
CHƯƠNG TRÌNH
Y SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Bằng Trung cấp 2 năm

Chương trình YS.YHCT của Trường Cao đẳng Vĩnh Long xây dựng 
sẽ giúp sinh viên sau khi học xong có thể thực hiện khám và chữa một số 
bệnh thường gặp bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.  Thực 
hiện được các bệnh án y học cổ truyền bao gồm: chẩn đoán nguyên 
nhân, bát cương, tạng phủ, bệnh danh theo Lý, Pháp, Phương dược (khi 
dùng thuốc); theo Lý, Pháp, Kinh, Huyệt (khi châm cứu xoa bóp) để 
điều trị thích hợp cho từng bệnh nhân (biện chứng luận trị);

- Thực hiện được các thủ thuật điều trị như: châm cứu, xoa bóp, bấm 
huyệt, dưỡng sinh, 

- Chế biến và bào chế một số dạng thuốc y học cổ truyền thông 
thường;

- Thực hiện và giáo dục nhân dân nuôi, trồng, khai thác, sử dụng các 
cây, con và nguyên liệu làm thuốc an toàn, hợp lý.

- Với phương pháp đào tạo Y Dược theo hướng chuyên sâu về thực 
hành sẽ giúp các bạn sinh viên nâng cao kỹ năng chuyên môn, đáp ứng 
được đúng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương trở lên

Học sinh sau khi được cấp bằng tốt nghiệp có thể được tuyển dụng làm 
việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo quy 
chế tuyển dụng công chức và người lao động, cụ thể là: những công việc 
chuyên môn tại các bệnh viện, các phòng khám khu vực, các trạm y tế xã 
phường. 

Bên cạnh đó học sinh sau khi thực hành đủ thời gian theo quy định Bộ 
Y tế có thể mở được Phòng chẩn trị YHCT khám và chữa bệnh bằng 
phương pháp YHCT.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Học sinh tốt nghiệp chương trình 
YS.YHCT tại trường Cao đẳng Vĩnh 
Long có cơ hội học liên thông lên 
BS.YHCT tại Trường Đại học Y dược 
trong cả nước.

CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

CHÍNH SÁCH KHI HỌC

• Miễn phí ở ký túc xá cho tất cả 

HSSV năm nhất

• Học bổng theo quy định của Nhà 

nước

• Giới thiệu việc làm sau khi tốt 

nghiệp



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học kì 2

Học kì 1

Học kì 3

Học sinh chuyên ngành YS.YHCT của trường sau khi tốt 
nghiệp làm việc tại khắp các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. 
Nhà trường luôn phối hợp với các cơ sở y tế nhà nước và tư 
nhân để tạo cơ hội việc làm cho HS sau khi ra trường. Chính vì 
vậy, HS tốt nghiệp YS.YHCT có việc làm ngay sau khi tốt 
nghiệp chiếm tỉ lệ trên 95%.

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
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TRUNG TÂM
TP VĨNH LONG

SƠ ĐỒ ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Thông tin chi tiết liên hệ

112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long
( Điện thoại: 02703 883 788
                       02703 879 169
Website: www.cdvl.edu.vn
Facebook: https://fb.com/vlcc.edu.vn/

Ngoài các môn chuyên ngành ở trên, học sinh
còn phải học các môn chung theo quy định
của Bộ LĐTBXH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 Zalo: 0899 686 152

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long

(Cơ sở 1)
Trường Cao đẳng

Vĩnh Long
(Cơ sở 2)
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- Tổ chức và quản lý y tế
- Kỹ năng giao tiếp
- Phương tễ học
- Triệu chứng YHCT
- Dưỡng sinh xoa bóp bấm huyệt

- Bệnh học YHCT 
- Bệnh học YHCT 2
- Bệnh học YHHĐ 2
- Thực tập lâm sàng Nội – Ngoại – Sản - Nhi

- Vi sinh – Ký sinh
- Giải phẫu sinh lý
- Dược lý
- Điều dưỡng cơ sở
- Bệnh học Y học hiện đại

- Lý luận cơ bản Y học cổ truyền
- Châm cứu
- Đông dược và bào chế 
- Cấp cứu ban đầu
- Tâm lý giáo dục sức khỏe

Học kì 4

1. Nguyễn Thành Thượng ���         BS chuyên khoa YHCT
2. Võ Thành Quí ����                       BS chuyên khoa YHCT
3. Hồ Sơn Hải  �����                          BS chuyên khoa YHCT
4. Nguyễn Thị Hoàng Yến  ���       BS chuyên khoa YHCT
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