KẾ HOẠCH
THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG VÀ TỐT NGHIỆP
CỦA HỌC SINH Y SỸ KHÓA 5C
1. Đối tượng: Học sinh Y sỹ khóa 5C( Lớp YDP5C1 và YDP5C2 ).
2. Tổng số học sinh: 96
3. Chương trình học: 07 tuần, đi cả ngày, trong đó:
+ 02 tuần thực tập cộng đồng tại trạm y tế xã, phường: Từ ngày 17/11 01/12/2014
+ 02 tuần thực tập tốt nghiệp tại trạm y tế xã, phường: Từ ngày 01/12 15/12/2014
+ 03 tuần thực tập tại BVĐK huyện: Từ ngày 15/12 – 05/01/2015

3.1. Thực tập cộng đồng và tốt nghiệp tại Trạm y tế xã, phường: 04 tuần/ học
sinh
+ Xã Đồng Bẩm: Lớp YDP5C1
+ Phường Tân Lập: Lớp YDP5C2
( Đúng 8h00 thứ hai ngày 17/11/2013 tập trung tại các Trạm y tế ).
3.2. Thực tập tốt nghiệp tại BVĐK huyện: 03 tuần/ học sinh
Thực tập tại các khoa: Nội - Ngoại - Sản - Nhi - Truyền nhiễm
+ BVĐK Phú Lương: Lớp YDP5C1
+ BVĐK huyện Đại Từ: Lớp YDP5C2
4. Nội dung thực tập: Theo bảng chỉ tiêu tay nghề quy định cho mỗi học sinh
đã được in trong cuốn sổ " Thực tập lâm sàng ".
5. Đánh giá
- Thưc tập cộng đồng tại Trạm y tế xã, phường: 03 điểm kiểm tra (Trạm Y tế kiểm tra
01 điểm hệ số 1; Giáo viên hướng dẫn kiểm tra 01 điểm hệ số 2 và ra đề thi kết thúc học
phần)
- Thực tập tốt nghiệp tại Trạm y tế xã, phường: 01 điểm kiểm tra hệ số 1 (Thực hiện vào
tuần thứ 4 ).
- Thực tập tốt nghiệp tại BVĐK huyện: 01 điểm kiểm tra hệ số 2 (Thực hiện vào tuần 6)
và một điểm thi kết thúc học phần (Thực hiện vào tuần 7).
Tất cả các điểm trên phải là kết quả bài kiểm tra thực hành cho từng học
sinh. Điểm tổng kết học phần Thực tập tốt nghiệp là trung bình cộng của điểm
thi và điểm trung bình của các điểm kiểm tra (theo hệ số).

Lưu ý:
1, Điểm tổng kết học phần TTTN được tính là hệ số 3. Đây là 01 điểm để xét
điều kiện dự thi tốt nghiệp.
2, Mỗi địa điểm thực tập Nhà trường sẽ cử 01 cán bộ phụ trách theo dõi, giám
sát.
3, Khi có việc đột xuất cần liên hệ với nhà trường qua các số máy: Ths. Bích 0912 106433,
Ths. Hà 0915 009038, Ths. Sơn 0915 008002.
4, Kết thúc đợt thực tập vào ngày 05/01/2015. Từ ngày 12/01/2015 bắt đầu ôn
thi tốt nghiệp. Dự kiến thi tốt nghiệp từ ngày 26/01 đến 30/01/2015.

