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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Xác suất thống kê y học 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 3 TC, 45  tiết 
- Tự học: 90 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về xác suất và thống kê y học: Định nghĩa, 
định lý, công thức tính xác suất; Cách chọn mẫu, xác định cỡ mẫu; Xử lý được các số 
liệu thống kê; Ứng dụng các TEST thống kê phù hợp vào từng nghiên cứu; Sử dụng 
phần mềm để xử lý các thông tin Y học phục vụ công tác thống kê, báo cáo và nghiên 
cứu khoa học. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Giải quyết các bài toán xác suất cơ bản và áp dụng tính xác suất trong hoạt động 
chuyên môn Y Dược. 
 Mô tả các chỉ số thống kê, quy tắc chọn mẫu để ước lượng và kiểm định tham số 

thống kê. 
 Vận dụng kiến thức thống kê vào nghiên cứu Y học. 

9. Nội dung học phần 

STT Bài học /Chủ đề 
Số tiết 

LT TH HT Khác 
1  Chương 1: Xác suất. Các công thức xác suất 6   
2  Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên 4   
3  Chương 3: Các phân phối thường dùng 2   
4  Chương 4: Vectơ ngẫu nhiên 2   
5  Chương 5: Tổng thể và mẫu 2   
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6  Chương 6: Ước lượng tham số thống kê 3   
7  Chương 7: Kiểm định giả thiết thống kê 8   
8  Chương 8: Hồi quy và tương quan 3   

 Tổng cộng 30   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Đức Hậu, Xác suất Thống kê, NXB Giáo dục. 
2. Xác suất thống kê và bài tập. 
3. Xác suất thống kê và ứng dụng 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Hoá học đại cương 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Hoá cơ bản, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoá học 
đại cương và hoá học vô cơ để vận dụng vào việc học tập và hoạt động nghề nghiệp y 
học: cơ chế phối hợp thuốc, các phản ứng trong xét nghiệm... Học phần gồm 2 nội dung 
là Hoá học đại cương và Hoá học vô cơ. Học phần có cả lý thuyết và thực hành 

8. Mục tiêu học phần: 

 Trình bày được cấu tạo và giải thích được tính chất của nguyên tử, phân tử, chiều 
hướng giới hạn, cơ chế của các quá trình hoá học dựa trên các định luật cơ bản 
của hoá học. 

 Mô tả tính chất của một số hợp chất vô cơ quan trọng liên quan đến ngành dược. 
 Sử dụng đúng tính năng đúng thao tác với các dụng cụ thuỷ tinh, thiết bị và máy 

thường dùng trong phòng thí nghiệm hoá học. 
 Thực hiện các kỹ thuật rửa, lọc, sấy, kết tinh... 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH 
HT 

Khác 

1 
Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ bản trong 
hoá học 

1   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH 
HT 

Khác 
1.1. Một số khái niệm cơ bản (nguyên tố, hợp chất, nguyên 
tử, phân tử) 
1.2. Một số định luật cơ bản 
  + Định luật bảo toàn khối lượng 
  + Định luật thành phần không đổi 
  + Định luật đương lượng 
1.3. Bài tập 

2 

Chương 2: Cấu tạo nguyên tử - bảng hệ thống tuần 
hoàn (HTTH) 
2.1. Cấu tạo nguyên tử 
2.2. Bảng hệ thống tuần hòan (HTTH) 
  + Cấu trúc bảng HTTH. 
  + Một số tính chất tuần hoàn của các nguyên tố 

1   

3 

Chương 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hoá học 
3.1. Một số khái niệm cơ bản về liên kết hoá học  
3.2. Liên kết ion 
3.3. Liên kết công hóa trị 
3.4. Cấu tạo phân tử 
3.5. Liên kết hydro 
3.6. Liên kết Van der Waals 

1   

4 

Chương 4: Phức chất 
4.1. Định nghĩa 
4.2. Phân loại 
4.3. Danh pháp của các hợp chất phức 

1   

5 

Chương 5: Nhiệt động hóa học 
5.1. Một số khái niệm cơ bản 
5.2. Phát biểu nguyên lý I nhiệt động học 
5.3. Nhiệt đẳng tích, đẳng áp 
5.4. Định luật Hess 
5.5. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ 
5.6. Nguyên lý II nhiệt động học 

1   

6 

Chương 6: Động hóa học và cân bằng hóa học 
6.1. Vận tốc phản ứng hóa học 
6.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng 
6.3. Cân bằng hoá học 

2   
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STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH 
HT 

Khác 
6.4. Hằng số cân bằng 
6.5. Sự dịch chuyển cân bằng – Nguyên lý chuyển dịch 
cân bằng 

7 
Chương 7: Sự hình thành và tính chất của dung dịch 
7.1. Một số khái niệm 
7.2. Tính chất của dung dịch chất không điện li 

2   

8 

Chương 8: Dung dịch chất điện ly – Cân bằng hóa 
học 
8.1. Chất điện ly và sự điện ly 
8.2. Cân bằng hóa học 
8.3. Axit Bazơ 
8.4. Tính pH trong các dung dịch 
8.5. Điều kiện tạo thành chất kết tủa 

2   

9 

Chương 9: Phản ứng oxy hóa - khử và dòng diện 
9.1. Khái niệm 
9.2. Thế oxi hóa khử - chiều của phản ứng oxi hóa khử 
9.3. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa khử 
9.4. Nguyên tố điện hóa 
9.5. Thế điện cực tiêu chuẩn 
9.6. Phương trình Nernst 
9.7. Hằng số cân bằng 

2   

10 

Chương 10: Xác định anion và catiom trong dung 
dịch muối vô cơ 
10.1. Lý tính 
10.2. Hóa tính 
10.3. Phân tích anion 
10.4. Phân tích cation 

2   

 Thực hành    

1  
Bài 1: Sử dụng một số dụng cụ thiết bị trong phòng thí 
nghiệm 

 2  

2  Bài 2: Tốc độ phản ứng  2  

3  Bài 3: Phản ứng oxy hóa – khử – Bậc phản ứng  5  

4  Bài 4: Dung dịch điện ly – Dung dịch đệm  5  

5  Bài 5: Tính chất ion kim loại  8  
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STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH 
HT 

Khác 
6  Bài 6: Phi kim  5  

 Tổng cộng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Đình Chi, 2005, Hóa học đại cương, NXB Giáo Dục. 
2. Hóa Đại Cương – Vô cơ quyển tập 2.  

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% +  
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Sinh học & Di truyền 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15  tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Vi sinh – ký sinh, Khoa Y 
– Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Nội dung gồm kiến thức về vai trò của di truyền y học, đặc điểm của các nhóm 
bệnh di truyền chính. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Hệ thống hóa và nâng cao kiến thức cơ bản về sinh học ứng dụng trong Y học. 
 Cập nhật các thông tin sinh học hiện đại dùng cho nghiên cứu Y học. 
 Trình bày ý nghĩa, vai trò của nghiên cứu sinh học di truyền trong y học 
 Mô tả đặc điểm các nhóm bệnh di truyền chính 
 Diễn giải các biện pháp cơ bản trong việc phòng tránh các bệnh di truyền. 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/ Bài học 
Số tiết học 

LT TH 
HT 

khác 

1  

Sinh học phân tử: 
- Cấu trúc, phân loại, tính chất, chức năng của ADN. 
- Cấu trúc, phân loại, tính chất, chức năng của ARN. 
- Cấu trúc, phân loại, tính chất, chức năng của 
protein, cơ chế điều hoà sinh tổng hợp protein. 
- Đột biến gen và hậu quả 

 
2 
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STT Chủ đề/ Bài học 
Số tiết học 

LT TH 
HT 

khác 

2  

Sinh học tế bào: 
- Đại cương 
- Cấu trúc của tế bào Eukaryota và Prokaryota. 
- Sự vận chuyển vật chất qua màng. 
- Sự chuyển hoá năng lượng trong tế bào. 
- Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào (gồm 
nguyên phân và giảm phân) 
- Đột biến NST và hậu quả. 

 
2 

  

3  

Sinh học phát triển: 
- Cấu tạo của mỗi loại giao tử. 
- Sự thụ tinh và phát triển của hợp tử. 
- Những yếu tố tác động đến quá trình phát triển cá 
thể và hậu quả. 

 
1 

  

4  Vai trò của di truyền trong y học 1   

5  Di truyền tế bào học 2   

6  Di truyền đa yếu tố 1   

7  Di truyền học phân tử 2   

8  Di truyền học lâm sàng 2   

9  Di truyền học quần thể 2   

10  Kính hiển vi và cách làm tiêu bản hiển vi  4  
11  Hình thể và cấu trúc của tế bào  4  
12  Sự vận động của tế bào  4  
13  Sự vận chuyển qua màng tế bào  4  
14  Sự sinh sản của tế bào  4  
15  Nhiễm sắc thể và cách lập karyotype người  4  

16  
Khảo sát các trường hợp bất thường số lượng và cấu 
trúc của bộ NST người 

 6  

 Tổng cộng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Nam Cần Thơ, Bài giảng sinh học đại cương. 
2. Nguyễn Như Hiền, 2009, Giáo trình sinh học tế bào. 
3. Lê Duy Thành, Sinh học phân tử, NXBGD. 



9 
 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Sinh học phân tử 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Vi sinh – Ký sinh, Khoa Y 
– Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các quá trình sinh 

học ở mức độ phân tử đặc trưng cho sự sống diễn ra trong tế bào, các quá trình điều 

khiển, kiểm soát chúng trong phân chia tế bào. 

 Những kiến thức đó làm cơ sở cho việc tiếp thu các phương pháp và kỹ thuật hiện 

đại để nghiên cứu và ứng dụng trong y sinh học. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Trình bày được bộ gen của tế bào nhân vật và cơ chế điều hóa gen 

- Trình bày được các loại đột biến gen 

- Trình bày được mục đích, nguyên tắc của các kỹ thuật tách chiết acid nucleic, 

PCR và điện di phát hiện sản phẩm khuếch đại 

 Kỹ năng: thao tác được kỹ thuạt PCR, Realtime PCR 

 Thái độ: cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong quá trình thực hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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8.     Nội dung học phần 

Bài học 
Số tiết học 

LT TH HT khác 
Phần lý thuyết 15 0  

Chương 1: Nhập môn sinh học phân tử 1 0  
Chương 2: Sao chép AND và các loại ARN, sự phiên 
bản, mã di truyền và sinh tổng hợp protein 

1 0  

Chương 3: Bộ gen tế bào nhân vật, điều hòa hoạt động 
gen 

1 0  

Chương 4: Đột biến gen 1 0  

Chương 5: Các phương pháp phân tích AND, ARN 1 0  

Chương 6: Tách chiết AND, ARN và định tính, định 
lượng thô acid nucleic 

1 0  

Chương 7: Các enzym cắt giới hạn thông dụng. Các 
phương pháp lai phân tử 

3 0  

Chương 8: Các vector và sự tạo dòng 2 0  

Chương 9: PCR và ứng dụng trong y học 2 0  

Chương 10: Realtime PCR và ứng dụng trong y học 1 0  

Chương 11: Các phương pháp xác định trình tự AND và 
ứng dụng trong y học 

1 0  

Phần thực hành 0 30  

Chương 1: Tách chiết AND, ARN và định tính, định 
lượng thô acid nucleic 

0 6  

Chương 2: Các enzyme cắt giới hạn thông dụng. Các 
phương pháp lai phân tử 

0 6  

Chương 3: Các vector và sự tạo dòng 0 2  

Chương 4: PCR và ứng dụng trong y học 0 6  

Chương 5: Realtime PCR và ứng dụng trong y học 0 4  

Chương 6: Các phương pháp xác định trình tự AND và 
ứng dụng trong y học 

0 6  
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Tổng cộng 15 30  

1. Tài liệu tham khảo 

1. Sinh học phân tử (đào tạo dược sĩ Đại học) 
2. Võ Thị Thương Lan, Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dung 
3. Lê Duy Thành, Cơ sở sinh học phân tử, NXB Giáo dục 

2. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Nghiên cứu khoa học 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30  tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Nội dung gồm kiến thức về các thiết kế nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên 
cứu, cách tính cỡ mẫu, tiêu chuẩn chọn mẫu, tiêu chuẩn loại ra, phương pháp lấy mẫu, 
thu thập số liệu, kiểm soát sai lệch, phân tích và xử lý số liệu. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Trình bày các nội dung chủ yếu cần thiết để thực hiện một đề tài NCKH 
 Thực hành xây dựng một đề cương NCKH 
 Diễn giải nội dung cơ bản của các bước tiến hành một đề tài NCKH 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề / bài học 
Số tiết học 

LT TH HT khác 
1  Giới thiệu sơ lược về các loại thiết kế nghiên cứu 2   

2  
Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa 
học 

3  
 

3  Quần thể và mẫu nghiên cứu 2   
4  Xác định các biến số trong nghiên cứu 3   
5  Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu 3   
6  Thiết kế một số công cụ thu thập số liệu 3   

7  
Lựa chọn các test thống kê thích hợp trong phân 
tích số liệu 

3  
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8  Xử lý và phân tích số liệu 3   
9  Trình bày kết quả nghiên cứu 3   
10  Các bước tiến hành nghiên cứu một đề tài 3   
11  Cách viết báo cáo khoa học 2   

 Tổng cộng 30   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Minh Sơn, Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 
2. Dịch tễ học (dùng cho cử nhân điều dưỡng) 
3. Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Dịch tễ học.   

