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HẢI PHÒNG, NĂM 2014 



I. C¬ së x©y dùng ch¬ng tr×nh 

Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o B¸c sü chuyªn khoa cÊp I chuyªn ngµnh M¾t ®îc x©y 

dùng trªn c¬ së ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n sau ®©y: 

1 - LuËt gi¸o dôc ®îc Quèc Héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

kho¸ X th«ng qua ngµy 27/06/2005. 

2 - NghÞ ®Þnh sè 75/2006/N§ - CP ngµy 02/08/2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi 

tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña luËt gi¸o dôc. 

3 - QuyÕt ®Þnh sè 1636/Q§ - BYT ngµy 25/05/2001 cña Bé trëng Bé Y tÕ vÒ 

viÖc ban hµnh quy chÕ ®µo t¹o chuyªn khoa cÊp I sau ®¹i häc. 

4 - ChØ thÞ 06 - CT/T cña ban bÝ th Trung ¬ng §¶ng ngµy 22/01/2002 vÒ viÖc 

cñng cè vµ hoµn thiÖn m¹ng líi y tÕ c¬ së. 

5- Th«ng t 30 cña Bé gi¸o dôc & §µo t¹o ban hµnh th¸ng 07 n¨m 2003 chuyÓn 

®æi Th¹c sÜ. 

6 - Biªn b¶n th«ng qua ch¬ng tr×nh ®µo t¹o chuyªn khoa cÊp I chuyªn ngµnh 

M¾t cña héi ®ång khoa häc trêng §¹i häc Y H¶i Phßng do Chñ tÞch Héi ®ång ký 

ngµy    th¸ng    n¨m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - Giíi thiÖu ngµnh nghÒ ®µo t¹o 

1. BËc häc: Sau ®¹i häc. 

2. Chuyªn ngµnh ®µo t¹o: B¸c sü chuyªn khoa M¾t. 

3. Chøc danh sau khi tèt nghiÖp: B¸c sü chuyªn khoa cÊp I. 

4. M· sè ®µo t¹o: 62.72.56.CK  

5. Thêi gian ®µo t¹o: 2 n¨m. 

6. H×nh thøc ®µo t¹o: TËp trung.  

7. §èi tîng tuyÓn sinh: lµ b¸c sü chuyªn khoa M¾t víi c¸c tiªu chuÈn sau:  

- B¸c sÜ chuyªn khoa M¾t ®É lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së Nh·n khoa Ýt nh©t 12 th¸ng 

- Cã chøng chØ B¸c sÜ chuyªn khoa ®Þnh híng M¾t ( 06 th¸ng). Do Bé m«n 

m¾t §HY Hµ Néi hoÆc §HY H¶i Phßng ký. 

8. C¬ së ®µo t¹o: Trêng §¹i häc Y Dược H¶i Phßng. 

9. BËc häc cã thÓ tiÕp tôc: Chuyªn khoa cÊp II, chuyÓn ®æi th¹c sÜ. 

III - NhiÖm vô: 

 Chuyªn khoa cÊp I lµ lo¹i h×nh ®µo t¹o Sau ®¹i häc ®Æc thï cña ngµnh Y tÕ 

nh»m môc ®Ých ®µo t¹o c¸c chuyªn gia Y tÕ, cã kh¶ n¨ng thùc hµnh trong mét 

chuyªn ngµnh. 

1. Chuyªn m«n: 

 Cã chuyªn m«n vÒ thùc hµnh t¹i c¸c BÖnh viÖn tØnh ( lµm chøc n¨ng chÈn ®o¸n, 

®iÒu trÞ Néi khoa, PhÉu thuËt) 

 - Cã kh¶ n¨ng chÈn ®o¸n nh÷ng bÖnh m¾t thêng gÆp. 

 - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ nh÷ng bÖnh m¾t th«ng thêng. 

 - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ ngo¹i khoa nh÷ng bÖnh m¾t th«ng thêng. 

2. §µo t¹o vµ nghiªn cøu khoa häc: 

 - Cã tr×nh ®é vµ kiÕn thøc ®µo t¹o vµ gi¶ng d¹y chuyªn khoa ®Þnh híng. 

 - Tham gia c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc ®éc lËp vµ øng dông nh÷ng thµnh 

tùu míi cña ngµnh nh·n khoa trong níc vµ thÕ giíi. 

 



IV - Môc tiªu ®µo t¹o 

1. Môc tiªu tæng qu¸t: 

§µo t¹o B¸c sü chuyªn khoa cÊp I chuyªn ngµnh M¾t cã kiÕn thøc, th¸i ®é, kü 

n¨ng trong viÖc kh¸m, chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ chuyªn ngµnh 

M¾t diÖn réng, bæ sung mét sè kiÕn thøc khoa häc c¬ b¶n vµ y dîc häc c¬ së liªn 

quan ®Õn M¾t ®· häc trong ®¹i häc ®Ó cã thÓ tù häc v¬n lªn trë thµnh c¸c chuyªn 

gia y tÕ thùc hµnh chuyªn khoa M¾t . 

2. Môc tiªu cô thÓ: 

2.1. KiÕn thøc: 

+ Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ sinh bÖnh häc, dÞch tÔ häc, 

nguyªn nh©n cña c¸c bÖnh thêng gÆp trong chuyªn ngµnh  M¾t . 

+ M« t¶ triÖu chøng l©m sµng, cËn l©m sµng cña c¸c bÖnh M¾t  thêng gÆp. 

+ ChÈn ®o¸n ®îc c¸c bÖnh th«ng thêng trong chuyªn ngµnh M¾t. 

+ Tr×nh bµy ®îc vÒ nh÷ng kiÕn thøc vµ kü thuËt hiÖn ®¹i vÒ phßng ngõa vµ 

®iÒu trÞ, vÒ bÖnh häc vµ phÉu thuËt m¾t. 

2.2. Th¸i ®é: 

+ Cã th¸i ®é thËt khÈn tr¬ng, nhanh chãng trong mét sè cÊp cøu m¾t nh: cÊp 

cøu báng, chÊn th¬ng vì nh·n cÇu, cÊp cøu t¾c ®éng, tÜnh m¹ch trung t©m vâng 

m¹c, cÊp cøu c¬n gl«c«m gãc ®ãng  cÊp.... 

+ Chó ý trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn, cã ý thøc trong mäi thao t¸c nh»m phßng 

tr¸nh l©y lan trong céng ®ång c¸c bÖnh m¾t cã kh¶ n¨ng l©y lan nh  viªm kÕt m¹c 

vµ trong c¸c thñ thuËt, phÉu thuËt m¾t. 

+ Chó ý ph¸t hiÖn sím c¸c tËt khóc x¹, l¸c c¬ n¨ng, gl«c«m trong céng ®ång 

v× ®©y lµ nh÷ng bÖnh ®ang cã xu híng gia t¨ng vµ ®e do¹ chøc n¨ng cña m¾t. 

