ngày 03 tháng 3 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN BẢN NĂM 2022 
 

 I. Thời gian đào tạo 

- Thời gian đào tạo: 13 tuần (thực học 12 tuần + 01 tuần khai giảng, kiểm 

tra, thi cuối khóa và bế giảng). 

- Học vào tối thứ 6, ngày thứ 7 và ngày chủ nhật. (Tối thứ 6: 04 tiết; ngày 

thứ 7: 10 tiết; ngày chủ nhật: 10 tiết).  

II. Địa điểm đào tạo 

Trung tâm Y tế Huyện Hàm Thuận Bắc. 

III. Chương trình đào tạo 

 Chương trình đào tạo gồm 6 chuyên đề: 

 1. Chuyên đề I: Môn học Giải phẫu sinh lý  

 Thực hiện giảng dạy trong 02 tuần (48 tiết – 01 cột điểm kiểm tra) 

2. Chuyên đề II: Môn học Truyền thông giáo dục sức khỏe 

Thực hiện giảng dạy 01 tuần (24 tiết – 01 cột điểm kiểm tra) 

 3. Chuyên đề III: Môn học Vệ sinh phòng bệnh 

 Thực hiện giảng dạy 01 tuần (24 tiết – 01 cột điểm kiểm tra) 

 4. Chuyên đề IV: Môn học Chăm sóc sức khỏe BMTE và KHH gia đình 

 Thực hiện giảng dạy 02 tuần (48 tiết – 01 cột điểm kiểm tra) 

 5. Chuyên đề V: Môn học Sơ cấp cứu và chăm sóc các bệnh thông 

thường 

 Thực hiện giảng dạy 02 tuần (48 tiết – 01 cột điểm kiểm tra) 

 6. Chuyên đề VI: Môn học Thực tập tại cộng đồng 

 Thực hiện giảng dạy 04 tuần (96 tiết – 01 cột điểm kiểm tra) 

Tổng cộng: 6 chuyên đề với 12 tuần thực học gồm 288 tiết. 

IV. Mục tiêu đào tạo  

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có khả năng:  



 2 

1. Trình bày được cấu tạo cơ thể người. 

2. Thực hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng.   

3. Hướng dẫn thực hiện vệ sinh phòng bệnh trong thôn bản. 

4. Thực hiện chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hóa gia 

đình. 

5. Thực hiện được sơ cấp cứu ban đầu và chăm sóc các bệnh thông 

thường. 

6. Thực hiện các chương trình y tế tại thôn bản.  

V. Đối tượng học viên tham dự khóa đào tạo 

- Là người của thôn bản được địa phương chọn cử và bản thân tình 

nguyện đi học trở về phục vụ sức khỏe cho nhân dân trong thôn, bản. 

- Ưu tiên tuyển chọn nữ giới, không quá khó khăn, bận rộn, có điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động y tế. 

- Độ tuổi: Từ 16 trở lên. 

- Trình độ văn hóa tương đương bậc tiểu học (Lớp 5). Nếu đồng bào dân 

tộc, vùng khó khăn phải đọc thông viết thạo tiếng phổ thông 

- Có đủ sức khỏe để học tập và làm việc. 

VI. Hướng dẫn tổ chức đào tạo 

1. Tổ chức khóa học 

- Tiêu chuẩn giảng viên:  

Giảng viên là các bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng, hộ sinh của trường Cao 

đẳng Y tế Bình Thuận và một số cán bộ y tế mời giảng từ các Trạm Y tế, Trung 

tâm Y tế huyện. Các cán bộ và giáo viên này phải được tập huấn về nội dung 

chương trình đào tạo và phương pháp dạy học. Ưu tiên tuyển chọn những giảng 

viên đã từng tham gia đào tạo các khóa nhân viên y tế thôn bản vì họ đã có 

những kinh nghiệm giảng dạy cho đối tượng này.  

- Tiêu chuẩn cơ sở học tập:  
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Cơ sở học tập phải đủ bàn ghế cho học viên, có bảng, phấn và các phương 

tiện dạy học như Projector, màn chiếu và các vật liệu phục vụ hoạt động dạy học 

như tranh vẽ, mô hình.  

Giảng viên phụ trách lớp phải theo dõi lớp chặt chẽ trong quá trình học 

tập, thường xuyên liên hệ với các giáo viên và học viên. Lớp học phải có sổ theo 

dõi học tập, sĩ số được giám sát hàng ngày, học viên vắng mặt phải được phụ 

đạo và giúp đỡ để đạt mục tiêu khóa học. 

2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 

2.1. Phương pháp dạy học: 

Giảng viên hướng dẫn các khóa đào tạo nhân viên y tế thôn bản cần vận 

dụng những kiến thức và kỹ năng đã được tập huấn về nội dung chương trình, 

phương pháp giảng dạy để thực hiện các tiết học, bài học. 

- Giảng lý thuyết:  

Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thuyết trình ngắn gọn, dành 

nhiều thời gian cho học viên chủ động tham gia các hoạt động học tập. 

- Giảng thực hành:  

+ Các kỹ thuật thực hành thao tác: giảng viên làm mẫu cho học viên quan 

sát, dùng bảng kiểm để học viên tự thực hành, chủ yếu là cầm tay chỉ việc, cho 

nhận xét phản hồi.  

+ Các kỹ năng giao tiếp và tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe: sử 

dụng phương pháp đóng vai và thực hành tại cộng đồng.  

+ Các kỹ năng chăm sóc bệnh nhân: đưa ra các tình huống giải quyết vấn 

đề để học viên tự tìm cách giải quyết và cho ý kiến nhận xét. Thực hành trực 

tiếp trên bệnh nhân tại Trạm Y tế và trung tâm Y tế trong thời gian đi thực tập.  

+ Giảng viên cần chuẩn bị tốt các cơ sở thực hành bao gồm bệnh nhân, cơ 

sở thực địa mẫu có đủ điều kiện để thực tập, phương tiện hỗ trợ nghe nhìn 

(projector, laptop và các loại mô hình...) và được thực hành trực tiếp.  

+ Giảng viên cần hướng dẫn học viên cách đọc tài liệu và học theo giáo 

trình, chú ý hướng dẫn học viên thực hiện mục tiêu bài học và thực hiện các bài 

tập, câu hỏi lượng giá cuối bài.  
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2.2. Đánh giá trong quá trình đào tạo:  

- Đánh giá thường xuyên: Hàng ngày trong các buổi học, giảng viên nêu 

câu hỏi yêu cầu học viên trả lời hoặc cho học viên làm bài tập hoặc tổ chức thảo 

luận và thường xuyên cung cấp phản hồi cho học viên giúp họ học tập. Khuyến 

khích học viên tự đối chứng với mục tiêu, tự làm các câu hỏi, bài tập để tự lượng 

giá và tự điều chỉnh trong quá trình học. Dùng bảng kiểm để lượng giá các kỹ 

thuật, kỹ năng thực hành.  

- Đánh giá định kỳ: Khi bắt đầu mỗi đợt học học viên được lượng giá 

đầu vào và cuối mỗi đợt học theo các chuyên đề đã được sắp xếp, học viên được 

tổ chức ôn tập, giải đáp thắc mắc và kiểm tra để có 1 cột điểm. Hình thức kiểm 

tra có thể làm bài trắc nghiệm lượng giá đầu ra và có thể làm một thủ thuật thực 

hành hoặc đóng vai tiến hành 1 buổi nói chuyện sức khỏe. 

- Đánh giá kết thúc:  

+ Cuối khóa học tổ chức kiểm tra kết thúc khóa học (lượng giá đầu ra) 

bằng hình thức thi viết trong thời gian 30 phút dưới dạng các câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan, số lượng câu hỏi từ 40 – 60 câu. Nội dung các câu hỏi liên 

quan đến mục tiêu học tập và nội dung trọng tâm của các bài đã giảng dạy.  

+ Ngoài ra cần tổ chức thi thực hành: Làm 1 thủ thuật, 1 công việc thực 

hành hoặc tiến hành đóng vai nói chuyện về 1 chủ đề sức khỏe trong thời gian 

30 phút. 

VII. Tài liệu đào tạo 

Do các giảng viên, giáo viên của khoa Y biên soạn và được Hội đồng 

thẩm định giáo trình, tài liệu của Trường cao đẳng y tế Bình Thuận thẩm định và 

ban hành./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG  
- TTYT huyện HTB (phối hợp); 

- Các Trạm Y tế, học viên; 

- Khoa Y ; 

- Lưu: VT, QLĐT (Thịnh). 

                                                                                       

 Phạm Văn Chương 
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