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Giải phẫu – Sinh lý 

2. Số tín chỉ: 4 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 3 TC, 45  tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Giải phẫu, Sinh lý – sinh lý 
bệnh, Khoa Y – Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần giải phẫu cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về Giải phẫu 
của các hệ cơ quan trong cơ thể người 

 Kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động của cơ quan, hệ thống cơ quan và chức 
năng điều hòa trong mối liên hệ thống nhất giữa các cơ quan trong cơ thể, giữa cơ thể 
với môi trường bên ngoài. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Trình bày ý nghĩa của Giải phẫu học là cơ sở đối với các môn lâm sàng của y học. 
 Mô tả chính xác, đầy đủ các chi tiết giải phẫu chính của các bộ phận trong cơ thể 

người. 
 Xác định các mốc giải phẫu trên xác, trên phim ảnh; trên người, trên tiêu bản các 

chi tiết giải phẫu đã được trang bị trong học phần lý thuyết. 
 Mô tả mối liên quan giữa từng tạng trong hệ thống các cơ quan của cơ thể người. 
 Diễn giải thể thống nhất giữa hình thể, cấu tạo với chức năng của các bộ phận trong 

cơ thể để hiểu được qua trình tiến hoá của cơ thể. 
 Ứng dụng hiểu biết về Giải phẫu học vào các môn y học để làm cơ sở cho học tập 

sinh lý, bệnh học, thăm khám... 
 Trình bày chức năng và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. 
 Mô tả các cơ chế điều hoà hoạt động của các cơ quan đó. 
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 Diễn giải mối liên hệ thống nhất của các cơ quan trong cơ thể và giữa cơ thể với 
môi trường. 

 Vận dụng những kiến thức về Sinh lý học vào diễn giải các diễn biến, phản ứng, 
hiện tượng trong cơ thể người dưới góc độ sinh lý Y học 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/ Bài học 
Số tiết 

LT TH HT khác 

 Giải phẫu     
1  Giải phẫu hệ hô hấp – hệ tiêu hoá 5 3  
2  Giải phẫu hệ xương – cơ 5 3  
3  Giải phẫu hệ tim mạch 5 3  
4  Giải phẫu hệ tiết niệu – hệ sinh dục 5 3  
5  Giải phẫu hệ Thần kinh – giác quan 5 3  
6  Sinh lý học tế bào 3   
7  Sinh lý học về máu 3   
8  Sinh lý học tim mạch 3   
9  Sinh lý học hô hấp 3   
10  Sinh lý học điều nhiệt 4   
11  Sinh lý học chuyển hoá năng lượng 4   
12  Đo huyết áp  3  
13  Phân tích nhóm máu hệ A,B,O và Resus  3  
14  Phân tích huyết đồ  3  
15  Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống  3  
16  Phân tích Hô hấp ký  3  
 Tổng cộng 45 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Khoa Y – trường Đại học Nam Cần Thơ, 2015, Bài giảng môn học Giải phẫu – 
Sinh lý 1. 

2. Giải phẫu người tập 1: Giải phẫu học ĐC chi trên, chi dưới, đầu, mặt cổ 
(Dùng đào tạo học viên sau đại học) 

3. Giải phẫu người tập 2: Giải phẫu ngực bụng (Dùng đào tạo học viên sau đại 
học) 

4. Bộ Y tế, Sinh lý học, Tập 2, NXB Y học. 
5. Trường Đại học Y Hà Nội, Sinh lý học (Sách đào tạo BSĐK), NXB Y học. 
6. Phạm Thị Minh Đức, 2011, Sinh lý học, NXB Giáo dục Việt Nam. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Mô – Phôi học 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Mô phôi – Giải phẩu bệnh, 
Khoa Y – Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Mô tả cấu tạo hình thái vi thể, siêu vi thể và hóa học của các mô và các bộ phận chủ 
yếu của những cơ quan trong cơ thể người bình thường, giải thích mối liên quan giữa 
cấu tạo và chức năng của các mô và các cơ quan. 

Mô tả hình thành và phát triển của phôi người từ khi thụ thai đến giai đoạn hình 
thành mầm các cơ quan, sự hình thành và phát triển, cấu tạo và chức năng của các bộ 
phận của phôi thai người. Mô tả sự hình thành và phát triển bình thường của một số cơ 
quan, giải thích được sự hình thành một số dị dạng bẩm sinh thường gặp. 
8. Mục tiêu học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 
 Xác định tầm quan trọng của những hiểu biết về mô học và vị trị của mô học 

trong hệ thống kiến thức Y học. 

 Mô tả cấu tạo bình thường của các loại tế bào của từng mô ở mức độ vi thể siêu 
vi thể. 

 Mô tả cấu tạo mô học bình thường của các cơ quan và hệ thống cơ quan. 

 Giải thích mối liên hệ chặt chẽ giữa cấu tạo và chức năng của các thành phần 
cấu tạo của các mô và cơ quan. 

 Nhận biết các mô và cơ quan cùng các chi tiết cấu tạo bình thường dưới kính 
hiển vi quang học hoặc qua các ảnh chụp vi thể. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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 Sử dụng thành thạo kính hiển vi quang học thông dụng, biết các nguyên tức bảo 
quản kính. 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH HT khác 
1  Mở đầu – Mô biểu mô 1 2  
2  Mô liên kết 1 2  
3  Mô sụn - mô xương 1 2  
4  Mô cơ 1 2  
5  Mô thần kinh – hệ thần kinh 2 5  
6  Hệ tuần hoàn 1 1  
7  Cơ quan tạo huyết và miễn dịch 1 2  
8  Ống tiêu hoá – tuyến tiêu hóa 2 4  
9  Da và phụ thuộc da 1 1  
10  Hệ hô hấp 1 2  
11  Hệ nội tiết 1 2  
12  Hệ tiết niệu 1 2  
13  Hệ sinh dục nam sinh dục nữ 1 3  

 Tổng cộng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Trịnh Bình, Phạm Phan Địch, Đỗ Kính, 2004, Mô học, NXB Y học, Hà Nội, 

Nguyễn Kim Giao, 2004, Hiển vi điện tử trong Khoa học sự sống, NXB Đại 

học quốc gia Hà Nội. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Sinh lý bệnh miễn dịch 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30  tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Sinh lý – sinh lý bệnh, 
Khoa Y – Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về bệnh, bệnh nguyên, bệnh sinh, những 
rối loạn chức năng của các cơ quan trong quá trình bệnh lý phổ biến; vai trò của hệ 
thống miễn dịch và những cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch 

8. Mục tiêu học phần 

 Trình bày các cơ chế miễn dịch tự nhiên và thu được của cơ thể trước sự xâm nhập 
các tác nhân gây bệnh có trong môi trường sống. 

 Trình bày các quá trình đáp ứng miễn dịch dịch thể và miễn dịch qua trung gian tế 
bào và vận dụng vào thực tế qua công tác dự phòng và chẩn đoán. 

 Mô tả các khái niệm cơ bản về bệnh, về quá trình bệnh lý, về bệnh nguyên  - bệnh 
sinh, về các quy luật cơ bản của sinh lý người trong trạng thái bị bệnh. 

 Diễn giải các cơ chế gây bệnh và giải thích được những nguyên tắc cơ bản trong 
việc dự phòng, chẩn đoán bệnh và điều trị bệnh. 

 Trình bày cơ chế của một số hội chứng bệnh, một số bệnh thường gặp ở người 
Việt Nam và vận dụng vào thực tiễn lâm sàng. 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH HT khác 

1  
Khái niệm hệ thống miễn dịch và đáp ứng 
miễn dịch 

1   
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STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH HT khác 

2  
Các cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn 
dịch 

1   

3  Kháng nguyên 1   
4  Kháng thể - bổ thể 1   

5  
Tế bào T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian 
tế bào tế bào 

1   

6  Điều hoà đáp ứng miễn dịch 1   
7  Các kỹ thuật miễn dịch học 1   
8  Các khái niệm cơ bản trong y học 1   

9  
LB rối loạn chuyển hoá các chất (glucid, 
lipid, protid, muối nước, acid – base 

2   

10  Rối loạn thân nhiệt 2   
11  SLB quá trình viêm 2   
12  SLB rối loạn quá trình tạo máu 2   
13  SLB rối loạn hô hấp 3   
14  SLB rối loạn tuần hoàn 3   
15  SLB rối loạn tiêu hoá 3   
16  SLB rối loạn gan mật 2   
17  SLB rối loạn thận, tiết niệu 2   
18  SLB rối loạn nội tiết 2   
 Tổng Cộng 30   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Trường Đại học Y Hà Nội, Sinh lý bệnh học (tái bản lần 2). 
2. Bộ Y tế, Sinh lý bệnh học. 
3. Nguyễn Ngọc Lanh, 2012, Sinh lý bệnh học, NXB Y Học. 
4. Vũ Đình Hoa, Sinh lý bệnh miễn dịch, NXB Y Học. 
5. Nguyễn Tấn Lộc, Sinh lý bệnh học. 
6. Website Cục quản lý – Khám chữa bệnh – Bộ Y tế Việt Nam: http://kcb.vn/ 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + 
Điểm thi cuối kỳ * 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Dược lý 

2. Số tín chỉ: 1 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Tự học: 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Dược lý – Dược lâm sàng, 
Khoa Y – Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Học phần này cung cấp cho sinh viên:  
 Học phần gồm các kiến thức về: dược động học của các quá trình hấp thu, phân 

bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc: Cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến 
tác dụng của thuốc; tác dụng không mong muốn của thuốc: ngộ độc thuốc và cách 
xử trí.  

 Học phần nhằm giới thiệu cho sinh viên các kiến thức về dược động học, tác dụng, 
cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm 
và liều dùng các nhóm thuốc: thuốc tác dụng trên hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, 
thuốc kháng sinh – hoá trị liệu, kháng histamin, thuốc hạ sốt giảm đau chống 
viêm, các hormon – kháng hormon và các vitamin. 

 Học phần gồm có hai phần: Lý thuyết và thực hành. 

8. Mục tiêu học phần 

 Trình bày những khái niệm cơ bản về dược lý học. 
 Mô tả quá trình cơ bản về dược lý học: dược động học và dược lực học. 
 Diễn giải các nguyên tắc nhằm sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả trong các trường 

hợp bệnh lý đặc biệt. 
 Mô tả tác động qua lại của thuốc và ảnh hưởng của thuốc trên các xét nghiệm lâm 

sàng. 
 Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và kinh tế. 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết 

LT TH HT khác 

1  Sự hấp thu của thuốc 1   

2  Sự phân phối của thuốc 1   

3  Receptor và sự gắn thuốc vào receptor 1   

4  Biến đổi sinh học của thuốc 1   

5  Sự thải trừ thuốc 1   

6  Các cách tác dụng của thuốc 1   

7  Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc 1   

8  Những tác dụng không mong muốn của thuốc 1   

9  Thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm 2   

10  Corticoid 1   

11  Thuốc điều trị tăng huyết áp 1   

12  Thuốc điều trị đái tháo đường 1   

13  Thuốc kháng sinh 2   

 Tổng cộng 15   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn Dược lý – Đại học Y Hà Nội, 2004, Dược lý lâm sàng, NXB Y học. 
2. Bộ Y tế, 2007, Dược lý học tập 1, Nhà xuất bản Y học. 
3. Bộ Y tế, 2008, Dược lý học tập 1, NXB Y học, Hà Nội. 
4. Bộ Y tế, 2008, Dược lý học tập 2, NXB Y học, Hà Nội. 
5. Bộ Y tế, 2010, Dược thư quốc gia Việt Nam, Hà Nội. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
 
  



27 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Điều dưỡng cơ bản – Cấp cứu ban đầu 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách):Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng Y khoa cơ bản thông qua hướng 
dẫn các thao tác, quy trình kỹ thuật ứng dụng trong việc thực hành chăm sóc người 
bệnh. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức:  
- Trình bày các khái niệm, đặc điểm... của các phương pháp chăm sóc điều dưỡng 

được áp dụng 
- Mô tả các bước của quy trình kỹ thuật  
 Kỹ năng: 

- Thực hiện theo các bước của quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh 
- Phát hiện các sai sót, đề phòng các tai biến có thể xảy ra 
 Thái độ, chuyên cần: hình thành ý thức thận trọng, chính xác trong các thao tác 

chăm sóc Điều dưỡng cho người bệnh và chăm sóc cộng đồng. 
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9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề / bài học 
Số tiết học 

LT TH HT khác 

1 Tiêm truyền 1 2  

2 Vô khuẩn- Tiệt khuẩn 1 2  

3 Đo lường dịch vào ra 1 2  

4 Đo các dấu hiệu sống 1 2  

5 Thay băng, rửa vết thương 1 1  

6 Cách lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm 1 2  

7 Thụt tháo, xông tiểu 1 2  

8 Sơ cứu, cấp cứu nạn nhân gãy xương 1 2  

9 Dự phòng và chăm sóc bệnh nhân loét ép 1 2  

10 Hồi sức tim phổi 1 2  

11 
Rửa tay thường quy, mặc áo choàng, mang 
găng vô khuẩn 

1 1  

12 Đặt nội khí quản 0,5 2  

13 
Thủ thuật chọc dò não tuỷ, chọc dò màng 
phổi, chọc dò màng tim, chọc dò màng bụng 

1 4  

14 Chuẩn bị giường bệnh nhân 0,5 1  

15 Phương pháp vận chuyển bệnh nhân 1 2  

16 Đặt xông dạ dày, rửa dạ dày 1 1  

 Tổng cộng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế, Điều dưỡng cơ bản, NXB Y học. 
2. Đỗ Đình Xuân, Điều dưỡng cơ bản, Tập 1, NXB Y học. 
3. Trần Ngọc Tuấn, Điều dưỡng ngoại khoa, NXB Y học. 
4. Chương Tuấn Anh, Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội, NXB Y học. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Bệnh học nội khoa 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: nguyên nhân, 
triệu chứng, các biến đổi về hình ảnh y học, tiến triển, biến chứng, cách xử trí  và biện 
pháp phòng bệnh của một số bệnh nội khoa thường gặp. Cách phát hiện và xử trí một 
số cấp cứu nội khoa thường gặp. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức: 
- Trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng, nguyên tắc điều 

trị của một số bệnh nội khoa thường gặp. 
- Trình bày được cách xử trí một số cấp cứu nội khoa. 
 Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học để phát hiện được một số biến đổi về 

hình ảnh y học của người bệnh nội khoa. 
 Thái độ  
- Thể hiện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc. 
- Tôn trọng, cảm thông và tận tình với người bệnh 