+ Chó träng c«ng t¸c theo dâi l©u dµi cho nh÷ng bÖnh nh©n gl«c«m, ph¸t hiÖn 

sím bÖnh gl«c«m ë nh÷ng ngêi ruét thÞt cña nh÷ng bÖnh nh©n gl«c«m ®Ó ®Ò 

phßng nh÷ng tæn h¹i chøc n¨ng thÞ gi¸c kh«ng håi phôc cña lo¹i bÖnh nµy. 



2.3. Kü n¨ng: 

+ ChÈn ®o¸n ®îc c¸c bÖnh th«ng thêng trong chuyªn ngµnh M¾t. 

+ Xö trÝ thµnh th¹o c¸c bÖnh m¾t th«ng thêng. 

+ Xö trÝ thµnh th¹o mét sè cÊp cøu m¾t thêng gÆp. 

+ T vÊn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bÖnh, tËt vÒ m¾t t¹i céng ®ång. 

+ Làm thành  th¹o mét sè thñ thuËt, phÉu thuËt m¾t. 

+ Huy ®éng ®îc c¸c nguån lùc ®Ó lµm tèt c«ng t¸c phßng bÖnh vµ ch¨m sãc 

m¾t t¹i céng ®ång. 

+ Cã kh¶ n¨ng tù ®µo t¹o, nghiªn cøu nh»m kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é 

chuyªn m«n. 

V- Thi tuyÓn vµ thi tèt nghiÖp 

1. Thi tuyÓn: 

1.1. Tiªu chuÈn dù tuyÓn: Theo quy ®Þnh cña Bé y tÕ vÒ ®µo t¹o B¸c sü 

chuyªn khoa cÊp I. 

1.2 M«n thi tuyÓn: 2 m«n 

1.2.1. M«n chuyªn ngµnh: 

- §Ò thi m«n chuyªn ngµnh M¾t bao gåm: TriÖu chøng, chÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ 

c¸c bÖnh th«ng thêng vÒ m¾t. 

- H×nh thøc thi: Thi viÕt. 

1.2.2. M«n c¬ së: 

- M«n gi¶i phÉu. 

- H×nh thøc thi viÕt. 

2. Thi tèt nghiÖp: 

2.1 §iÒu kiÖn dù thi tèt nghiÖp 

- Häc viªn cã ®ñ tiªu chuÈn: Thi ®ñ c¸c m«n chung, c¬ së vµ hç trî, thi ®ñ c¸c 

häc phÇn chuyªn ngµnh  ®îc tham dù kú thi tèt nghiÖp chuyªn khoa cÊp I chuyªn 

ngµnh M¾t. 



2.2. M«n thi tèt nghiÖp: M¾t  

- Lý thuyÕt: thi viÕt. 

- Thùc hµnh: tr×nh bµy mét bÖnh ¸n vÒ mét bÖnh cô thÓ vµ lµm ®îc mét vµi 

thñ thuËt ®iÒu trÞ. 

 



Vi. B¶ng  ph©n bè chi tiÕt m«n häc/ häc phÇn theo häc kú 

STT Tªn chøng chØ 
§VHT 

LT+ TH 
TiÕt 

Häc kú 

I II III IV 

1 

A. C¸c m«n chung: 

1. TriÕt häc 

2. Ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh 

3.Toán tin ứng dụng 

 

6 

10 

4 

 

90 

150 

60 

 

* 

* 

* 

   

2 

B. C¸c m«n c¬ së vµ hç trî: 

1. Gi¶i phÉu ®Çu mÆt cæ 

2. Tai mòi häng 

3. R¨ng hµm mÆt 

 

3 

4 

3 

 

48 

60 

45 

  

* 

* 

* 

  

3 

C. M«n chuyªn ngµnh: 

1. BÖnh phÇn tríc nh·n cÇu 

2. BÖnh phÇn sau nh·n cÇu, 

bÖnh gl«c«m 

3. ChÊn th¬ng m¾t, báng m¾t, 

bÖnh häc hèc m¾t 

4. BÖnh m¾t trÎ em, tËt khóc 

x¹, rèi lo¹n vËn nh·n, bÖnh m¾t 

trong céng ®ång 

 

18 

19 

 

12 

 

12 

 

270 

285 

 

180 

 

180 

   

* 

* 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

 Céng 91 1368     

 ¤n vµ thi tèt nghiÖp 10 150     



 Tæng céng 101 1518     

VIi - Quü Thêi gian 

STT Khèi lîng häc tËp 
§¬n vÞ häc 

tr×nh  

Sè tiÕt 

Lý thuyÕt Thùc hµnh 

1 C¸c m«n chung 20 255 45 

2 C¸c m«n hç trî 10 53 100 

3 C¸c m«n chuyªn ngµnh 61 306 609 

4 ¤n vµ thi tèt nghiÖp 10 60 90 

 Céng 101 674 844 

VIIi- ph©n bè quü thêi gian cña kho¸ häc (tÝnh theo tuÇn) 

Häc kú Häc tËp Thi TÕt/hÌ 
Ho¹t ®éng 

kh¸c 
Dù tr÷ Tæng 

I 18 2 3 1 1 25 

II 18 2 3 1 1 25 

III 19 2 3 1 1 26 

IV 16 4 3 1 1 25 

Tæng 70 10 12 4 4 101 

 



IX. Ch¬ng tr×nh tæng qu¸t ®µo t¹o 

(Theo ®¬n vÞ häc tr×nh - tiÕt häc) 

1. C¸c m«n häc chung 

STT Tªn m«n häc 
Tæng sè §VHT 

tiÕt häc 

Ph©n bè §VHT/ tiÕt häc 

LT TH 

1 

2 

3 

TriÕt häc 

Ngo¹i ng÷ chuyªn ngµnh 

Tin häc 

6/90 

10/150 

4/60 

75 

150 

30 

15 

0 

30 

2. C¸c m«n c¬ së vµ hç trî: 

STT Tªn m«n häc 
Tæng sè §VHT 

tiÕt häc 

Ph©n bè §VHT/ tiÕt häc 

LT TH 

1 

2 

3 

Gi¶i phÉu ®Çu mÆt cæ 

Tai - mòi – häng 

R¨ng – hµm - mÆt 

3/45 

4/60 

3/45 

15 

30 

15 

30 

30 

30 

3. C¸c m«n chuyªn nghµnh: 

STT Tªn m«n häc 
Tæng sè §VHT 

tiÕt häc 

Ph©n bè §VHT/ tiÕt häc 

LT TH 

1 

2 

 

3 

1. BÖnh phÇn tríc nh·n cÇu 

2. BÖnh phÇn sau nh·n cÇu, 

bÖnh gl«c«m 

3. ChÊn th¬ng m¾t, báng m¾t, 

bÖnh häc hèc m¾t 

18/270 

19/285 

 

