
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  373  /QĐ-CĐVL ngày 21/10 /2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long) 

1. Tên ngành, nghề: Điều dưỡng 

Mã ngành, nghề: 6720301 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

Thời gian đào tạo: 3 năm. 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

3. Yêu cầu về kiến thức: 

- Trình bày được các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để 

giải thích nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị người bệnh để lập kế 

hoạch chăm sóc người bệnh; 

- Phân tích được về dược lý, dinh dưỡng, tâm lý con người, kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong thực hành chăm sóc người bệnh; 

- Giải thích được quá trình dược động học của thuốc, tác dụng của thuốc, quy chế sử 

dụng thuốc để sử dụng thuốc hợp lý và an toàn; 

- Trình bày được kiến thức về vi ký sinh để xác định các nguyên nhân gây bệnh, nguồn 

lây nhiễm để lập kế hoạch phòng bệnh; 

- Giải thích được quy trình tiếp nhận người bệnh vào viện và hướng dẫn được cho 

người bệnh các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho người bệnh ra viện; 

- Phân tích được được đặc điểm tâm lý từng người bệnh để lựa chọn phương pháp giao 

tiếp và tư vấn sức khỏe phù hợp; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc 

phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

4. Yêu cầu về kỹ năng: 

- Nhận định được tình trạng người bệnh và đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng phù hợp 

cho người bệnh; 

- Phân loại được người bệnh đến khám và cấp cứu, xác định được vấn đề ưu tiên để 

đưa ra hướng xử trí phù hợp; 

- Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh; 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên ngành; 

- Phụ giúp được bác sĩ thực hiện các thủ thuật trên người bệnh; 

- Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng đồng; 

- Quản lý trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, hồ sơ, sổ sách; 

- Theo dõi, đánh giá tình trạng, ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, 

phát hiện và báo cáo các diễn biến bất thường của người bệnh; 

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với người bệnh; 

- Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh và cộng đồng; 



- Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện pháp phối 

hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của 

Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện làm việc thay đổi. 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách 

nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm. 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 

viên trong nhóm 

- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định của 

pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của ngành y tế. 

- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và của 

nhóm. 

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm 

của ngành, nghề bao gồm: 

- Điều dưỡng phòng khám; 

- Điều dưỡng chăm sóc; 

- Điều dưỡng cộng đồng. 

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Có khả năng tự học tập, 

nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện 

của nền kinh tế thị trường. Học liên thông lên trình độ đại học. 