9. Nội dung học phần 

STT Tên bài Số tiết 
TS LT 

1 Suy tim 2 2 
2 Tăng huyết áp 2 2 
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3 Bệnh van tim 1.5 1.5 
4 Cơn đau thắt ngực 1.5 1.5 
5 Nhồi máu cơ tim 2 2 
6 Viêm phế quản 2 2 
7 Hen phế quản 1.5 1.5 
8 Viêm phổi 1 1 
9 Loét dạ dày – tá tràng 1 1 

10 Ung thư gan nguyên phát 1 1 
11 Áp xe gan 1 1 
12 Xơ gan 1.5 1.5 
13 Viêm đại tràng 1 1 
14 Bệnh giun, sán 1 1 
15 Suy thận mạn 1 1 
16 Viêm thận, bể thận 1 1 
17 Basedow 1.5 1.5 
18 Loãng xương 2 2 
19 Thoái  khớp 2 2 
20 Sốc phản vệ 1.5 1.5 
21 Tai biến mạch não 1 1 

 Tổng số 30 30 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Đại học Y Hà Nội, Bài giảng bệnh học nội khoa, Tập 1, 2, NXB Y học. 
2. Đại học Y Hà Nội, Nội khoa cơ sở, Tập 1, 2, NXB Y học. 
3. Phạm Tử Dương, Cấp cứu nội khoa, NXB Y học. 
4. Nguyễn Đăng Thụ, Bệnh học nội khoa, NXB Y học. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Bệnh học ngoại khoa 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về: nguyên nhân, triệu chứng, các biến 
đổi về hình ảnh y học, biện pháp xử trí và các biện pháp dự phòng một số bệnh ngoại 
khoa và chấn thương thường gặp như: chấn thương sọ não, u não, chấn thương cột sống, 
viêm xương, trật khớp, gãy xương, u xương, thủng tạng rỗng, viêm ruột thừa, chấn 
thương bụng, sỏi mật, sỏi hệ tiết niệu, chấn thương phổi, màng phổi, viêm phúc mạc, u 
sau phúc mạc, lồng ruột, tắc ruột. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức: 
- Trình bày được được nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, biến đổi hình ảnh y học 

của một số bệnh ngoại khoa và chấn thương thương gặp. 
- Trình bày được cách xử trí và các biện pháp phòng bệnh của một số bệnh ngoại 

khoa, chấn thương thường gặp. 
 Kỹ năng: Thực hiện và phân tích được chất lượng phim XQ của một số bệnh 

ngoại khoa, chấn thương thường gặp. 
 Thái độ: Thể hiện ý thức nghiêm túc, tỉ mỉ chính xác, an toàn  khi thực hiện kỹ 

thuật  hình ảnh y học. 
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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9. Nội dung học phần 

TT Chủ đề/bài học 
Số tiết học 
TS LT 

1 Chấn thương sọ não 3 3 
2 U não 2 2 
3 Chấn thương cột sống 2 2 
4 Viêm xương 1 1 

5 
Trật khớp: Đại cương về trật khớp, trật khớp vai, khớp 
khuỷu, khớp háng, khớp hàm 

3 3 

6 
Đại cương về gãy xương, gãy xương đùi, gãy trên lồi cầu 
xương cánh tay, gãy đầu xương quay kiểu Poutaucolles, 
gãy xương kiểu Dupuytren, gãy xương cẵng chân 

4 4 

7 U xương 3 3 
8 Thủng tạng rỗng 1 1 
9 Viêm ruột thừa 1 1 
10 Chấn thương bụng 1 1 
11 Sỏi mật 1 1 
12 Sỏi hệ tiết niệu 1 1 
13 Chấn thương phổi – màng phổi 1 1 
14 Viêm phúc mạc 2 2 
15 U sau phúc mạc 1 1 
16 Lồng ruột – tắc ruột 3 3 

 Tổng cộng 30 30 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Đại học Y Hà Nội, Bệnh học ngoại khoa, Tập I, II,  NXB Y học. 
2. Đặng Hạnh Đệ, Cấp cứu ngoại khoa, Tập 1, 2. 
3. Phan Tần, Bài giảng ngoại khoa đại cương, NXB Y học. 
4. Nguyễn Đăng Thục, Bệnh học ngoại khoa, NXB Y học. 
5. Nguyễn Đức Phúc, Chấn thương chỉnh hình, NXB Y học. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Dịch tễ học 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và nội dung chính 
của dịch tễ học và ứng dụng các nguyên tắc này trong chăm sóc sức khoẻ; Các chỉ số 
sức khoẻ chủ yếu của cộng đồng, cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh. 

8. Mục tiêu học phần 

 Trình bày các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học. 
 Diễn giải đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng 

đồng.  
 Vận dụng một số thiết kế nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công 

tác chăm sóc sức khoẻ.  
 Sử dụng cách đánh giá tính tin cậy và giá trị của các xét nghiệm và vai trò của các 

xét nghiệm trong phát hiện bệnh sớm. 
 Thái độ, chuyên cần: hình thành và rèn luyện được thái độ đúng đắn, khẩn trương, 

nghiêm túc đối với công tác phòng chống dịch. 

9. Nội dung học phần 

STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH  HT khác 

1 Định nghĩa mục đích của DTH 1   

2 Các tỷ lệ thường dùng trong DTH 1   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 



36 
 

STT Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH  HT khác 

3 Phương pháp phát hiện bệnh trong cộng đồng 1   

4 Dịch tễ học mô tả 1   

5 Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu DTH 1   

6 Phương pháp điều tra trên mẫu 1   

7 Nghiên cứu bệnh chứng 2   

8 Nghiên cứu thuần tập 2   

9 Nghiên cứu thực nghiệm 1   

10 Các khái niệm về dịch tễ học nhiễm trùng 2   

11 Quá trình dịch 1   

12 Giám sát dịch 1   

13 Điều tra xử lý dịch 1   

14 Dịch tễ học các bệnh lây theo đường tiêu hoá 1   

15 Dịch tễ học các bệnh lây qua đường hô hấp 1   

16 Dịch tễ học các bệnh lây theo đường máu 1   

17 Dịch tễ học các bệnh lây theo đường da và niêm 
mạc 

2   

18 Dịch tễ học HIV/AIDS 3   

19 Tiêm chủng 3   

20 Tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ chuẩn hoá 1   

21 Phương pháp phát hiện bệnh trong cộng đồng 2   

 Tổng cộng 30   

10. Tài liệu tham khảo 

2. Nguyễn Minh Sơn, Dịch tễ học, NXBGDVN.  
3. Nguyễn Thị Hồng Nguyên, Dịch tễ học. 
4. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm. 
5. Dịch tễ học lâm sàng, Tập 2. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Tổ chức Y tế - Chương trình Y tế - Giáo dục sức khỏe 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – Dược, 

Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần Tổ chức - quản lý y tế và Chương trình y tế quốc gia – Dân số gồm 3 
phần nội dung cơ bản: Tổ chức - quản lý y tế, Chương trình y tế quốc gia và Dân số: 

Phần Tổ chức và quản lý y tế mô tả về tổ chức, nhiệm vụ của hệ thống y tế Việt 
Nam và chu trình quản lý y tế cơ bản.  

Phần Chương trình y tế quốc gia cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 
quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình y tế quốc gia tại các tuyến y tế đặc biệt là 
ở tuyến y tế cơ sở. 

Sinh viên sẽ được học lý thuyết tại giảng đường. Các kỹ năng thực hành được rèn 
luyện tại và giảng đường. Tham gia học học phần này, sinh viên sẽ được trang bị những 
kiến thức và kỹ năng về khoa học hành vi, về TT-GDSK. Truyền thông giáo dục sức 
khỏe là một công cụ thiết yếu của quá trình nâng cao sức khỏe. Quá trình truyền thông 
sức khỏe hiệu quả tạo điều kiện cho các chủ thể liên quan có đầy đủ kiến thức, nhận 
thức đúng thái độ và niềm tin tích cực để tiến tới thực hiện những hành vi có lợi cho 
sức khỏe bản thân và cộng đồng. Người cán bộ y tế tương lai cần được trang bị những 
kiến thức và kỹ năng về truyền thông – giáo dục sức khỏe để sau này sẽ thực hành các 
kỹ năng tư vấn truyền thông cho người bệnh tại bệnh viện, người dân trong cộng đồng 
giúp công tác điều trị và phòng bệnh được hiệu quả hơn 
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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8. Mục tiêu học phần 

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng: 
 Trang bị cho sinh viên kinh tế những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức hệ 

thống y tế, quản lý y tế và chính sách y tế và ứng dụng vào thực tiễn hoạt động tổ 

chức, quản lý hệ thống y tế Việt Nam, hiểu và nắm được các chính sách y tế và quá 

trình xây dựng các chính sách y tế Việt Nam hiện nay. 

 Biết vận dụng khối kiến thức tổ chức, quản lý và chính sách y tế vào nghề nghiệp 

và cuộc sống; 

 Hiểu và biết vận dụng kiến thức cơ bản của môn học vào giải quyết các vấn đề lý 

luận và thực tiễn; 

 Có khả năng vận dụng các kiến thức nền tảng về tổ chức, quản lý và chính sách 

y tế để giải quyết các vấn đề có tính chuyên môn trong thực tiễn công việc; 

9. Nội dung chi tiết 

Tên bài 
Số tiết 

LT THBV 
Bài 1: Đại cương về tổ chức và quản lý y tế 5  
Bài 2: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế Việt Nam 5  
Bài 3: Giới thiệu các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia 2  
Bài 4: Chương trình phòng chống các rối loạn dinh dưỡng do 
thiếu IOD 

2  

Bài 5: Chương trình tiêm chủng mở rộng 2  
Bài 6: Chương trình phòng chống Phong lao tâm thần HIV/AIDS 2  
Bài 7: chương trình đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm 

2  

Bài 8: Khái niệm, vị trí, vai trò của truyền thông – GDSK và 
nâng cao sức khỏe 

4  

Bài 9: Hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe và 
giáo dục sức khỏe 

3  

Bài 10: Các nguyên tắc và nội dung trong truyền thông GDSK 3  
Tổng cộng 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Phiên, Quản lý và tổ chức Y tế (sách dùng cho TH Y tế), NXB Y học. 

2. Bộ Y Tế (2006), Tổ chức và quản lý y tế 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Quản lý hệ thống thông tin xét nghiệm  

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1TC, 30 tiết 
- Tự học 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần này bổ sung kiến thức cho sinh viên về tổ chức quản lý phòng xét nghiệm 

y học một cách an toàn và có hệ thống, cách thực hành tốt tại các bệnh viện. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Nêu được sơ đồ xây dựng và tổ chức quản lý phòng xét nghiệm. 

- Trình bày được hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế theo ISO. 

- Trình bày được chương trình của quốc gia nhằm nâng cao năng lực quản lý 
phòng xét nghiệm. 

- Mô tả được sơ đồ, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của phòng xét nghiệm 
tại bệnh viện thực tập. 

- Tiếp nhận và phân loại được các loại bệnh phẩm. 

- Thực hiện phòng tránh phơi nhiễm các mầm bệnh đối với nhân viên y tế. 

 Kỹ năng:  

- Bảo quản tốt máy móc thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực 
trong thao tác kỹ thuật 

- Thực hiện được một hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y tế 
theo ISO. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ và sáng tạo trong việc thực hiện các xét nghiệm thuộc 
lĩnh vực xét nghiệm. 

9. Nội dung học phần 

Tên bài 
Số tiết 

TS LT TH 

Chương 1: Xây dựng và tổ chức quản lý phòng xét nghiệm 6 2 4 

Chương 2: Hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 
y tế ISO 15189 

6 2 4 

Chương 3: Chương trình khắc phục quốc gia về nâng cao 
năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học từ 2011 đến 
2020 

6 2 4 

Chương 4: Hướng dẫn thực hành tốt trong phòng thí 
nghiệm 

8 2 6 

Chương 5: Cách thực hiện hệ thống quản lý chất lượng 
phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189 

6 2 4 

Chương 6: Cách tổ chức quản lý phòng xét nghiệm 7 3 4 

Chương 7: Hướng dẫn thực hành tốt trong phòng xét 
nghiệm 

6 2 4 

Tổng cộng 45 15 30 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế, 2010, Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý 
phòng xét nghiệm Y học từ nay đên 2020. 

2. Văn phòng công nhận chất lượng, 2010, Yêu cầu bổ sung đánh giá phòng xét 
nghiệm y tế - AGLM. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + Điểm thi 
cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: An toàn sinh học  

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1TC, 30 tiết 
- Tự học 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – Dược, 

Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức về an toàn sinh học trong phòng thí 

nghiệm, vận dụng phương pháp sinh học phân tử hiện đại  

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

 Trang bị cho sinh viên những kiến thức về an toàn sinh học trong phòng thí 

nghiệm, vận dụng phương pháp sinh học phân tử hiện đại (PCR, ELISA, Southern 

Blot…) để kiểm tra, đánh giá sinh vật biến đổi gen, đánh giá an toàn vi sinh vật. 

 Kỹ năng:  

 Sau khi kết thúc học phần, sinh viên ngành công nghệ sinh học sẽ đạt được những 

kỹ năng cần thiết về đảm bảo an toàn để thực hành các môn học chuyên ngành như Kỹ 

thuật di truyền, Nuôi cấy mô tế bào thực vật, Nuôi cấy mô tế bào động vật, tham gia 

nghiên cứu khoa học, làm khóa luận tốt nghiệp... Những kỹ năng bao gồm thao tác một 

cách an toàn cho người làm thí nghiệm, cho môi trường và cho mọi người xung quanh 

khi làm việc trong phòng thí nghiệm, tiếp xúc với hóa chất, mẫu vật có nguy cơ gây 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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bệnh và cả việc sử dụng an toàn các trang thiết bị của phòng thí nghiệm. Ngoài ra, sinh 

viên sẽ được rèn các kỹ năng đánh giá những rủi ro của các sản phẩm công nghệ sinh 

học hiện đại như sản phẩm ADN tái tổ hợp (Insulin tái tổ hợp, hocmon sinh trưởng tái 

tổ hợp…) và sản phẩm biến đổi gen. 

 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ và sáng tạo trong việc thực hiện các xét nghiệm thuộc 
lĩnh vực xét nghiệm. 

9. Nội dung học phần 

Tên bài 
Số tiết 

TS LT TH 

Chương 1: Đại cương về an toàn sinh học 6 2 4 

Chương 2: Vi sinh vật và An toàn sinh học 6 2 4 

Chương 3: Chương trình khắc phục quốc gia về nâng cao 
năng lực quản lý phòng xét nghiệm y học từ 2011 đến 
2020 

6 2 4 

Chương 4: Công nghệ ADN tái tổ hợp và an toàn sinh học 6 2 4 

Chương 5: Nguyên tắc xây dựng phòng thí nghiệm an toàn 
sinh học 6 2 4 

Chương 6: Kỹ thuật phòng thí nghiệm an toàn sinh học 6 2 4 

Chương 7: Quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam 3 1 2 

Chương 8: Tổ chức và tập huấn về An toàn sinh học 6 2 4 

Tổng cộng 45 15 30 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Thành Hổ (2006), Nhập môn công nghệ sinh học, NXB giáo dục. 

2. Nguyễn Văn Mùi (2008), An toàn sinh học, NXB giáo dục 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 
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Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + Điểm thi 
cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm  

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1TC, 30 tiết 
- Tự học 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Môn học gồm có các phần: Chất lượng và các khái niệm liên quan đến quản lý 

chất lượng phòng thí nghiệm, giới thiệu một số hệ thống quản lý và hệ thống tiêu chuẩn 

chất lượng, 15 yêu cầu về quản lý và 10 yêu cầu về kỹ thuật để quản lý phòng thí nghiệm 

theo tiêu chuẩn ISO /IEC 17025 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

 Nắm được các công việc cần thực hiện trong labo để góp phần đảm bảo chất lượng 

xét  nghiệm 

 Kỹ năng:  

- Thực hiện được một số kỹ năng góp phần đảm bảo chất lượng xét nghiệm huyết 
học 

- Thực hiện được việc đánh giá nội bộ về đảm bảo chất lượng xét nghiệm của labo 
đang làm việc. 

 Thái độ:  

- Có tinh thần trách nhiệm , khẩn trương, có ý thức hợp tác trong khi làm việc. 

- Hăng hái tham gia các hoạt động thực hành đảm bảo chất lượng xét nghiệm. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 



47 
 

8.  Nội dung học phần 

Tên bài 
Số tiết 

TS LT TH 

1. Giới thiệu môn học, tài liệu học tập, hướng dẫn hoạt 
động  6 3 6 

2. Chất lượng và các khái niệm liên quan đến chất lượng. 6 3 6 

3. Giới thiệu một số hệ thống quản lý và hệ thống tiêu 
chuẩn chất lượng. 6 3 6 

4. Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và 
hiệu chuẩn (ISO 17025 : 2005). 8 3 6 

5. Thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phòng 
thí nghiệm theo ISO 17025 : 2005 6 3 6 

Tổng cộng 45 15 30 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Thành Hổ (2006), Nhập môn công nghệ sinh học, NXB giáo dục. 

2. Nguyễn Văn Mùi (2008), An toàn sinh học, NXB giáo dục 

3. Nguyễn Thế Khánh, 2015, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 

10. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + Điểm 
thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
  
  

 
  



48 
 

 

1. Tên học phần: Kỹ thuật cơ bản phòng xét nghiệm  

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Khái quát các kiến thức sinh học cơ bản, đặc biệt là sinh học y học. Trình bày những 

xu thế phát triển của sinh học phân tử và các nguyên lý sinh thái có quan hệ đến loài 

người. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Trình bày những nội dung cơ bản về an toàn phòng thí nghiệm y học. 

- Phân tích được các nguyên tắc thực hiện cơ bản các kỹ thuật của xét nghiệm. 

 Kỹ năng: Sử dụng thành thạo một số dụng cụ và trang thiết bị trong phòng thí 

nghiệm, đồng thời thao tác đúng các quy định kỹ thuật cơ bản về hóa sinh và 

huyết học, vi sinh và ký sinh trùng. 

 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong quá trình thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm. 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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9. Nội dung học phần 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần I: Hóa sinh 4 8  

Chương 1: Một số dụng cụ và máy móc sử dụng trong 
xét nghiệm hóa sinh 

1 3  

Chương 2: An toàn trong phòng xét nghiệm Y học 1 2  
Chương 3: Phương pháp cân, pha dung dịch, đo pH 1 2  
Chương 4: Hệ thống đơn vị quốc tế 1 1  
Phần 2: Huyết học 4 8  

Chương 1: Kéo làn máu 1 2  
Chương 2: Lấy máu mao quản 0,5 1  
Chương 3: Lấy máu tĩnh mạch, động mạch 1 2  
Chương 4: Pha chế thuốc thử - thuốc nhuộm 0.5 1  
Chương 5: Nhuộm Wright 0.5 1  
Chương 6: Sự di truyền các nhóm máu 0.5 1  
Phần 3: Vi sinh 4 7  
Chương 1: Các phương pháp khử, vô khuẩn. Nội quy 
phòng thực tập vi sinh 

1 2  

Chương 2: Tiêm truyền súc vật 1 1  
Chương 3: Sử dụng và bảo quản trang thiết bị trong 
phòng thí nghiệm 

1 2  

Chương 4: Công tác tiệt khuẩn, khử khuẩn phòng xét 
nghiệm vi sinh 

1 2  

Phần 4: Ký sinh trùng 3 7  
Chương 1: Các xét nghiệm chẩn đoán bệnh Ký sinh 
trùng 

1 2  

Chương 2: Cách lấy bệnh phẩm trong chẩn đoán Ký 
sinh trùng 

0.5 1  

Chương 3: Sử dụng, bảo quản dụng cụ thủy tinh trong 
phòng thí nghiệm 

1 1  



50 
 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 4: Sử dụng và bảo quản kính hiển vi quan học 0.5 1  

Chương 5: Kỹ thuật xét nghiệm phân 1 2  
Tổng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thế Khánh, 2015, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 
2. Phạm Hùng Vân, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, NXB Y học. 
3. Đỗ Đình Hồ, Sổ tay xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, NXB Y học. 
4. Đỗ Trung Phấn, Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và ứng dụng truyền máu trong 

lâm sàng 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
 Cần Thơ, ngày    tháng    năm 20 

Khoa Y – Dược 
 
 
 

PGS. TS Phạm Hùng Lực 

Bộ môn 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

NGND. GS – TS. Võ Tòng Xuân 

1. Tên học phần: Huyết học tế bào  
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2. Số tín chỉ: 4 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30 tiết 
- Thực hành: 2 TC, 60 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Khái quát các kiến thức sinh học cơ bản về máu và hình dạng, đặc điểm của các loại 

tế bào máu, giúp sinh viên hoàn thiện các thao tác kỹ thuật xét nghiệm về tế bào và nhận 

định tế bào qua kính hiển vi và máy đếm tế bào tự động, nhận định được giữa các giá 

trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý của tế bào máu. Ngoài ra, nội dung học phần còn 

giúp cho sinh viên hoàn thiện các thao tác thực hiện kỹ thuật xét nghiệm huyết học tế 

bào và các chỉ số tế bào máu, nhận định được giữa giá trị xét nghiệm với thực tế bệnh 

lý của tế bào máu. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Trình bày được quá trình sinh máu của các tế bào. 

- Mô tả hình dạng, kích thước, tính chất, các chỉ số bình thường và bất thường 

của các dòng tế bào máu 

- Liệt kê các chỉ số trong huyết đồ 

 Kỹ năng: 

- Nhận diện được các loại tế bào máu bình thường và bệnh lý 

- Chuẩn bị được các dụng cụ, hóa chất để xét nghiệm huyết học 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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- Làm được những kỹ thuật xét nghiệm cơ bản về huyết học đạt độ tin cậy 

- Thiết lập công thức bạch cầu cho từng mẫu bệnh phẩm 

- Sử dụng được máy đếm tế bào tự động 

- Phân tích được kết quả tế bào máu qua hệ thống đếm tế bào tự động 

- Pha chế được một số hóa chất trong xét nghiệm huyết học tế bào 

- Thực hiện được xét nghiệm huyết đồ 

- Nhận đinh được kết quả giá trị xét nghiệm với thực tế từng bệnh lý của các tế 

bào máu 

 Thái độ:  

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong quá trình thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm. 

- Vận dụng và liên hệ được các kiến thức huyết học vào việc học tập, nghiên cứu 

các môn y học cơ sở có liên quan và các môn y học lâm sàng 

9. Nội dung học phần 

Huyết học tế bào 1 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 1: Giới thiệu phần Huyết học –Truyền máu 2 0  

Chương 2: Lý thuyết sinh máu và các yếu tố sinh 

trưởng 
2 0  

Chương 3: Dòng hồng cầu 2 8  

Chương 4: Dòng bạch cầu 2 8  
Chương 5: Dòng tiểu cầu 2 8  
Chương 6: Dòng Lymphocyte 2 8  
Chương 7: Dòng Plasmocyte 2 8  
Chương 8: Kỹ thuật xét nghiệm lập công thức bạch 

cầu máu ngoại vi 
2 10  

Chương 9: Phân tích tế bào máu qua hệ thống đếm 

tế bào máu tự động 
2 10  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 10: Kháng nguyên – kháng thể 4 0  
Chương 11: Thiếu máu nhược sắc – Thiếu máu tan 

huyết 
4 0  

Chương 12: Xuất huyết giảm tiểu cầu 4 0  
Tổng 30 60  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thế Khánh, 2015, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 
2. Phạm Hùng Vân, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, NXB Y học. 
3. Đỗ Đình Hồ, Sổ tay xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, NXB Y học. 
4. Đỗ Trung Phấn, Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và ứng dụng truyền máu trong 

lâm sàng 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Huyết học đông máu truyền máu  

2. Số tín chỉ: 4 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 2 TC, 30  tiết 
- Thực tập: 2 TC, 60 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Hoá sinh, Khoa Y – Dược, 
Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về miễn dịch trong huyết học, 

cách sử dụng máu và các chế phẩm của máu nhằm giúp sinh viên thực hiện tốt thao tác 

kỹ thuật xét nghiệm trong truyền máu. Học phần nêu ra ý nghĩa kết quả của các giá trị 

sinh học cũng như công tác quản lý, đảm bảo chất lượng an toàn trong quá trình truyền 

máu. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Trình bày được các hệ thống nhóm máu, các vấn đề miễn dịch trong huyết học. 

- Nêu được các nguyên tắc truyền máu và cơ sở khoa học của nó. 

 Kỹ năng:  

- Thực hiện được quy trình truyền máu an toàn. 

- Sử dụng đúng các chế phẩm của máu. 
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 Thái độ:   

- Ý thức tự học, thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc khi làm trong phòng thí 

nghiệm 

- Vận dụng và liên hệ được các kiến thức huyết học vào việc học tập, nghiên cứu 

các môn y học cơ sở có liên quan và các môn y học lâm sàng. 

9. Nội dung học phần 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 30 0  
Chương 1: Đại cương về an toàn truyền máu 2 0  

Chương 2: Hệ thống nhóm máu ABO, hệ thống 

Rhesus 
4 0  

Chương 3: Các hệ nhóm máu khác 2 0  

Chương 4: Các chế phẩm máu: đặc điểm, bảo quản 

và chỉ định 
2 0  

Chương 5: Tai biến truyền máu 2 0  
Chương 6: Tuyển chọn người cho máu 2 0  
Chương 7: Kỹ thuật cơ bản giải quyết các trường 

hợp không phù hợp nhóm máu hệ ABO 
2 0  

Chương 8: Đặc tính huyết thanh học, cách sản suất 

và cách dùng huyết thanh mẫu trong định nhóm máu 

ABO và Rh 

2 0  

Chương 9: Cách pha chế hồng cầu mẫu 2 0  
Chương 10: Kỹ thuật Coombs 4 0  
Chương 11: Phương pháp tìm và xác định nguyên 

nhân gây phản ứng truyền máu 
2 0  

Chương 12: Kỹ thuật thử phản ứng chéo 4 0  
Phần thực hành 0 30  
Chương 1: Sản xuất huyết thanh mẫu 0 8  
Chương 2: Cách pha chế hồng cầu mẫu 0 8  

Chương 3: Phân loại ABO trực tiếp 0 8  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 4: Phân loại ABO gián tiếp 0 8  

Chương 5: Phân loại Rhesus 0 4  

Chương 6: Coombs trực tiếp 0 8  

Chương 7: Coombs gián tiếp 0 8  

Chương 8: Crossmash 1 0 4  

Chương 9: Crossmash 2 0 4  

Tổng 30 60  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thế Khánh, 2015, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 
2. Phạm Hùng Vân, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, NXB Y học. 
3. Đỗ Đình Hồ, Sổ tay xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, NXB Y học. 
4. Đỗ Trung Phấn, Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và ứng dụng truyền máu trong 

lâm sàng 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Hóa sinh 1, 2, 3  

2. Số tín chỉ: 6 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 3 TC, 45  tiết 
- Thực tập: 3 TC, 90 tiết 
- Tự học: 90 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Hoá sinh, Khoa Y – Dược, 
Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Môn hóa sinh cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về cấu tạo và chuyển hóa các 
chất sống, cơ thể sống và các rối loạn chuyển hóa gây ra bệnh tật. Trang bị kỹ năng thực 
hành để xác định tính chất hóa học của các chất, định tính và định lượng các chất trong 
máu và nước tiểu, từ đó giúp chẩn đoán chính xác, đưa ra hướng điều trị và theo dõi 
bệnh tật. Học phần còn cung cấp cho sinh viên chức năng hóa sinh của một số cơ quan 
trong cơ thể, giữa cơ thể với môi trường. Ngoài ra, học phần cung cấp thêm các kiến 
thức về xét nghiệm hóa sinh lâm sàng và ý nghĩa lâm sàng của xét nghiệm đó trong 
trường hợp bệnh lý cụ thể. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về hóa sinh chuyển hóa và hóa sinh của 
các cơ quan trong cơ thể. 

- Thực hiện được các kỹ thuật định tính, định lượng các chất trong máu, nước tiểu 
và các dịch trong cơ thể. 

- Trình bày được những trị số bình thường và bệnh lý của các chất trong máu, 
nước tiểu và các dịch cơ thể. 

- Trình bày được một số rối loạn chuyển hóa liên quan đến các bệnh lý lâm sàng. 
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- Liệt kê được một số xét nghiệm thường dùng trong một số bệnh lý về gan, thận, 
tim mạch. 

- Thực hiện một số xét nghiệm trong một số bệnh lý hay gặp. 

- Biện luận được các kết quả xét nghiệm giúp chẩn đoán lâm sàng. 

 Kỹ năng: Áp dụng được các kiến thức xét nghiệm hóa sinh thông thường vào 
chẩn đoán bệnh lý lâm sàng. 

 Thái độ:   

- Ý thức tự học, thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc khi làm trong phòng thí 
nghiệm 

- Vận dụng và liên hệ được các kiến thức huyết học vào việc học tập, nghiên cứu 
các môn y học cơ sở có liên quan và các môn y học lâm sàng. 

9. Nội dung học phần 

Hóa sinh 1 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 1: Đại cương hóa sinh học 1 0  

Chương 2: Hóa học glucid 1 4  
Chương 3: Hóa học lipid 1 4  

Chương 4: Hóa học protein 1 4  

Chương 5: Hóa học hemoglobulin 1 2  
Chương 6: Hóa học acid nucleic 1 0  
Chương 7: Xúc tác sinh học 1 0  
Chương 8: Khái niệm chuyển hóa chất 1 0  

Chương 9: Chuyển hóa năng lượng 1 0  
Chương 10: Chuyển hóa glucid 1 4  
Chương 11: Chuyển hóa lipid 1 4  

Chương 12: Sinh tổng hợp và chuyển hóa protein 1 4  
Chương 13: Chuyển hóa hemoglobulin 1 2  
Chương 14: Chuyển hóa acid nucleic 1 2  

Chương 15: Liên quan điều hòa chuyển hóa 1 0  

Tổng 15 30  
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Hóa sinh 2 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 15 0  

Chương 1: Chuyển hóa muối nước và các chất vô 

cơ – Khí máu và thăng bằng acid base 
2 0  

Chương 2: Hóa sinh gan – Hóa sinh thận 4 0  

Chương 3: Hóa sinh máu và các dịch sinh vật 4 0  

Chương 4: Hóa sinh cơ – Hóa sinh thần kinh 2 0  
Chương 5: Hóa sinh dinh dưỡng 3 0  
Phần thực hành 0 30  
Chương 1: Xác định hoạt tính của AST, ALT trong 

huyết thanh 
0 4  

Chương 2: Các enzyme trong bệnh lý tim mạch 0 8  
Chương 3: Các chiết xuất protein từ cơ và nhận diện 

các loại protein này 
0 6  

Chương 4: Điện di protein trong huyết thanh 0 6  

Chương 5: Điện di hemoglobulin trong huyết thanh 0 6  

Tổng 15 30  

Hóa sinh 3 

Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH  HT khác 

Chương 1: Những vấn đề chung của hóa sinh lâm 
sàng 

1 0  

Chương 2: Rối loạn chuyển hóa glucid và bệnh đái 
tháo đường 

3 6  

Chương 3: Rối loạn chuyển hóa Lipid và bệnh tim 
mạch 

2 
6 

 

Chương 4: Các enzym trong bệnh lý tim mạch – 
nhồi máu cơ tim 

3 
6 
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Chủ đề/Bài học 
Số tiết học 

LT TH  HT khác 
Chương 5: Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh 
thận 

3 
6 

 

Chương 6: Xét nghiệm hóa sinh trpng chẩn đoán 
gan –mật 

3 
6 

 

Tổng 15 60  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ môn hóa sinh – ĐH Y Dược TP.HCM, 2008, Hoá sinh học, NXB Y học 
2. Đỗ Đình Hồ, 2011, Hóa sinh, NXB Giáo dục 
3. Nguyễn Nghiêm Luật, 2010, Hoá sinh, NXB Y học  
4. Bộ môn hoá sinh – ĐH Y Hà Nội, 2012, Thực tập hoá sinh, NXB Y học 
5. Website Bộ Y tế Việt Nam: www.moh.gov.vn 
6. Website Cục quản lý – Khám chữa bệnh – Bộ Y tế Việt Nam: http://kcb.vn/ 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
 Cần Thơ, ngày    tháng    năm 20 

Khoa Y – Dược 
 
 
 

PGS. TS Phạm Hùng Lực 

Bộ môn 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

NGND. GS – TS. Võ Tòng Xuân 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Vi sinh 1, 2, 3, 4 

2. Số tín chỉ: 9 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 5 TC, 75  tiết 
- Thực tập: 4 TC, 120 tiết 
- Tự học: 150 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Hoá sinh, Khoa Y – Dược, 

Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm sinh lý, cấu trúc kháng 

nguyên, tính chất sinh hóa học của vi khuẩn. Đồng thời môn học này còn hướng dẫn 

các kỹ thuật cơ bản được sử dụng trong các xét nghiệm vi sinh như quy trình pha chế 

một số môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm và làm tiêu bản, thực hiện một số phương 

pháp nhuộm, các phương pháp nuôi cấy vi sinh vật trên các loại môi trường. 

Ngoài ra, môn học còn cung cấp các kiến thức về đặc điểm sinh học, khả năng gây 

bệnh, các phương pháp chẩn đoán vi khuẩn học, vi sinh vật và các loại virus gây bệnh.  

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về vi khuẩn. 

- Trình bày được các kỹ thuật miễn dịch sử dụng trong chẩn đoán vi sinh vật. 

- Mô tả được các đặc điểm sinh học của các vi khuẩn gây bệnh thông thường. 

- Trình bày được cơ chế gây bệnh của các vi khuẩn gây bệnh thông thường. 
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- Trình bày được một số phương pháp chẩn đoán căn nguyên gây bệnh và phòng 

bệnh có hiệu lực. 

- Liệt kê các phương pháp chẩn đoán do virus. 

- Nêu được nguyên tắc của kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh học. 

 Kỹ năng:  

- Pha chế được các thuốc nhuộm và môi trường nuôi cấy vi khuẩn thông thường. 

- Thực hiện được kỹ thuật nuôi cấy, phân lập và định dạng các vi khuẩn gây 

bệnh thông thường và kháng sinh đồ. 

- Thực hiện được các kỹ thuật lấy mẫu, nuôi cấy, phân lập, kháng sinh đồ vi sinh 

vật trên từng loại bệnh phẩm lâm sàng. 

- Áp dụng được các phương pháp chẩn đoán do virus. 

- Nêu được nguyên tắc của kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh học. 

 Thái độ:   

- Ý thức tự học, thái độ cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc khi làm trong phòng thí 

nghiệm 

- Vận dụng và liên hệ được các kiến thức huyết học vào việc học tập, nghiên cứu 

các môn y học cơ sở có liên quan và các môn y học lâm sàng. 

9. Nội dung học phần 

Vi sinh 1 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 15 0  
Chương 1: Đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát 
triển của vi sinh y học 

1 0  

Chương 2: Đại cương vi khuẩn, hình thể cấu tạo, 
sinh lý. Ảnh hưởng của các yếu tố lý hóa, sinh học 
trên vi sinh vật 

2 0  

Chương 3: Nhiễm trùng và miễn dịch 2 0  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 4: Kháng nguyên, kháng thể, đáp ứng miễn 
dịch. Phản ứng kháng nguyên, kháng thể 

3 0  

Chương 5: Vắc-xin, huyết thanh 2 0  
Chương 6: Thuốc kháng sinh 2 0  
Chương 7: Pha chế một số môi trường nuôi cấy vi 
khuẩn 

3 0  

Phần thực hành 0 60  
Chương 1: Điều chế một số thuốc nhuộm, thuốc thử 0 5  
Chương 2: Các phương pháp nhuộm 0 5  
Chương 3: Kỹ thuật soi tươi 0 5  
Chương 4: Nhận định kết quả khảo sát hiển vi 0 5  

Chương 5: Pha chế một số môi trường nuôi cấy vi 
khuẩn 

0 
5 

 

Chương 6: Kỹ thuật cấy vi khuẩn 0 5  

Tổng 15 30  
Vi sinh 2 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 30 0  
Chương 1: Staphylococci và quy trình định danh 2 0  

Chương 2: Streptoccoci và quy trình định danh 2 0  
Chương 3: Não mô cầu – Lậu cầu 2 0  

Chương 4: Trực khuẩn dịch hạch 1 0  
Chương 5: Trực khuẩn đường ruột 4 0  
Chương 6: Trực khuẩn Gram (-) không lên men 1 0  
Chương 7: Mycobacteria, các phương pháp phát 

hiện bệnh lao 
2 0  

Chương 8: Vi khuẩn ho gà, uốn ván, bạch hầu, 

Haemophilus influenza 
4 0  

Chương 9: Vi khuẩn tả, Helicobacter pylori, 

Campylobacter 
4 0  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 10: Vi khuẩn giang mai – Vi khuẩn 

leptospira 
2 0  

Chương 11: Chlamydia - Mycoplasma 2 0  
Chương 12: Rickettsia 2 0  

Chương 13: Kháng sinh đồ 2 0  

Phần thực hành 0 60  
Chương 1: Các phương pháp phát hiện vi khuẩn 

kháng thuốc 
0 2  

Chương 2: Staphylococci và quy trình định danh 0 2  
Chương 3: Streptoccoci và quy trình định danh 0 2  
Chương 4: Não mô cầu – Lậu cầu – Moraxella 0 2  
Chương 5: Trực khuẩn dịch hạch 0 2  

Chương 6: Chlamydia - Mycoplasma 0 2  
Chương 7: Rickettsia 0 2  
Chương 8: Trực khuẩn đường ruột 0 2  
Chương 9: Trực khuẩn Gram (-) không lên men 0 2  
Chương 10: Mycobacteria, các phương pháp phát 

hiện bệnh lao 
0 2  

Chương 11: Vi khuẩn ho gà, uốn ván, bạch hầu, 

Haemophilus influenza 
 

2 
 

Chương 12: Vi khuẩn tả, Helicobacter pylori, 

Campylobacter 
0 

2 
 

Chương 13: Vi khuẩn giang mai – Vi khuẩn 

leptospira 
0 

2 
 

Chương 14: Vi khuẩn thường trú 0 2  
Chương 15: Kháng sinh đồ 0 2  

Tổng 30 30  
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Vi sinh 3 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 15 0  
Chương 1: Các loại bệnh phẩm thường gặp tại 

phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng 
1 0  

Chương 2: Nhiễm trùng huyết và du khuẩn huyết. 

Quy trình vi sinh lâm sàng cấy máu 
2 0  

Chương 3: Nhiễm trùng tiểu. Quy trình vi sinh lâm 

sàng cấy nước tiểu 
2 0  

Chương 4: Nhiễm trùng tiêu hóa. Quy trình vi sinh 

lâm sàng cấy phân 
2 0  

Chương 5: Bệnh viêm họng. Quy trình lâm sàng cấy 

quệt miệng 
1 0  

Chương 6: Nhiễm trùng đường hô hấp trên. Quy 

trình vi sinh lâm sàng cấy bệnh phẩm tai, mũi họng 
1 0  

Chương 7: Nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Quy 

trình vi sinh lâm sàng cấy đàm và NTA 
1 0  

Chương 8: Các nhiễm trùng sinh mủ. Quy trình vi 

sinh lâm sàng cấy mủ và dịch tiết 
1 0  

Chương 9: Viêm màng não. Quy trình vi sinh lâm 

sàng cấy dịch não tủy 
1 0  

Chương 10: Bệnh nhiễm trùng đường sinh dục. Quy 

trình vi sinh lâm sáng cấy niệu sinh dục 
1 0  

Chương 11: Quy trình xét nghiệm lao 1 0  

Chương 12: Quy trình xét nghiệm vi khuẩn kỵ khí 1 0  

Phần thực hành 0 60  
Chương 1: Nhiễm trùng huyết và du khuẩn huyết. 

Quy trình vi sinh lâm sàng cấy máu. 
0 3  

Chương 2: Nhiễm trùng tiểu. Quy trình vi sinh lâm 

sàng cấy nước tiểu 
0 

3 
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 3: Nhiễm trùng tiêu hóa. Quy trình vi sinh 

lâm sàng cấy phân 
0 

3 
 

Chương 4: Bệnh viêm họng. Quy trình vi sinh lâm 

sàng cấy quệt họng 
0 

3 
 

Chương 5: Nhiễm trùng đường hô hấp trên. Quy 

trình vi sinh lâm sàng cấy bệnh phẩm tai, mũi, họng 
0 

3 

 

Chương 6: Nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Quy 

trình vi sinh lâm sàng cấy đàm và NTA 
0 

3 
 

Chương 7: Các nhiễm trùng sinh mủ. Quy trình vi 

sinh lâm sàng cấy mủ và dịch tiết 
0 

3 
 

Chương 8: Viêm màng não. Quy trình vi sinh lâm 

sàng cấy dịch não tủy 
0 

3 
 

Chương 9: Bệnh nhiễm trùng đường sinh dục. Quy 

trình vi sinh lâm sáng cấy niệu sinh dục 
0 

3 
 

Chương 10: Quy trình xét nghiệm lao 0 2  

Chương 11: Quy trình xét nghiệm vi khuẩn kỵ khí 0 1  

Tổng 15 30  
Vi sinh 4 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 15 0  
Chương 1: Đại cương virus, virus cúm 2   

Chương 2: Các phương pháp chẩn đoán bệnh do 

virus 
1   

Chương 3: Kỹ thuật chẩn đoán huyết thanh học 2   

Chương 4: Xét nghiệm nước tiểu, thực hiện phát 

hiện VSV 
1   

Chương 5: Chẩn đoán gây bệnh đường hô hấp 2   
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 6: Virus Rubella – Virus Entero – Virus 

Dengue 
2   

Chương 7: Chẩn đoán virus gây bệnh đường tiêu 

hóa (Rotavirus, Echovirus) 
2   

Chương 8: Chẩn đoán virus gây bệnh đường máu 

(HBV, HCV, HIV) 
2   

Chương 9: Một số kỹ thuật chẩn đoán vi sinh hiện 

đại 
1   

Phần thực hành 0 30  
Chương 1: Các phản ứng huyết thanh chẩn đoán 

virus 
 5  

Chương 2: Virus HIV  5  
Chương 3: Chẩn đoán virus gây bệnh viêm gan 

(HBV, HCV) 
 5  

Chương 4: Xét nghiệm nước phát hiện VSV  5  
Chương 5: Xét nghiệm thực phẩm phát hiện VSV  5  

Chương 6: Xét nghiệm vi sinh không khí  5  
Tổng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Lê Huy Chính, 2007, Vi sinh y học, NXB Y học. 
2. Phạm Hùng Vân, 2006, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, NXB Y học. 
3. Đinh Hữu Dung, Kỹ thuật cơ bản và đảm bảo chất lượng trong xét nghiệm vi 

sinh y học, NXB Y học. 
4. Vi sinh ký sinh trùng. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Ký sinh trùng 1, 2, 3  

2. Số tín chỉ: 6 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 3 TC, 45 tiết 
- Thực hành: 3 TC, 90 tiết 
- Tự học: 90 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về một số ký sinh trùng gây bệnh 

cho người. Hoàn thiện khả năng nhận diện hình ảnh trên một số thông tin lâm sàng cơ 

bản và xét nghiệm bệnh phẩm bằng cách xem kính hiển vi, cây, một số kỹ thuật miễn 

dịch… Ngoài ra, học phần còn cung cấp các kiến thức về một số bệnh trên người, đơn 

bào, nấm y học cũng như các kiến thức về ký sinh trùng sốt rét và tiết túc y học. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Trình bày được chu trình phát triển của ký sinh trùng để giải thích một số vấn đề 

về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, chẩn đoán và phòng ngừa các bệnh do ký sinh 

trùng gây ra  

- Trình bày được sự phổ biến và tầm quan trọng của nhiễm đơn bào và vi nấm ở 

các nước nhiệt đới, trong đó có Việt Nam 

- Trình bày được sự phổ biến và tầm quan trọng của bệnh sốt rét cũng như các vấn 

đề sức khỏe liên quan đến động vật chân khớp ở các nước nhiệt đới, trong đó có 

Việt Nam 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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 Kỹ năng:  

- Thu thập và bảo quản bệnh phẩm từ cá nhân và cộng đồng theo đúng yêu cầu 

kỹ thuật 

- Thực hiện chính xác các kỹ thuật cơ bản để chẩn đoán nhiễm giun sán đường 

ruột trong phân và giun sán trong máu. 

- Thực hành được một số kỹ thuật nhuộm trong chẩn đoán đơn bào và vi nấm 

- Liệt kê được kiến thức cơ bản để ứng dụng trong công tác phòng bệnh nhiễm 

đơn bào, vi nấm cho cá nhân và cộng đồng. 

- Xác định loài, các giai đoạn phát triển của ký sinh trùng sốt rét và mật độ ký 

sinh trùng trong các tiêu bản nhiễm KST sốt rét với độ chính xác 100% 

- Định danh giống của các động vật chân khớp liên quan đến y học với độ chính 

xác 100% 

 Thái độ:   

- Có tính chủ động, tỉ mỉ, sáng tạo trong học tập 

- Có khả năng tham gia hỗ trợ các chương trình phòng chống ký sinh trùng theo 

hướng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương nơi công tác. 

9. Nội dung học phần 

Ký sinh trùng 1 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 15 0  
Chương 1: Đại cương về ký sinh học 1 0  
Chương 2: Đại cương về giun hình ống 8 0  
Chương 3: Đại cương sán dải 6 0  

Phần thực hành 0 30  

Chương 1: Phương pháp làm phết ướt mẫu phân để 
chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng hiện diện trong 
đướng tiêu hóa 

0 6  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 2: Quan sát hình thể ấu trùng và các loại ký 
chủ trung gian của Gnathostoma 

0 6  

Chương 3: Quan sát các loại ốc ký chủ trung gian 
của các loại sán lá 

0 6  

Chương 4: Thực hành phương pháp Sasa, Harada 
Mori 

0 6  

Chương 5: Quan sát phôi giun chỉ trên tiêu bản mẫu 
PP knott thu thập phôi giun chỉ 

 6  

Tổng 30 30  

Ký sinh trùng 2 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT 

Phần lý thuyết 15 0  
Chương 1: Đại cương về đơn bào học 7 0  

Chương 2: Đại cương về Vi nấm học, dị ứng do vi nấm, 

ngộ độc do vi nấm 
8 0  

Phần thực hành 0 30  

Chương 1: Phương pháp làm phết ướt từ mẫu phân để 

chẩn đoán nhiễm đơn bào hiện diện trong đường tiêu hóa 
0 5  

Chương 2: Quan sát các Amip không gây bệnh. Thực 

hành phương pháp formalin ether chẩn đoán đơn bào 

đường ruột 

0 5  

Chương 3: Quan sát hình thể và định dạng khúm nấm 

trong môi trường Sabouraud.  
0 5  

Chương 4: Vi nấm Candida sp và Cryptococus 

neoforomans.  
0 5  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT 

Chương 5: Vi nấm sợi tơ, soi trực tiếp, cấy trong môi 

trường Sabouraud. Thực hành kỹ thuật Culture sur lame 
0 5  

Chương 6: Vi nấm nhị độ. P. marneffei, H. capsulatum, 

S. schenckii. Thực hiện cấy trong môi trường Sabouraud 

và BHI. 

0 3  

Chương 7: Phương pháp nhuộm giemsa chẩn đoán 

Trichomonas vaginalis Toxaplasma gondii và nấm 
0 2  

Tổng 15 30  

Ký sinh trùng 3 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 15 0  
Chương 1: Ký sinh trùng sốt rét 5 0  

Chương 2: Đại cương về động vật chân khớp và kiểm 

soát động vật chân khớp trong y học 
10 0  

Phần thực hành 0 30  
Chương 1: Phương pháp làm tiêu bản máu để chẩn 

đoán ký sinh trùng sốt rét. Đặc điểm hình thể của các 

loại ký sinh trùng sốt rét ký sinh chủ yếu ở người 

0 5  

Chương 2: Thực hiện phết máu ngoại vi để tìm ký 

sinh trùng sốt rét 
0 5  

Chương 3: Thực hiện kỹ thuật nhuộm Giemsa để tìm 

ký sinh trùng sốt rét 
0 5  

Chương 4: Thực hiện phương pháp chẩn đoán nhanh 

ký sinh trùng sốt rét bằng bộ thử nghiệm phát hiện 

kháng nguyên 

0 5  
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Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Chương 5: Thực hiện quan sát các tiêu bản trứng, ấu 

trùng của các giống muỗi. Thực hiện phương pháp 

gắn mẫu muỗi trưởng thành và ấu trùng muỗi 

0 5  

Chương 6: Quan sát các tiêu bản mẫu ruồi, ve, bọ, 

chí, rận rệp Paederus và Reduvius spp. 
0 5  

Tổng 15 30  

10. Tài liệu tham khảo 

1. Phạm Văn Thân, Ký sinh trùng thực hành, NXB Y học. 

2. Đoàn Thị Nguyện, Ký sinh trùng y học (cao đẳng xét nghiệm), NXB Y học 

3. Ký sinh trùng y học (đào tạo Dược sĩ đại học) 

4. Lê Thị Xuân, Giáo trinh Ký sinh trùng thực hành. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần: Xét nghiệm tế bào 1 & 2  

2. Số tín chỉ: 5 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 3 TC, 45  tiết 
- Thực tập: 2 TC, 60 tiết 
- Tự học: 120 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – Dược, 
Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về xét nghiệm tế bào học. Từ đó sinh viên có 
thể thực hành một số kỹ thuật xét nghiệm tế bào và biết nhận định kết quả tế bào học 
trong một số trường hợp bệnh lý. Ngoài ra, học phần này còn cung cấp kiến thức, kỹ 
năng cơ bản về xét nghiệm tế bào, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về biến đổi 
hình thái học và tổ chức mô trong bệnh lý. Từ đó sinh viên có thể hiểu và thực hành 
được các kỹ thuật xét nghiệm tế bào cơ bản. 

8. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức 

- Phân biệt được đặc điểm của các xét nghiệm tế bào học trong một số bệnh 
thường gặp. 

- Nhận diện các đặc điểm chính của u lành và u ác. 

- Trình bày được vai trò và ý nghĩa của kỹ thuật hình thái học trong chẩn đoán 
tổn thương mô và tế bào. 

- Phân biệt được những biến đổi về hình thái học và tổ chức mô trong bệnh lý. 

- Trình bày được tổ chức tổ chức và các trang thiết bị trong phòng xét nghiệm 
giải phẫu bệnh. 

 Kỹ năng: Thực hiện thành thạo một số kỹ thuật xét nghiệm tế bào cơ bản và 
chẩn đoán tế bảo học 
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 Thái độ:  Cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong quá trình thực hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm giải phẫu bệnh và chẩn đoán tế bào học. 

9. Nội dung học phần 

Xét nghiệm tế bào 1 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 30 0  

Chương 1: Giới thiệu sơ lược về môn Giải phẫu 

bệnh 
2 0  

Chương 2: Giới thiệu sơ lược về tế bào 2 0  

Chương 3: Tổn thương cơ bản của tế bào và mô 2 0  
Chương 4: Bệnh học viêm 4 0  
Chương 5: U và ung thư 2 0  
Chương 6: Ung thư phổi 2 0  
Chương 7: Ung thư gan nguyên phát và xơ gan 4 0  
Chương 8: Ung thư vòm 2 0  

Chương 9: Ung thư lưỡi, sàn hàm 2 0  
Chương 10: Viêm cầu thận 2 0  
Chương 11: Bệnh hạch lympho 2 0  
Chương 12: Bệnh lý đường tiêu hóa 4 0  
Phần thực hành 0 60  
Chương 1: Khảo sát các đặc điểm nhận biết u lành 

biểu mô (qua kính hiển vi quang học)  
0 5  

Chương 2: Khảo sát các đặc điểm nhận biết u lành 

trung mô (qua kính hiển vi quang học) 
0 5  

Chương 3: Khảo sát các đặc điểm nhận biết u ác 

biểu mô (qua kính hiển vi quang học) 
0 10  

Chương 4: Khảo sát các đặc điểm nhận biết u ác 

trung mô (qua kính hiển vi quang học) 
0 10  

Tổng 30 30  
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Xét nghiệm tế bào 2 

Chủ đề/Bài học Số tiết học 
LT TH  HT khác 

Phần lý thuyết 30 0  
Chương 1: Bệnh tim và mạch máu 2   

Chương 2: Bệnh Basedow và bướu keo tuyến giáp 1   

Chương 3: U lành tuyến vú – ung thư biểu mô tuyến 

vú 
1   

Chương 4: Viêm cổ tử cung – ung thư cổ tử cung 1   

Chương 5: Bệnh buồng trứng 1   
Chương 6: Bệnh sinh dục nam 1   
Chương 7: Bệnh lý xương 1   
Chương 8: Tổ chức và các trang thiết bị trong phòng 

xét nghiệm giải phẫu bệnh 
1   

Chương 9: Kỹ thuật cắt lọc và cố định bệnh phẩm 1   
Chương 10: Kỹ thuật chuyển và đúc (vùi) bệnh 

phẩm 
1   

Chương 11: Kỹ thuật cắt mảnh mẫu mô 1   
Chương 12: Nguyên lý cơ bản, nguyên lý bắt màu 

và cá bước tiến hành một số kỹ thuật nhuộm tiêu 

bản giải phẫu bệnh 

2   

Phần thực hành 0 30  
Chương 1: Kỹ thuật cắt lọc và cố định 0 22  
Chương 2: Kỹ thuật nhuộm tiêu bản bằng phương 

pháp H.E 
0 8  

Tổng 15 60  
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10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thế Khánh, 2015, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 

2. Phạm Hùng Vân, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, NXB Y học. 

3. Giải phẫu bệnh học, Trường Đại học Y khoa Huế. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Y sinh học phân tử nâng cao  

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 45 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần cung cấp một số kỹ thuật hiện đại ứng dụng phát hiện, chẩn đoán và theo 

dõi điều trị một số bệnh lý trong Y khoa. 

8. Mục tiêu học phần: 

Kiến thức:  

- Nhận thức được tầm quan trọng của sinh học phân tử trong nghiên cứu Y sinh 

học hiện đại 

- Trình bày được ứng dụng của sinh học phân tử vào chẩn đoán phát hiện và 

theo dõi điều trị các bệnh lý nhiễm trùng, di truyền hay ung thư. 

Kỹ năng: Thực hiện được một kỹ thuật sinh học phân tử phát hiện tác nhân gây bệnh 

Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ và sáng tạo trong việc thực hiện các xét nghiệm thuộc lĩnh 

vực sinh học phân tử. 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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9. Nội dung học phần 

Tên bài 
Số tiết 

TS LT TH 

Chương 1: Giới thiệu rối loạn gen do bất thường nhiễm sắc 
thể 

3 1 2 

Chương 2: Ứng dụng phát hiện bất thường nhiễm sắc thể 
trong các bệnh lý 

6 2 4 

Chương 3: Điều trị bằng biện pháp gen hoặc tế bào 3 1 2 

Chương 4: Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh 
di truyền và chẩn đoán trước sinh 

6 2 4 

Chương 5: Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh 
ung thư 

6 2 4 

Chương 6: Ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh 
nhiễm trùng 

6 2 4 

Chương 7: Ứng dụng nhuộm hóa mô miễn dịch trong chẩn 
đoán tiên lượng và điều trị bệnh 

4 2 2 

Chương 8: Phương pháp PCR chẩn đoán bệnh thoái hóa cơ 
tủy 

5 1 4 

Chương 9: Phương pháp Realtime PCR định lượng 
HBV/HCV 

6 2 4 

Tổng cộng 45 15 30 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Sinh học phân tử (đào tạo dược sĩ Đại học) 
2. Võ Thị Thương Lan, Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dung 
3. Lê Duy Thành, Cơ sở sinh học phân tử, NXB Giáo dục 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm miễn dịch 

2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Nội dung gồm kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa sức khoẻ, môi trường và bệnh 
tật. Các yếu tố nguy cơ của môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và các biện pháp phòng 
chống. 

8. Mục tiêu học phần 

 Trình bày được các phương pháp xét nghiệm elisa 

 Trình bày được các phương pháp xét nghiệm miễn dịch phát xạ huỳnh quang 

 Trình bày được các phương pháp xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang 

 Trình bày được các phương pháp xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang 

 Xử lý được sự cố trong máy xét nghiệm miễn dịch 

 Bảo dưỡng được máy xét nghiệm miễn dịch 

 Sửa chữa được các lỗi nhỏ của máy xét nghiệm miễn dịch 

9. Nội dung học phần 

TT Nội dung Phân bố TC 
Lý thuyết Thực hành 

1 Máy rửa của dàn elisa 2 3 
2 Máy đọc của dàn elisa 1 3 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 



82 
 

3 Buồng ủ của dàn elisa 2 3 
4 Bộ phận lấy mẫu 1 4 
5 Sửa chữa máy xét nghiệm miễn dịch phát xạ 

huỳnh quang 2 5 

6 Sơ đồ khối máy xét nghiệm miễn dịch phát xạ 
huỳnh quang 2 5 

7 Bảo dưỡng máy xét nghiệm miễn dịch phát xạ 
huỳnh quang 3 5 

8 Sửa chữa máy xét nghiệm miễn dịch phát xạ 
huỳnh quang 2 5 

 Tổng cộng: 15 30 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Nguyễn Thế Khánh, 2015, Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 
2. Phạm Hùng Vân, Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng, NXB Y học. 
3. Đỗ Đình Hồ, Sổ tay xét nghiệm hóa sinh lâm sàng, NXB Y học. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Quản lý chất lượng xét nghiệm 

2. Số TC: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 60 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 
Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: vai trò của công tác kiểm 

tra chất lượng xét nghiệm; quy trình kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa sinh, huyết 

học, vi sinh và ký sinh trùng bao gồm cả nội kiểm và ngoại kiểm. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Phân tích được ý nghĩa của việc kiểm tra chất lượng xét nghiệm 

- Trình bày được định nghĩa chất lượng, định nghĩa nội kiểm, ngoại kiểm.  

- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm. 

- Trình bày được các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng 

- Trình bày được nguyên tắc của quy trình kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa 
sinh, huyết học, vi sinh và ký sinh trùng. 

 Kỹ năng: thao tác được kỹ thuạt PCR, Realtime PCR 

 Thái độ: cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong quá trình thực hiện các kỹ thuật xét 
nghiệm 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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8.     Nội dung học phần 

STT Tên bài Số tiết 

TS LT TH 

1 Đại cương về kiểm tra chất lượng xét nghiệm 6 1 4 

2 Kiểm tra chất lượng hóa sinh 12 3 6 

3 Kiểm tra chất lượng huyết học 12 3 6 

4 Kiểm tra chất lượng vi sinh 12 3 6 

5 Kiểm tra chất lượng ký sinh trùng 10 3 4 

6 Kiểm tra chất lượng giải phẫu bệnh 8 2 4 

 Tổng cộng 45 15 30 

9. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế, 2012, Hóa sinh, NXB Y Học. 
2. Đại học Dược Hà Nội, 2012, Hóa sinh học, NXB Y học. 
3. Bộ Y tế, 2006, Giáo trình ký sinh trùng thực hành. 
4. Lê Hồng Minh, Phạm Văn Thân, Vi sinh ký sinh trùng, NXB Y học. 
5. Phạm Văn Thân, 2001, Ký sinh trùng y học, NXBYH Hà Nội. 

10. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

1. Tên học phần: Kiểm soát nhiễm khuẩn  
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2. Số tín chỉ: 2 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Lý thuyết: 1 TC, 15 tiết 
- Thực hành: 1 TC, 30 tiết 
- Tự học: 30 giờ 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

 Học phần này là mọt trong những học phần quan trọng, nội dung gồm các khái 

niệm về nhiễm trùng bệnh viện và các kỹ năng công tác phòng chống nhiễm trùng tại 

bệnh viện, kỹ năng thực hiện nội vệ sinh khoa phòng và biện pháp khử trùng – tiệt 

trùng trong bệnh viện. Qua đây, sinh viên sẽ có khả năng tham gia phòng chống nhiễm 

khuẩn cho bản thân và cho cộng đồng. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

- Phân tích được ý nghĩa của việc kiểm tra chất lượng xét nghiệm 

- Trình bày được định nghĩa chất lượng, định nghĩa nội kiểm, ngoại kiểm.  

- Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xét nghiệm. 

- Trình bày được các tiêu chuẩn về kiểm tra chất lượng 

- Trình bày được nguyên tắc của quy trình kiểm tra chất lượng xét nghiệm hóa 

sinh, huyết học, vi sinh và ký sinh trùng. 

 Kỹ năng: tham gia công tác phòng chống nhiễm khuẩn của bệnh viện 

 Thái độ: chủ động đề xuất các biện pháp tham gia phòng chống nhiễm khuẩn 

bệnh viện mang lại hiệu quả. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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9. Nội dung học phần 

Tên bài 
Số tiết 

LT TH 
Phần lý thuyết 15 0 
Chương 1: Tổng quan về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn 
bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Hệ thống tổ chức kiểm soát nhiễm 
khuẩn tại các cơ sở y tế. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà 
kiểm soát nhiễm khuẩn 

2 

0 

Chương 2: Vi sinh học nhiễm khuẩn bệnh viện, sự lây truyền các 
bệnh do nhiễm khuẩn bệnh viện 1 

0 

Chương 3: Vệ sinh tay 1 0 
Chương 4: Các biện pháp cách ly phòng ngứa trong bệnh viện 
(phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa bổ sung) 2 

0 

Chương 5: Phòng ngừa phơi nhiễm nghể nghiệp cho nhân viên y 
tế 

1 
0 

Chương 6: Khử tiệt khuẩn dụng cụ sử dụng lại, hóa chất khử khuẩn 2 0 

Chương 7: Kiểm soát môi trường trong phòng ngừa nhiễm khuẩn 
tại các cơ sở y tế 

2 
0 

Chương 8: Quản lý chất thải y tế và vệ sinh 1 0 
Chương 9: Chiến lược và chính sách kiểm soát sử dụng kháng sinh 
trong nhiễm khuẩn bệnh viện 

1 
0 

Chương 10: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng thí nghiệm 2 0 
Phần thực hành 0 30 
Chương 1: Vệ sinh tay 0 2 
Chương 2: Các biện pháp cách ly phòng ngừa trong bệnh viện 
(phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa bổ sung) 

0 6 

Chương 3: Phòng ngừa phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên y 
tế 

0 4 

Chương 4: Khử tiệt khuẩn dụng cụ sử dụng lại, hóa chất khử khuẩn 0 6 
Chương 5: Kiểm soát môi trường trong phòng ngừa nhiễm khuẩn 
tại các cơ sở y tế 

0 4 

Chương 6: Quản lý chất thải y tế và vệ sinh bệnh viện 0 4 
Chương 7: Kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng thí nghiệm 0 4 

Tổng cộng 15 30 



87 
 

10. Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Đức Anh, 2010, Nhiễm trùng bệnh viện, NXB Y học Hà Nội. 
2. Lê Hồng Minh, Phạm Văn Thân, Vi sinh ký sinh trùng, NXB Y học 
3. Phạm Văn Thân, 2001, Ký sinh trùng y học, NXBYH Hà Nội 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Kỹ thuật xét nghiệm 1: Vi sinh – Ký sinh trùng – Thực tập 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Mỗi TC tương đương 1 tuần thực tập 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Trang bị cho học sinh các kiến thức về xét nghiệm vi sinh, ký sinh trong bối cảnh 

thực tế của bệnh viện từ khâu tổ chức, phân luồng làm việc, lấy, nhận, chuyển bệnh 

nhân. Giao tiếp và ứng xử thích hợp với bệnh nhân, đồng nghiệp, với lãnh đạo bệnh 

viện và các khoa phòng ban. Rèn luyện kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản chuyên 

ngành Vi sinh, Ký sinh trùng, biết giữ an toàn, chống lây nhiễm cho cá nhân và cộng 

đồng, tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức chuyên 

ngành và y đức đã học vào thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Trình bày được kiến thức về xét nghiệm vi sinh, ký sinh trong bối 

cảnh thực tế của bệnh viện từ khâu tổ chức, phân luồng làm việc, lấy, nhận, 

chuyển bệnh nhân. 

 Kỹ năng:  

- Tham gia , hòa nhập được vào hệ thống làm việc của phòng xét nghiệm vi 

sinh, ký sinh tại tất cả các bệnh viện cao cấp 

- Giao tiếp tốt với bệnh nhân, tuyên truyền kiến thức y học phổ cập cho bệnh 

nhân, ân cần, chu đáo, ứng xử của bệnh nhân theo tinh thần “Thầy thuốc 

như mẹ hiền”. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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 Thái độ: bảo quản tốt máy móc, thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực 

trong thao tác kỹ thuật. 

9. Nội dung học phần 

Tên bài 

Số tiết 
Thực 

hiện có 
giám sát 

Kiến 
tập 

Phần I. Vi sinh   
Chương 1: Điều chế các thuốc thử, thuốc nhuộm thông dụng 
trong phòng thí nghiệm vi khuẩn 

  

Chương 2: Các phương pháp nhuộm (Gram, kháng acid, 
nhuộm hạt biến sắc, nhuộm lưỡng cực) 

  

Chương 3: Kỹ thuật soi tươi   
Chương 4: Nhận định kết quả khảo sát trên kính hiển vi   

Chương 5: Cách pha chế một số môi trường nuôi cấy   

Chương 6: Kỹ thuật cấy vi khuẩn   

Chương 7: Kỹ thuật định danh vi khuẩn – nhóm cầu khuẩn: 
+ Tụ cầu khuẩn 
+ Chuỗi cầu khuẩn 
+ Phế cầu khuẩn 
+ Màng não cầu – Lậu cầu  

  

Chương 8: Kỹ thuật định danh vi khuẩn – nhóm trực khuẩn: 
+ Các phản ứng sinh hóa định danh nhóm trực khuẩn gram âm 
+ Họ vi khuẩn đường ruột (Enterobacteriaceae) 
+ Trực khuẩn dịch hạch 
+ Heamophilus infuenzae 
+ Trực khuẩn lao 
+ Trực khuẩn mũ xanh 
+ Vi khuẩn yếm khí 

  

Chương 9: Kỹ thuật định danh vi khuẩn – nhóm phẩy khuẩn. 
Phẩy khuẩn tả. 
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Phần II: Ký sinh trùng   
Chương 1: Thu thập và bảo quản phân để xét nghiệm tìm ký 
sinh trùng 

  

Chương 2: Kỹ thuật xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng   
Chương 3: Kỹ thuật chuyên biệt để phát hiện ký sinh trùng 
đường ruột 

  

Chương 4: Các kỹ thuật nhuộm mẫu phân   
Chương 5: Ước lượng số giun bằng cách đếm trứng   
Chương 6: Kỹ thuật làm làn máu mỏng và giọt máu dày   
Chương 7: Kỹ thuật nhuộm tiêu bản máu ký sinh trùng sốt rét   
Chương 8: Kỹ thuật khảo sát tiêu bản máu   
Chương 9: Phương pháp chẩn đoán bằng kỹ thuật miễn dịch 
học 

  

Chương 10: Phương pháp điều tra tiết túc   
Chương 11: Kỹ thuật bảo quản và chuyên chở tiết túc   
Chương 12: Phương pháp làm tiêu bản tiết túc   
Chương 13: Xét nghiệm vi nấm   
Chương 14: Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản tìm nấm   
Chương 15: Kỹ thuật cấy nấm   

Tổng cộng   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Lê Huy Chính, 2007, Vi sinh y học, NXB Y học. 
2. Bộ Y tế, 2006, Giáo trình ký sinh trùng thực hành. 
3. Lê Hồng Minh, Phạm Văn Thân, Vi sinh ký sinh trùng, NXB Y học. 
4. Phạm Văn Thân, 2001, Ký sinh trùng y học, NXBYH Hà Nội. 
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11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Lý Thuyết 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

1 Thực hành (Điểm trung bình mỗi buổi thực hành)  
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1. Tên học phần: Kỹ thuật xét nghiệm 2: Hóa sinh – Thực tập 

2. Số tín chỉ: 3 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Mỗi TC tương đương với 1 tuần thực tập  

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Trang bị cho học sinh các kiến thức về xét nghiệm hóa sinh – miễn dịch trong bối 

cảnh thực tế của bệnh viện từ khâu tổ chức, phân luồng làm việc, lấy, nhận, chuyển 

bệnh nhân. 

Giao tiếp và ứng xử thích hợp với bệnh nhân, đồng nghiệp, với lãnh đạo bệnh viện 

và các khoa phòng ban 

Rèn luyện kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản chuyên ngành Hóa sinh, miễn dịch, 

biết giữ an toàn, chống lây nhiễm cho cá nhân và cộng đồng 

Tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức chuyên 

ngành và y đức đã học vào thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Mô tả được sơ đồ, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của phòng xét 

nghiệm hóa sinh, miễn dịch tại bệnh viện thực tập. 

 Kỹ năng:  

- Tham gia , hòa nhập được vào hệ thống làm việc của phòng xét nghiệm vi 

sinh, ký sinh tại tất cả các bệnh viện cao cấp 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 



93 
 

- Giao tiếp tốt với bệnh nhân, tuyên truyền kiến thức y học phổ cập cho bệnh 

nhân, ân cần, chu đáo, ứng xử của bệnh nhân theo tinh thần “Thầy thuốc 

như mẹ hiền”. 

 Thái độ: bảo quản tốt máy móc, thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực 

trong thao tác kỹ thuật. 

9. Nội dung học phần 

Tên bài Số tiết 

Lý thuyết Kiến 
tập 

Chương 1: Lấy và bảo quản mẫu thử   

Chương 2: Định lượng Albumin trong huyết thanh   
Chương 3: Định lượng Protein toàn phần trong huyết 
tương 

  

Chương 4: Định lượng Amylase trong huyết thanh   

Chương 5: Định lượng Bilirubin trong huyết thanh   

Chương 6: Định lượng BUN (Blood Urea Nitrogen)   

Chương 7: Định lượng Calcium trong huyết thanh   

Chương 8: Định lượng Choride trong huyết thanh   
Chương 9: Định lượng Cholesterol trong huyết thanh   

Chương 10: Định lượng HDL Cholesterol trong huyết 
thanh 

  

Chương 11: Định lượng Creatinin trong huyết thanh   
Chương 12: Định lượng Fibrinogen trong huyết tương   
Chương 13: Định lượng Glucose trong huyết thanh   
Chương 14: Định lượng triglyceride trong huyết thanh   
Chương 15: Định lượng Potasium trong huyết thanh   
Chương 16: Định lượng AST trong huyết thanh   
Chương 17: Định lượng ALT trong huyết thanh   
Chương 18: Định lượng GGT trong huyết thanh   
Chương 19: Định lượng Uric acid trong huyết thanh   
Chương 20: Xét nghiệm 10 thông số của nước tiểu   
Chương 21: Định lượng TSH trong huyết thanh   
Chương 22: Định lượng T3 toàn phần trong huyết thanh   
Chương 23: Định lượng T3 tự do trong huyết thanh   
Chương 24: Định lượng T4 toàn phần trong huyết thanh   
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Chương 25: Định lượng T4 tự do trong huyết thanh   
Chương 26: Định lượng HBsAg trong huyết thanh   
Chương 27: Định lượng HBeAg trong huyết thanh   
Chương 28: Định lượng anti HBs trong huyết thanh   
Chương 29: Định lượng anti HCV trong huyết thanh   
Chương 30: Định lượng phosphatase kiềm trong huyết 
thanh 

  

Chương 31: Định lượng protein toàn phần trong huyết 
thanh 

  

Tổng cộng   
10. Tài liệu tham khảo 

1. Bộ Y tế, 2012, Hóa sinh, NXB Y Học. 
2. Đại học Dược Hà Nội, 2012, Hóa sinh học, NXB Y học. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Thực hành 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

 Cần Thơ, ngày    tháng    năm 20 
Khoa Y – Dược 

 
 
 
 

PGS. TS Phạm Hùng Lực 
 

Bộ môn 
 
 
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

NGND. GS – TS. Võ Tòng Xuân 
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1. Tên học phần: Kỹ thuật xét nghiệm 3: Huyết học – Thực tập  

2. Số tín chỉ: 3 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Mỗi TC tương đương với 1 tuần thực tập 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Trang bị cho học sinh các kiến thức về xét nghiệm huyết học trong bối cảnh thực tế 

của bệnh viện từ khâu tổ chức, phân luồng làm việc, lấy, nhận, chuyển bệnh nhân. 

Giao tiếp và ứng xử thích hợp với bệnh nhân, đồng nghiệp, với lãnh đạo bệnh viện 

và các khoa phòng ban 

Rèn luyện kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản chuyên ngành Huyết học, miễn 

dịch, biết giữ an toàn, chống lây nhiễm cho cá nhân và cộng đồng 

Tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức chuyên 

ngành và y đức đã học vào thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Mô tả được sơ đồ, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của phòng xét 

nghiệm hóa sinh, miễn dịch tại bệnh viện thực tập. 

 Kỹ năng:  

- Tham gia , hòa nhập được vào hệ thống làm việc của phòng xét nghiệm vi 

sinh, ký sinh tại tất cả các bệnh viện cao cấp 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 



96 
 

- Giao tiếp tốt với bệnh nhân, tuyên truyền kiến thức y học phổ cập cho bệnh 

nhân, ân cần, chu đáo, ứng xử của bệnh nhân theo tinh thần “Thầy thuốc 

như mẹ hiền”. 

 Thái độ: bảo quản tốt máy móc, thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực 

trong thao tác kỹ thuật. 

9. Nội dung học phần 

Tên bài 
Số tiết 

Lý thuyết Kiến tập 

Chương 1: Kỹ thuật kéo lam máu   

Chương 2: Kỹ thuật lấy máu mao quản   

Chương 3: Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch   

Chương 4: Kỹ thuật nhuộm tiêu bản   

Chương 5: Kỹ thuật đếm số lượng bạch cầu   

Chương 6: Kỹ thuật đếm số lượng hồng cầu   

Chương 7: Kỹ thuật đếm số lượng tiểu cầu   

Chương 8: Kỹ thuật đếm hồng cầu lưới   

Chương 9: Kỹ thuật nhận định bạch cầu   

Chương 10: Công thức bạch cầu   

Chương 11: Kỹ thuật đo thể tích khối hồng cầu   

Chương 12: Định lượng huyết sắc tố   

Chương 13: Đo tốc độ máu lắng   

Chương 14: Nguyên tắc hoạt động và phương pháp sử dụng 
máy đếm tế bào 

  

Chương 15: Huyết đồ   

Chương 16: Tủy đồ   

Chương 17: Xét nghiệm tế bảo trong dịch não tủy   

Chương 18: Xét nghiệm tế bào trong căn lắng nước tiểu   

Chương 19: Tinh dịch đồ   

Chương 20: Dấu hiệu dây thắt   

Chương 21: Thởi gian máu chảy   
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Tên bài 
Số tiết 

Lý thuyết Kiến tập 

Chương 22: Thời gian máu đông   

Chương 23: Co cục máu   

Chương 24: Thời gian prothrombin   

Chương 25: Thời gian throboplstin từng phần hoạt hóa   

Chương 26: Thời gian von - Kaulla   

Chương 27: Nghiệm pháp rượu   

Chương 28: Định lượng D - Dimer   

Chương 29: Định lượng các yếu tố đông máu tham gia 
đường đông máu nội sinh 

  

Chương 30: Xác lượng các yếu tố đông máu tham gia 
đường đông máu nội sinh 

  

Chương 31: Định lượng các yếu tố chống đông sinh lý 
antithrombin III, protein C, protein S 

  

Tổng cộng   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Trung Phấn, Bài giảng huyết học truyền máu, NXB Y học. 

2. Ngô Trung Phấn và CS, 2005, Kỹ thuật xét nghiệm huyết học – Truyền máu 
ứng dụng trong lâm sàng, NXB Y học. 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Thực hành 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 
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1. Tên học phần: Kỹ thuật xét nghiệm 4: Giải phẫu bệnh – Thực tập  

2. Số tín chỉ: 3 

3. Hệ đào tạo, bậc đào tạo: Chính quy 

4. Ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học 

5. Phân bổ thời gian 

- Mỗi TC tương đương với 1 tuần thực tập 

6. Bộ môn phụ trách (giảng viên phụ trách): Bộ môn Y học cơ sở, Khoa Y – 

Dược, Trường Đại học Nam Cần Thơ 

7. Mô tả học phần: 

Trang bị cho học sinh các kiến thức về xét nghiệm tế bào học trong bối cảnh thực tế 

của bệnh viện từ khâu tổ chức, phân luồng làm việc, lấy, nhận, chuyển bệnh nhân. 

Giao tiếp và ứng xử thích hợp với bệnh nhân, đồng nghiệp, với lãnh đạo bệnh viện 

và các khoa phòng ban 

Rèn luyện kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản chuyên ngành Giải phẫu bệnh, biết 

giữ an toàn, chống lây nhiễm cho cá nhân và cộng đồng 

Tạo điều kiện cho học sinh tích lũy kinh nghiệm, áp dụng các kiến thức chuyên 

ngành và y đức đã học vào thực tiễn. 

8. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Mô tả được sơ đồ, cơ cấu tổ chức, quy trình hoạt động của phòng xét 

nghiệm hóa sinh, miễn dịch tại bệnh viện thực tập. 

 Kỹ năng:  

- Tham gia , hòa nhập được vào hệ thống làm việc của phòng xét nghiệm vi 

sinh, ký sinh tại tất cả các bệnh viện cao cấp 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
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- Giao tiếp tốt với bệnh nhân, tuyên truyền kiến thức y học phổ cập cho bệnh 

nhân, ân cần, chu đáo, ứng xử của bệnh nhân theo tinh thần “Thầy thuốc 

như mẹ hiền”. 

 Thái độ: bảo quản tốt máy móc, thiết bị, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và trung thực 

trong thao tác kỹ thuật. 

9. Nội dung học phần 

Tên bài Số tiết 
Kiến tập Thực hành 

Chương 1: Quy trình lấy và chuyển bệnh phẩm các xét 
nghiệm giải phẫu bệnh và miễn dịch đặc thù 

  

Chương 2: Xét nghiệm sinh thiết tế bào học   
Chương 3: Xét nghiệm giải phẫu bệnh vi thể   
Chương 4: Xét nghiệm giải phẫu mô bệnh lý sau giải phẫu   
Chương 5: Xét nghiệm mô và tế bào của các giai đoạn 
viêm 

  

Chương 6: Mô tả và phân tích u nhầy của tim   

Chương 7: Mô tả đại thể và vi thể của các loại carcinoma 
phổi 

  

Chương 8: Mô tả tổn thương giải phẫu bệnh của ổ loét dạ 
dày 

  

Chương 9: Mô tả tổn thương giải phẫu bệnh của ung thư 
dạ dày 

  

Chương 10: Mô tả carcinoma tế bào gai ở dương vật   
Chương 11: Mô tả u mầm bào của tinh hoàn   
Chương 12: Mô tả tăng sản dạng cục lành tính và 
carcinoma của tuyến tiền liệt 

  

Chương 13: Mô tả hình ảnh đại thể và vi thể của nang 
thanh dịch, u ác buồng trứng 

  

Chương 14: Mô tả hình ảnh đại thể và vi thể của u hạt 
buồng trứng 

  

Chương 15: Mô tả hình ảnh đại thể và vi thể của ung thư 
thứ phát buồng trứng 
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Chương 16: Mô tả và phân tích phản ứng tăng sản nang 
của hạch 

  

Chương 17: Mô tả đặc điểm giải phẫu và phân loại bệnh 
Hodgkin 

  

Chương 18: Mô tả đặc điểm giải phẫu bệnh bướu giáp đơn 
thuần và bệnh Basedow 

  

Chương 19: Mô tả đặc điểm giải phẫu bệnh của ung thư 
biểu mô tuyến giáp 

  

Chương 20: Mô tả đặc điểm đại thể và vi thể của mô bào 
sợi ác, sarcoma sợi 

  

Chương 21: Mô tả đặc điểm đại thể và vi thể của sarcoma 
cơ vân 

  

Tổng cộng   

10. Tài liệu tham khảo 

1. Giải phẫu bệnh (Sách dùng đào tạo BSĐK). 
2. Nguyễn Quang Tuấn, Giải phẫu bệnh, NXB Y học. 
3. Giải phẫu bệnh (sách đào tạo Cao đẳng , kỹ thuật Y học). 

11. Phương pháp đánh giá 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Chuyên cần 20% 

2 Kiểm tra giữa kỳ 30% 
3 Thi cuối kỳ cuối kỳ 50% 

 
Điểm tổng kết môn học Thực hành 

(Điểm chuyên cần x 20% + Điểm kiểm tra giữa kỳ x 30% + 
Điểm thi cuối kỳ x 50%) 

100% 

 
 