12/180 

6/90 

6/96 

 

4/60 

12/180 

13/189 

 

8/120 



4 

 

4. BÖnh m¾t trÎ em, tËt khóc 

x¹, rèi lo¹n vËn nh·n, bÖnh 

m¾t trong céng ®ång 

 

12/180 

 

 

4/60 

 

8/120 

 

Céng 61/915 20/306 41/609 

 



 

 

 

 

 

 

Ch¬ng tr×nh chi tiÕt ®µo t¹o  

b¸c sü chuyªn khoa cÊp I  

chuyªn ngµnh m¾t 



A. C¸c m«n häc chung 

1. Số ĐVHT: 6 ĐVHT                        2. Số tiết học: 90 tiết 

3. Số lần kiểm tra: 1                          4. Chứng chỉ         : 1  

5. Mục tiêu môn học: Sau khi kết thúc khoá học học viên có khả năng: 

5.1. Trình bày được những nội dung cơ bản của triết học. 

5.2. Vận dụng có hiệu quả vào chuyên ngành của mình. 

6. Nội dung: 

STT Nội dung Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thảo 

luận 

(tiết) 

Tổng số 

(tiêt) 

1 Chƣơng 1: Khái luận về triết học 

Phần 1: Triết học là gì ? 

Phần 2 : Triết học phương Đông và Triết học 

phương Tây 

16 4 20 

2 Chƣơng 2 : Triết học Mác – Lênin 

Phần 1 : Sự ra đời của Triết học Mác – Lênin 

Phần 2 : Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

Phần 3 : Phép biện chứng duy vật 

Phần 4 : Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Phần 5 : Triết học Mác – Lênin trong giai 

đoạn hiện nay 

30 15 45 

3 Chƣơng 3 : Mối quan hệ giữa Triết học và 

các khoa học 

Phần 1 : Mối quan hệ giữa khoa học và Triết 

7 3 10 



học 

Phần 2 : Vai trò thế giới quan và phương 

pháp luận của triết học đối với sự phát triển 

của khoa học 

4 Chƣơng 4 : Vai trò của khoa học công nghệ 

trong sự phát triển xã hội 

Phần 1 : Ý thức khoa học 

Phân 2 : Khoa học công nghệ - động lực của 

sự phát triển xã hội 

Phân 3 : Khoa  học công nghệ ở Việt nam 

10 5 15 

5 Tổng 63 tiết 27 tiết 90 tiết 

 

7. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: 

1. ThuyÕt tr×nh 

2. Th¶o luËn nhãm 

3. Tù nghiªn cøu 

8. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

1. KiÓm tra theo ®¬n vÞ häc tr×nh 

2. TiÓu luËn: 02 tiÓu luËn (LÞch sö triÕt häc vµ c¸c nguyªn lý M¸c-

Lªnin). 

3. Thi chøng chØ: ViÕt c¶i tiÕn. 

9. Bé m«n chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y 

 Bé m«n triÕt häc M¸c - Lª nin trêng §¹i häc Y H¶i Phßng  

10. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

  1. Ths. §µo Nguyªn Hïng - Bé m«n M¸c-Lªnin §HYHP. 

2. Ths-Gvc. Hoµng Minh Hêng - Bé m«n M¸c-Lªnin §HYHP. 

 3. Ths-Gvc. NguyÔn TiÕn Trëng - Bé m«n M¸c-Lªnin §HYHP. 



 4. TS-Gvc. NguyÔn V¨n H¹ - Gi¸m ®èc trêng ChÝnh trÞ T« HiÖu HP. 

11. Tµi liÖu gi¶ng d¹y:  

- TriÕt häc dµnh cho cao häc vµ nghiªn cøu sinh nhµ xuÊt b¶n chÝnh trÞ 

quèc gia Hå ChÝ Minh 1993 tËp I, II , III. 

- V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX vµ X. 

- TriÕt häc M¸c Lªnin – Héi ®ång lý luËn TW –NXB chÝnh trÞ Quèc gia 

Hå ChÝ Minh. 

 

 



Tên môn học: Ngoại ngữ  

 

1. Mã số: CK 

2. Tên học phần: Ngoại ngữ  

3. Số học trình: 10 

4. Số tiết học: 150 

5. Số lần kiểm tra: 02   Số chứng chỉ: 01 

(01 bài kiểm tra điều kiện giữa kỳ, 01 bài kiểm tra cuối kỳ) 

6. Giảng viên phụ trách: GV Ths. Trần Thị Hòa 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:  

+ GV Ths. Trần Thị Hòa 

+ GV Ths. Đào Thị Mỹ Hạnh 

+ GV Ths. Đồng Quỳnh Trang 

+ GV Ths. Nguyễn Ngọc Toàn 

8. Mục tiêu học phần 

 Sinh viên sử dụng được ngữ pháp và vốn từ vựng của trình độ tương 

đương B1 theo Khung Châu Âu chung. 

 Sinh viên giao tiếp được bằng ngoại ngữ tương đương B1 với bốn kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết. 

 Sinh viên sử dụng Ngoại ngữ để đọc hiểu và tra cứu được các tài liệu 

chuyên ngành Y 

 Sinh viên sử dụng được một số cấu trúc ngữ pháp và từ vựng cơ bản, 

thường gặp trong y văn. 

9. Mô tả học phần: 

Học phần được chia làm 2 giai đoạn: 

_ Giai đoạn 1 (tương ứng với 05 đơn vị học trình, tức 75 tiết): Sinh viên 

thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với trình độ tương đương B1 



theo khung Châu Âu. Sinh viên học từ vựng, ngữ pháp, các kỹ năng nghe, 

nói, đọc, viết theo định hướng của các bài thi lấy chứng chỉ B1. 

_ Giai đoạn 2 (tương ứng với 05 đơn vị học trình, tức 75 tiết): Sinh viên 

được cung cấp từ vựng chuyên ngành và ngữ pháp thường gặp trong văn 

phong khoa học và các tài liệu chuyên ngành y. 

10. Nội dung chi tiết: 

10.1. Giai đoạn 1 (05 đơn vị học trình – 75 tiết) 

STT Tên bài 
Số 

tiết 

1 Unit1. Present tenses + Speaking 4 

2 Unit 2. Past tenses + Speaking 
4 

3 
Unit 4. Present perfect simple, present perfect 

continuous 

4 

4 Unit 5. Past perfect simple, past perfect continuous 

4 

5 Unit 7. Future time + Speaking 
4 

6 Unit 8. Preposition of time and place + Speaking 

4 

7 Unit 10. The passive 1 
4 

8 Unit 11. The passive 2 
4 

9 Revision 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Vocabulary: Parts of the body + Body movement 

4 

11 Vocabulary: The senses + Feeling ill 
4 

12 Vocabulary: Injuries + At the doctor’s 
4 

13 Vocabulary: In hospital + Reading: Stress 

4 

14 Reading: Drug abuse + Heart disease 
4 

15 Reading: Nutrition + Pregnancy 
4 

16 Group Presentation 1 
4 

17 Group Presentation 2 
4 

18 Group Presentation 3 
4 

19 Revision 
3 



10.2. Giai đoạn 2 (05 đơn vị học trình – 75 tiết): 

STT Tên bài Số tiết 

1 Unit 1. Shapes and Properties 4 

2 Unit 2. Location 8 

3 Unit 3. Structure 4 

4 Unit 4. Revision A 4 

5 Unit 5. Measurement 4 

6 Unit 6. Function 8 

7 Unit 7. Actions in sequence 4 

8 Unit 8. Revision B + Midterm Test 4 

9 Unit 9. Quantity 4 

10 Unit 10. Cause and Effect 8 

11 Unit 11. Proportion 4 

12 Unit 12. Revision C 4 

13 Unit 13. Frequency and Probability 8 

14 Unit 14. Method 4 



STT Tên bài Số tiết 

15 Unit 15. Consolidation 3 

75 

11. Phƣơng pháp dạy học: 

_ Thuyết trình, phát vấn 

_ Làm việc theo cặp/nhóm, thảo luận, đóng vai. 

12. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy: 

_  Phấn, bảng hoặc projector (power point),  

_ Loa, đài, tài liệu phát tay, tranh ảnh minh họa. 

13. Lƣợng giá: 

13.1. Đánh giá ban đầu: 

- Hình thức: Trao đổi, đặt ra một số câu hỏi để đánh giá trình độ ngoại 

ngữ của sinh viên trước khi bắt đầu học phần. 

13.2. Kiểm tra – đánh giá quá trình ( Điều kiện dự thi hết học phần) 

- Hình thức: Theo dõi thái độ, tác phong học tập của sinh viên. Đánh giá 

quá trình là điều kiện dự thi hết học phần. 

- Điểm chuyên cần: được đánh gía dựa trên số buổi đi học và thái độ học 

tập tích cực trên lớp 

- 01 bài kiểm tra giữa kỳ. Sinh viên đạt điểm kiểm tra giữa kỳ từ 5 trở 

lên mới được dự thi đánh giá cuối kỳ. 

- Kết hợp điểm chuyên cần và Bài kiểm tra giữa kỳ là tiêu chí để xét Tư 

cách Sinh viên được dự thi đánh giá cuối kỳ. 

13.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kỳ  

_ 01 bài thi Nói hết học phần. 

_ 01 bài thi Viết hết học phần. 



- Thi viết: Dạng bài thi viết tự luận 120 phút 

_ Trung bình cộng của Điểm thi Viết và thi Nói sẽ là điểm thi kết thúc 

học phần. 

14. Tài liệu học tập: 

Giai đoạn 1: Tài liệu luyện thi B1 Châu Âu: Destination B1 – Grammar 

and Vocabulary. Macmillan Press. 

Giai đoạn 2:  Giáo trình English for Medical students (Centre of Human 

Resources for Health – Ministry of Health) 

15. Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ 

 

 



Tªn m«n häc: Tin häc 

 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN     

Mã học phần: TTUD-CKI      

Số đơn vị học trình:      04    Lý thuyết: 02   Thực hành: 02  

Số tiết:            60    Lý thuyết: 30   Thực hành: 30  

Đối tượng:         Chuyên khoa cấp I các chuyên ngành    

Bộ môn phụ trách giảng dạy:   Bộ môn Toán học - Đại học Y Dược Hải Phòng.  

2. CÁN BỘ GIẢNG DẠY 

- ThS. Nguyễn Tiến Thắng 

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh Dung 

- ThS. Đào Thu Hằng 

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN  

Học phần Toán tin ứng dụng dành cho đối tượng Bác sĩ chuyên khoa cấp I (CK I) 

gồm 4 đơn vị học trình (2 ĐVHT lý thuyết và 2 ĐVHT thực hành).   

Các tiết học lý thuyết được thực hiện trên giảng đường theo phương pháp thuyết 

trình, vấn đáp.  Các tiết học thực hành: học viên tự làm bài tập theo cá nhân, theo 

nhóm, có ứng dụng máy tính để xử lý số liệu dựa phần mềm thống kê SPSS.  

Mô tả vắn tắt nội dung học phần:  

Thiết kế cơ sở dữ liệu nghiên cứu. Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu. Khử sai số và 

nhiễu.  

Thống kê mô tả: Các tham số đặc trưng của tổng thể và mẫu.  

Ước lượng trung bình, phương sai, OR, RR, hệ số tương quan tuyến tính,...  

Kiểm định giả thiết thống kê: So sánh hai hoạc nhiều kỳ vọng, ANOVA một nhân 

tố, ANOVA hai nhân tố,   

So sánh hai hoặc nhiều tỷ lệ, kiểm tra tính độc lập của hai dấu hiệu theo phương 

pháp Chi Square,...  



Các tiêu chuẩn kiểm định phi tham số: Tiêu chuẩn Kolmogorov, kiểm định theo 

dấu,...  

Tương quan đa biến: Hệ số tương quan đa biến.  

Tương quan riêng, phương pháp tìm đường hồi quy đa biến...  

Tương quan giữa các biến định tính: Hệ số K, F, P hệ số Sperman, Hệ số 

Pearson,...    

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN  

Sau khi học xong học phần, học viên có thể hiểu được một số phương pháp Toán 

thống kê cơ bản và nâng cao trong xử lý số liệu nghiên cứu y học.   

Vận dụng phần mềm để xử lý số liệu nghiên cứu y học trên máy vi tính.   

Tăng cường khả năng tư duy và khả năng làm việc theo nhóm.  

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN  

STT Chủ đề hoặc bài học 
Số tiết 

LT  TH  

1  Mẫu, các tham số đặc trưng của mẫu, công 

thức tính cỡ mẫu, tính cỡ mẫu trên máy tính  

2  2  

2  Xây dựng cấu trúc dữ liệu, sai số thô, nhiễu và 

các kỹ thuật làm sạch số liệu.  

2  2  

3  Nhập dữ liệu, các thao tác trên dữ liệu: Bổ 

xung, xóa, sắp xếp, tìm kiếm, mã hóa ....  

2  2  

4  Các tham số quần  thể, tham số mẫu, tính các 

tham số đặc trưng mẫu. Ý nghĩa các tham số 

đặc trưng  

2  2  



5  Các bài toán ước lượng: Ước lượng trung 

bình, phương sai, ước lượng xác suất, OR, RR.  

2  2  

6  Kiểm định giả thiết thông kê: So sánh hai kỳ 

vọng, so sánh phương sai.   

2  2  

7  Thống kê phi tham số: So sánh hai hoặc nhiều 

tỷ lệ, kiểm tra độc lập giữa các dấu hiệu định 

tính.  

3  3  

8  Một số kiểm định phi tham số khác: Tiêu 

chuẩn Kolmogorov, Kiểm định theo dấu, 

kiểm định đoạn mạch.  

3  3  

9  Tương quan tuyến tính đơn biến, hệ số tương 

quan tuyến tính, kiểm định mức độ tương 

quan.  

Đường hồi quy.  

3  3  

10  Tương quan đa biến. Lập đường hồi quy đa 

biến trên máy tính.  

3  3  

11  Tương quan giữa các biến định tính. Hệ số 

tương quan Q, hệ số tương quan F.   

3  3  

12  Liên quan giữa các đại lượng có thứ bậc, hệ 

số tương quan hạng Sperman, hệ số tương 

quan theo Kendall. Kiểm định tương quan 

theo, kiểm định sự độc lập.  

3  3  

6. PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC  

Lý thuyết:  Giáo viên Thuyết trình, vấn đáp. Học viên tự nghiên cứu tài liệu.  



Thực hành:  Học viên tự làm bài tập theo cá nhân hoặc theo nhóm dưới sự hướng 

dẫn của giáo viên. Sử dụng máy tính và phần mềm SPSS để xử lý số liệu.  

7. TÀI LIỆU DẠY HỌC  

Tài liệu học tập:   

Bài giảng môn Toán tin ứng dụng, Bộ môn Toán - Đại học Y Dược Hải Phòng, 

2014.  

Tài liệu tham khảo:  

1. Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê Y học (dùng cho học viên sau đại 

học), Bộ môn Toán - Đại học Y Dược Hải Phòng, 2015.  

2. Lê Cự Linh, Thống kê y tế công cộng (Phần thống kê cơ bản), NXB Y học, 

2009. 

3. Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB 

Giáo dục, 2002. 

4. Phạm Việt Cường, Thống kê y tế công cộng (Phần phân tích số liệu), NXB Y 

học, 2009. 

8. CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO DẠY HỌC  

Giảng đường, bảng, phấn, máy tính của học viên, máy chiếu. 

9. PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN  

Kiểm tra thực hành: 1 bài vấn đáp (hệ số 1).  

Thi hết học phần: 1 bài vấn đáp (hệ số 2).  

 

 

 

 

 

 

 



B - C¸c m«n hç trî 

Tªn m«n häc: Gi¶i phÉu ®Çu mÆt cæ 

1. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 3                LT: 1                                TH: 2 

2. Sè tiÕt häc: 45                        LT: 15                              TH: 30 

3. Sè lÇn kiÓm  tra:1 

4. Sè chøng chØ: 1 

5. Môc tiªu häc tËp: Sau khi kÕt thóc m«n häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng 

- Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ gi¶i phÉu ®Çu mÆt cæ. 

6.  Néi dung: 

TT Tªn bµi gi¶ng - chuyªn ®Ò 
Sè tiÕt 

LT TH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Khèi x¬ng vµ khíp ®Çu mÆt 

C¬ ®Çu mÆt 

C¸c xoang x¬ng th«ng víi mòi 

§éng m¹ch c¶nh: gèc, trong, ngoµi 

C¸c tÜnh m¹ch ë ®Çu mÆt cæ, xoang tÜnh m¹ch sä 

12 ®«i d©y thÇn kinh sä 

ThÇn kinh thùc vËt vïng ®Çu mÆt 

Gi¶i phÉu æ m¾t - Nh·n cÇu – Mi m¾t – Bé lÖ 

M¹ch vµ thÇn kinh cña m¾t 

§Þnh khu æ m¾t 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

6 

2 

2 

 Céng 18 30 

7. Ph¬ng ph¸p d¹y häc 

- ThuyÕt tr×nh 

- Th¶o luËn nhãm, tù nghiªn cøu. 

8. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

- Tr¾c nghiÖm. 



9. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y 

Bé m«n Gi¶i phÉu Trêng §¹i häc Y H¶i Phßng. 

10. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

 1. PGS. Ts. NguyÔn H÷u ChØnh - Bé m«n GP §HYHP. 

11. Tµi liÖu gi¶ng d¹y:  

- NguyÔn Quang QuyÒn -  Bµi gi¶ng GP häc, TËp 1 - NXB Y häc chi nh¸nh 

TP HCM 1999. 

- NguyÔn Quang QuyÒn -  Bµi gi¶ng GP häc, TËp 2 - NXB Y häc chi nh¸nh 

TP HCM 1999. 

- NguyÔn H÷u ChØnh - Bµi gi¶ng hÖ ThÇn kinh trung ¬ng - NXB Y häc Hµ 

Néi 2003. 

 

 



Tªn m«n häc: Tai - Mòi- Häng 

1. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 4                               LT: 1                      TH: 3 

2. Sè tiÕt häc: 60                                            LT: 20                    TH: 40 

3. Sè lÇn kiÓm tra: 1 

4. Sè chøng chØ: 1 

5. Môc tiªu häc tËp: Sau khi kÕt thóc m«n häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng 

5.1. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ mét sè bÖnh TMH. 

5.2. ChÈn ®o¸n, xö trÝ ®îc mét sè bÖnh thêng gÆp ë TMH. 

5.3. ChÈn ®o¸n, xö trÝ  cÊp cøu th«ng thêng TMH. 

6. Néi dung: 

TT Tªn bµi gi¶ng - chuyªn ®Ò 
Sè tiÕt 

LT TH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Nh¾c l¹i gi¶i phÉu - sinh lý Tai-Mòi-Häng 

DÞ vËt ®êng ¨n - dÞ vËt ®êng thë 

Viªm tai x¬ng chòm 

BiÕn chøng cña VTXC  

Häng vµ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ häng 

Ch¶y m¸u mòi 

ChÊn th¬ng x¬ng ®¸ 

¸p xe häng 

Viªm mòi - xoang 

Khã thë trong TMH 

K vßm häng 

K thanh qu¶n 

ChÊn th¬ng mòi xoang 

K sµng hµm 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

 Céng 20 40 



7. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y 

 - ThuyÕt tr×nh 

 - Th¶o luËn nhãm 

8. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

 - Tr¾c nghiÖm. 

 - VÊn ®¸p. 

9. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y 

Bé m«n Tai - Mòi - Häng Trêng §¹i Häc Y H¶i Phßng. 

10. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

 1. PGS.Ts. Vò V¨n S¶n - Bé m«n Tai - Mòi - Häng - §HYHP. 

 2. BSCKII. Ng« §øc X¬ng – Trëng khoa Tai - Mòi - Häng – BV 

Nhi HP 

11. Tµi liÖu gi¶ng d¹y:  

Gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y do Bé m«n Tai - Mòi - Häng §HYHP biªn so¹n. 

 

 

 



Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o b¸c sü  

chuyªn khoa cÊp I chuyªn ngµnh m¾t 

 

Tªn m«n häc 1: BÖnh phÇn tríc nh·n cÇu 

1. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 19                 LT: 6                    TH: 13 

2. Sè tiÕt häc: 285 

3. Sè chøng chØ: 01 

4. Môc tiªu häc tËp: sau khi kÕt thóc m«n häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: 

4.1. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ t×nh tr¹ng bÖnh lý cña 

b¸n phÇn tríc m¾t vµ c¸c bé phËn phô cËn 

4.2. ChÈn ®o¸n vµ lËp kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ ®îc c¸c bÖnh cña b¸n phÇn tríc 

m¾t vµ c¸c bé phËn phô cËn 

4.3. Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thñ thuËt, c¸c phÉu thuËt méng, quÆm vµ kÞp 

thêi xö lý c¸c tai biÕn cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn ca phÉu thuËt 

5. Néi dung: 

STT Tªn bµi gi¶ng - Chuyªn ®Ò Sè tiÕt 

lý thuyÕt 

Sè tiÕt 

thùc hµnh 

1. BÖnh mi m¾t 

. C¸c viªm mi m¾t 

. C¸c khèi u mi 

. QuÆm mi, khuyÕt mi 

. Rèi lo¹n vËn ®éng mi 

 

03 

03 

03 

03 

 

06 

06 

06 

06 

2. BÖnh häc lÖ bé: 

. Ch¶y níc m¾t 

. Kh« m¾t 

. Viªm t¾c lÖ ®¹o 

 

03 

03 

03 

 

06 

06 

06 



STT Tªn bµi gi¶ng - Chuyªn ®Ò Sè tiÕt 

lý thuyÕt 

Sè tiÕt 

thùc hµnh 

. U tuyÕn lÖ 03 06 

3.  BÖnh kÕt m¹c 

. Viªm kÕt m¹c do vi khuÈn, vi rót 

. Viªm kÕt m¹c dÞ øng 

. C¸c u kÕt m¹c, méng thÞt 

. BÖnh m¾t hét 

 

03 

03 

03 

06 

 

06 

06 

06 

12 

4. BÖnh gi¸c m¹c 

. Viªm loÐt GM do vi khuÈn 

. Viªm loÐt GM do nÊm, acanthamoeba 

. Viªm GM do lao, giang mai 

. BÖnh GM do vi rót 

. Tho¸i ho¸ vµ lo¹n dìng GM 

 

06 

06 

03 

03 

06 

 

12 

09 

06 

06 

12 

5.  BÖnh cñng m¹c 

. Viªm thîng cñng m¹c 

. Viªm cñng m¹c 

 

03 

03 

 

06 

06 

6.  BÖnh thÓ thuû tinh: 

. §ôc thÓ thuû tinh tuæi giµ 

. §ôc thÓ thuû tinh bÖnh lý 

. §iÒu trÞ ®ôc thÓ thuû tinh 

. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh khóc x¹ sau 

phÉu thuËt thÓ thuû tinh 

 

06 

06 

06 

06 

 

12 

12 

12 

12 

 

 Tæng sè 96 189 

6. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:  

- ThuyÕt tr×nh, Powerpoint 

- Th¶o luËn nhãm, thùc hµnh l©m sµng 



7. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: 

  Bé m«n m¾t Trêng §¹i häc Y H¶i phßng 

8. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

 1. PGS- TS. Hoµng Minh Ch©u, Phã Gi¸m ®èc ViÖn M¾t Trung ¦¬ng HN. 

2. TS. Khóc ThÞ Nhôn – Bé m«n M¾t - §HYHP 

3. ThS. NguyÔn V¨n §îc - Bé m«n M¾t - §HYHP 

9. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

- Lý thuyÕt: Thi viÕt c¶i tiÕn, tr¾c nghiÖm 

- Thùc hµnh: ChØ tiªu trªn thùc hµnh l©m sµng, b¶ng kiÓm 

10. Tµi liÖu d¹y häc 

1. Bài giảng mắt - TMH – RHM: Bộ môn Mắt Đại học Y  Hà Nội. 

2. Bài giảng nhãn khoa bán phần trước nhãn cầu. NXB Y học 2005. 

  3. Bệnh đục thể thủy tinh. NXB Y học 1996 

  4. Giác mạc: Giải phẫu-Sinh lý-Miễn dịch-Phẫu thuật. Phan Dẫn. NXB Y 

học 2001. 

5. Giải phẫu Mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị giác. Nguyễn Xuân 

Nguyên. NXB Y học 1993. 

6. Nhãn khoa giản yếu tập I, II. NXB Y học 

 7. Phẫu thuật Phaco nhập môn. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. NXB Y học 

2004. 

8. Thực hành nhãn khoa. NXB Y học 2002. 

9. Ophthalmologie: a pocket textbook atlas. Gerhard KL. NewYork 2000. 

10. Prise en charge de la cataracte par les services de soins de santé 

primaires. Organisation Mondiale de la Santé. 2
nd

 edition. Genève 1997. 

 11. Textbook of Ophthalmology. Kenneth WR. 1er Edition. London 1997 

Tªn m«n häc 2: BÖnh phÇn sau nh·n cÇu, bÖnh gl«c«m 

 



1. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 19                LT: 6                    TH: 13 

2. Sè tiÕt häc: 270 

3. Sè chøng chØ: 01 

4. Môc tiªu häc tËp: sau khi kÕt thóc m«n häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: 

4.1. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ t×nh tr¹ng bÖnh lý cña 

b¸n phÇn sau nh·n cÇu, bÖnh gl«c«m 

4.2. ChÈn ®o¸n vµ lËp kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ ®îc c¸c bÖnh cña b¸n phÇn sau m¾t, 

xö lý cÊp cøu gl«c«m vµ t¾c ®éng tÜnh m¹ch trung t©m vâng m¹c. 

4.3. Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thñ thuËt, phô mæ gl«c«m vµ kÞp thêi xö lý c¸c 

tai biÕn cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn ca phÉu thuËt. 

 

STT Néi dung Sè tiÕt  

lý thuyÕt 

Sè tiÕt 

thùc hµnh 

1. BÖnh mµng bå ®µo 

. Viªm mµng bå ®µo do vi khuÈn, vi rót, nÊm, KST 

. Héi chøng MB§- Mµng n·o 

. Khèi u mµng bå ®µo 

 

09 

06 

03 

 

18 

12 

06 

2. BÖnh vâng m¹c: 

. Bong vâng m¹c ( nguyªn nh©n, kh¸m, chÈn ®o¸n 

vµ ®iÒu trÞ) 

. Rèi lo¹n tuÇn hoµn vâng m¹c 

. Tæn h¹i vâng m¹c trong bÖnh toµn th©n (cao huyÕt 

¸p, ®¸i ®êng…) 

. Khèi u vâng m¹c 

 

06 

 

06 

06 

 

03 

 

12 

 

12 

12 

 

06 

3.  BÖnh dÞch kÝnh 

. XuÊt huyÕt dÞch kÝnh 

. Bong dÞch kÝnh 

 

03 

03 

 

06 

06 



STT Néi dung Sè tiÕt  

lý thuyÕt 

Sè tiÕt 

thùc hµnh 

. Viªm, tho¸i ho¸ dÞch kÝnh 03 06 

4.  BÖnh thÞ thÇn kinh 

. Viªm thÞ thÇn kinh 

. Phï gai vµ teo thÞ thÇn kinh 

. B¸n manh vµ c¸c héi chøng (chÈn ®o¸n, ®¸nh gi¸ 

vµ ®iÒu trÞ) 

 

06 

06 

03 

 

12 

12 

06 

5. BÖnh gl«c«m: 

. Sinh lý häc, c¸c kh¸m nghiÖm gl«c«m (soi gãc, ®o 

®é s©u tiÒn phßng, NA,TT,...) 

. Gl«c«m gãc ®ãng 

. Gl«c«m gãc më 

. §iÒu trÞ gl«c«m b»ng thuèc, laser, phÉu thuËt 

. C¸c h×nh th¸i gl«c«m ®Æc biÖt (do viªm, t©n m¹ch, 

thÓ thuû tinh…) 

. Ph¸t hiÖn vµ theo dâi gl«c«m 

 

09 

 

03 

03 

06 

06 

 

03 

 

18 

 

06 

06 

12 

12 

 

06 

6. BiÓu hiÖn m¾t trong mét sè bÖnh toµn th©n 06 09 
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6. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:  

- ThuyÕt tr×nh, Powerpoint 

- Th¶o luËn nhãm, thùc hµnh l©m sµng 

7. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: 

  Bé m«n m¾t Tr¬ng §¹i häc Y H¶i phßng 

8. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

 1. PGS- TS. Hoµng ThÞ Phóc, Phã trëng Bé m«n m¾t Trêng §HY Hµ Néi. 

2. TS. Khóc ThÞ Nhôn - Bé m«n M¾t - §HYHP 



3. ThS. NguyÔn V¨n §îc - Bé m«n M¾t - §HYHP 

9. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

- Lý thuyÕt: Thi viÕt c¶i tiÕn, tr¾c nghiÖm 

- Thùc hµnh: ChØ tiªu trªn thùc hµnh l©m sµng, b¶ng kiÓm 

10. Tµi liÖu d¹y häc 

1. Bài giảng mắt - TMH – RHM: Bộ môn Mắt Đại học Y  Hà Nội. 

2. Biểu hiện ở mắt của các bệnh toàn thân. Phan Dẫn. NXB Y học 1999. 

3. Giải phẫu Mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị giác. Nguyễn Xuân 

Nguyên. NXB Y học 1993. 

4. Lade ứng dụng trong nhãn khoa. Phan Dẫn. tái bản lần 1 có sửa chữa và 

bổ sung. NXB Y học 2003. 

5. Nhãn khoa giản yếu tập I, II. NXB Y học 

  6. Thực hành nhãn khoa. NXB Y học 2002. 

7. Võng mạc và dịch kính. Tài liệu dịch. NXB Y học  

8. Ophthalmologie: a pocket textbook atlas. Gerhard KL. NewYork 2000. 

9. Textbook of  Glaucoma. Shields, Bruce M. London1992 

  10. Textbook of Ophthalmology. Kenneth WR. 1er Edition. London 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tªn m«n häc 3: ChÊn th¬ng m¾t, báng m¾t,  

bÖnh häc hèc m¾t 

 

1. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 13                 LT: 5                    TH: 8 

2. Sè tiÕt häc: 185 

3. Sè chøng chØ: 01 

4. Môc tiªu häc tËp: sau khi kÕt thóc m«n häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: 

4.1. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ chÊn th¬ng m¾t vµ báng 

m¾t 

4.2. ChÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ®îc c¸c chÊn th¬ng m¾t, xö lý cÊp cøu ®îc c¸c 

chÊn th¬ng m¾t, báng m¾t vµ biÕt chuyÓn tuyÕn trªn kÞp thêi nh÷ng chÊn th¬ng 

m¾t, báng m¾t phøc t¹p. 

4.3. Thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c thñ thuËt, phÉu thuËt phôc håi ®îc c¸c vÕt 

th¬ng ®¬n gi¶n vµ kÞp thêi xö lý c¸c tai biÕn cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn ca phÉu 

thuËt. 

 

STT Néi dung Sè tiÕt lý 

thuyÕt 

Sè tiÕt  

thùc hµnh 

1.  ChÊn th¬ng hèc m¾t 

ChÊn th¬ng mi, kÕt m¹c 

ChÊn th¬ng lÖ bé 

06 

03 

03 

12 

06 

06 

2. §ông dËp nh·n cÇu 09 18 

3.  VÕt th¬ng xuyªn nh·n cÇu 

. Cã dÞ vËt 

. Kh«ng cã dÞ vËt 

15 27 

4.  Báng m¾t 06 06 



5. NhiÔm trïng sau chÊn th¬ng m¾t 

. Viªm mµng bå ®µo, viªm néi nh·n 

. Nh·n viªm ®ång c¶m 

T¹o h×nh mi m¾t 

15 

 

 

03 

27 

 

 

06 

6.  Viªm tæ chøc hèc m¾t, u hèc m¾t 09 18 
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6. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:  

- ThuyÕt tr×nh, Powerpoint 

- Th¶o luËn nhãm, thùc hµnh l©m sµng 

7. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: 

  Bé m«n m¾t Trêng §¹i häc Y Hµ Néi, H¶i phßng 

8. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

 1. PGS- TS. §ç Nh H¬n, Gi¸m ®èc BÖnh ViÖn M¾t Trung ¦¬ng Hµ Néi 

2. TS. Khóc ThÞ Nhôn- Bé m«n M¾t - §HYHP 

3. TS. Nguyễn Xuân Hiệp-Phó giám đốc bệnh viện Mắt Trung ương 

4. ThS. NguyÔn V¨n §îc - Bé m«n M¾t - §HYHP 

9. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

- Lý thuyÕt: Thi viÕt c¶i tiÕn, tr¾c nghiÖm 

- Thùc hµnh: ChØ tiªu trªn thùc hµnh l©m sµng, b¶ng kiÓm 

10. Tµi liÖu d¹y häc 

1. Bài giảng mắt - TMH – RHM: Bộ môn Mắt Đại học Y  Hà Nội. 

2. Bỏng và chấn thương mắt-Hướng dẫn thực hành. Phan Dẫn. NXB Y học 

2004. 

3. Giải phẫu Mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị giác. Nguyễn Xuân 

Nguyên. NXB Y học 1993. 

4. Hốc mắt, mi mắt và hệ thống lệ. tài liệu dịch. NXB Y học. 



5. Nhãn khoa giản yếu tập I, II. NXB Y học 

6. Thực hành nhãn khoa. NXB Y học 2002. 

7. Ophthalmologie: a pocket textbook atlas. Gerhard KL. NewYork 2000. 

  8. Syndromes en Ophtalmologie. Maurice P.Ravault. NXB Y học 2000. 

  9. Textbook of Ophthalmology. Kenneth WR. 1er Edition. London 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tªn m«n häc 4: BÖnh m¾t trÎ em, tËt khóc x¹, rèi lo¹n 

vËn nh·n, bÖnh m¾t trong céng ®ång 

 

1. Sè ®¬n vÞ häc tr×nh: 13                 LT: 5                    TH: 8 

2. Sè tiÕt häc: 195 

3. Sè chøng chØ: 01 

4. Môc tiªu häc tËp: sau khi kÕt thóc m«n häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: 

4.1. Tr×nh bµy ®îc nh÷ng kiÕn thøc chuyªn s©u vÒ ph«i thai häc cña m¾t, 

c¸c héi chøng bÈm sinh, c¸c bÖnh m¾t trÎ em, l¸c vµ c¸c tËt khóc x¹. 

4.2. ChÈn ®o¸n vµ ®iÒu trÞ ®îc c¸c héi chøng bÈm sinh, c¸c bÖnh m¾t trÎ 

em, l¸c, c¸c tËt khóc x¹ vµ biÕt chuyÓn tuyÕn trªn kÞp thêi nh÷ng trêng hîp phøc 

t¹p. 

4.3. Lµm thµnh th¹o c¸c thñ thuËt thö thÞ lùc, kÝnh, soi bãng ®ång tö, ®o khóc 

x¹ vµ cÊp ®¬n kÝnh hîp lý. 

 

STT Néi dung Sè tiÕt 

 lý thuyÕt 

Sè tiÕt  

thùc hµnh 

1. BÖnh m¾t trÎ em: 

. Ph«i thai häc m¾t, sù ph¸t triÓn cña nh·n cÇu 

. Gi¶i phÉu sinh lý m¾t 

. C¸c héi chøng bÈm sinh, di truyÒn, bÖnh m¾t do 

rèi lo¹n chuyÓn ho¸ 

. BÖnh vâng m¹c trÎ ®Î non, ®ôc TTT bÈm sinh & 

c¸c héi chøng phèi hîp 

. BÖnh gl«c«m bÈm sinh & c¸c héi chøng phèi 

hîp 

. K vâng m¹c 

 

03 

03 

06 

 

06 

 

03 

 

03 

 

06 

06 

06 

 

12 

 

06 

 

06 



. Kh« m¾t do thiÕu vitamin A 

. Mét sè bÖnh nhiÔm trïng m¾t ë trÎ em (loÐt 

gi¸c m¹c, viªm mµng bå ®µo, viªm néi nh·n) 

 

03 

03 

06 

06 

2. BÖnh l¸c vµ nhîc thÞ 

. L¸c c¬ n¨ng 

. L¸c liÖt 

. C¸c h×nh th¸i l¸c ®Æc biÖt 

. Rung giËt nh·n cÇu 

. Nhîc thÞ vµ ®iÒu trÞ 

 

06 

06 

03 

03 

03 

 

06 

06 

06 

06 

06 

3.  Quang häc vµ tËt khóc x¹ 

. Quang hÖ cña m¾t, tËt cËn thÞ vµ ®iÒu chØnh 

. ViÔn thÞ , lo¹n thÞ vµ ®iÒu chØnh 

. Mét sè vÊn ®Ò cËp nhËt vÒ PT khóc x¹ 

. KÝnh tiÕp xóc 

. §¹i c¬ng vÒ khiÕm thÞ vµ trî thÞ 

 

06 

03 

03 

03 

03 

 

09 

06 

06 

06 

06 
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6. Ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y:  

- ThuyÕt tr×nh, Powerpoint 

- Th¶o luËn nhãm, thùc hµnh l©m sµng 

7. ChÞu tr¸ch nhiÖm gi¶ng d¹y: 

  Bé m«n m¾t Trêng §¹i häc Y H¶i phßng 

8. C¸n bé gi¶ng d¹y: 

 1. PGS- TS. Hoµng ThÞ Phóc, Phã trëng Bé m«n M¾t Trêng §HY Hµ Néi. 

2. TS. Khóc ThÞ Nhôn - Bé m«n M¾t - §HYHP 

3. BS CKII TrÇn M¹nh §«, Gi¸m ®èc BÖnh viÖn M¾t H¶i Phßng.  



4. ThS. NguyÔn V¨n §îc - Bé m«n M¾t - §HYHP 

9. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: 

- Lý thuyÕt: Thi viÕt c¶i tiÕn, tr¾c nghiÖm 

- Thùc hµnh: ChØ tiªu trªn thùc hµnh l©m sµng, b¶ng kiÓm 

10. Tµi liÖu d¹y häc: 

1. Bài giảng mắt - TMH – RHM: Bộ môn Mắt Đại học Y  Hà Nội. 

2. Bệnh mắt bẩm sinh và di truyền. Phan Dẫn. NXB Y học 2004. 

3. Giải phẫu Mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị giác. Nguyễn Xuân 

Nguyên. NXB Y học 1993. 

4. Mắt: những điều cần biết về mắt và tật khúc xạ. Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. 

NXB Đà Nẵng 2004.Phẫu thuật tạo hình mi mắt. Phan Dẫn. NXB Y học 1998. 

5. Nhãn khoa giản yếu tập I, II. NXB Y học 

6. Thực hành nhãn khoa. NXB Y học 2002. 

7. Ophthalmologie: a pocket textbook atlas. Gerhard KL. NewYork 2000. 

  8. Syndromes en Ophtalmologie. Maurice P.Ravault. NXB Y học 2000. 

  9. Textbook of Ophthalmology. Kenneth WR. 1er Edition. London 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ChØ tiªu thùc hµnh m«n chuyªn ngµnh 

1- BÖnh phÇn tríc nhÉn cÇu. 

S

T

T 

Néi dung tay nghÒ thùc hµnh 

Sè 

lÇn  

thùc 

hiÖn 

Lµm 

®îc 

Phô 

mæ 
KiÕn tËp 

1.  B¬m röa lÖ ®¹o 6 4  2 

2.  Th«ng lÖ ®¹o 6 4  2 

3.  Röa m¾t 6 4  2 

4.  Bãc gi¶ m¹c 4 2  2 

5.  LÊy s¹n v«i 6 4  2 

6.  ChÝch ch¾p 6 4  2 

7.  ChÝch LÑo  6 4  2 

8.  Sinh thiