UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

Số: 582/CĐYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH
THI TỐT NGHIỆP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG YHDP, YHCT
CÁC LỚP Y SỸ KHÓA 4B , KHÓA HỌC 2011 - 2014
(Kỳ thi tháng 6 năm 2014)
Căn cứ Quy chế 40/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo v/v ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy;
Căn cứ hướng dẫn số 58/2007, ngày 08/10/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao
đẳng Y tế Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế 40/2007/QĐ-BGDĐT;
Căn cứ Chương trình giáo dục ngành Y sỹ định hướng chuyên khoa Y học dự
phòng, Y học cổ truyền ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ- CĐYT, ngày
02/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên;
Trường Cao đẳng Y tế Thái nguyên xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp phần
định hướng Y học dự phòng và Y học cổ truyền cho các lớp Y sỹ chính quy khóa 4B,
cụ thể như sau:
1. ĐỐI TƯỢNG: Y sỹ khóa 4B, khóa học 2011 - 2014
2. TỔNG SỐ HỌC SINH: 564 học sinh; trong đó:
- Y học dự phòng: 351 học sinh
- Y học cổ truyền: 213 học sinh
3. KẾ HOẠCH THI
3.1. Lý thuyết phần định hướng (đã hoàn thành)
3.2. Thực hành phần định hướng
- Học sinh nộp báo cáo và điểm thực hành tại các có sở thực tập: Nộp cho bộ môn
chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2014.
- Xét điều kiện dự thi thực hành phần định hướng: 05/6/2014
Học sinh còn nợ điểm các phần trong quá trình học (Chưa có điểm kiểm tra,
hoặc điểm kiểm tra < 5) phải trả điểm mới được dự thi tốt nghiệp phần định hướng.
- Ôn thi: Từ ngày 02/6/2014 đến hết ngày 06/6/2014
- Ngày thi Thực hành phần định hướng: Bắt đầu từ 7h30 ngày 09/6/2014
- Lễ công nhận tốt nghiệp và cấp bằng: 8h30 ngày 27/6/2014
4. NỘI DUNG THI
4.1. Đối với đối tượng Y sỹ YHDP
- Phần thực hành: Mỗi học sinh thực hiện 1 trong 2 kỹ năng:
+ Kỹ năng xét nghiệm;
+ Kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe

4.2. Đối với đối tượng Y sỹ YHCT
- Phần thực hành: Làm bệnh án, chẩn đoán, hướng điều trị trên người bệnh YHCT
(Kèm theo thực hiện kỹ năng thực hành YHCT như châm cứu, xoa bóp, điện châm,
bấm huyệt).
5. HÌNH THỨC THI: Thực hành theo chuyên ngành YHDP, YHCT
6. TỔ CHỨC THI
6.1. Đối với các lớp Y sỹ định hướng Y học dự phòng
- Đại diện của nhóm bắt thăm thi phần thực hành vào 16h00 ngày 05/6/2014 tại hội
trường C. 101
- Phần thi Kỹ năng xét nghiệm: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 09/6/2014.
- Phần thi Kỹ năng tư vấn giáo dục sức khỏe:
+ Mỗi HS có 01 buổi để chuẩn bị; vì vậy sẽ bắt thăm câu hỏi vào buổi trước,
học sinh trình bày và giám khảo chấm điểm vào buổi sau liền kề. Nhóm 1 bắt câu hỏi
để chuẩn bị lúc 7h00 ngày 09/6/2014 và trình bày lúc 13h30 ngày 09/6/2014.
+ Yêu cầu học sinh chuẩn bị để thực hiện tư vấn GDSK là: Nội dung tư vấn
theo câu hỏi, phương tiện dụng cụ để thực hiện, kịch bản.
6.2. Đối với các lớp Y sỹ định hướng Y học cổ truyền
- Chia thành hai nhóm:
+ Nhóm 1: Bắt thăm 13h30 ngày 09/6/2014; Bắt đầu thi phần bệnh án từ 7h00
ngày 10/6/2014 tại bệnh viện.
+ Nhóm 2: Bắt thăm 13h30 ngày 11/6/2014; Bắt đầu thi phần bệnh án từ 7h00
ngày 12/6/2014 tại bệnh viện.
- Số lượng bàn thi: 03 bàn
7. Lệ phí thi tốt nghiệp: Theo quy định
* Lưu ý:
- Bộ môn YHDP và YHCT chủ động chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, vật tư phục vụ
cho kỳ thi thực hành.
- Học sinh phải quan sát danh sách thi được niêm yết trên bảng lịch
- Trước khi thi tốt nghiệp học sinh phải hoàn thành học phí của cả 05 học kỳ và các
khoản đóng góp khác với nhà trường.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các phòng/ban, bộ môn (thực hiện);
- Lưu VT - ĐT.

(Đã ký, đóng dấu)

ThS. Hoàng Anh Tuấn

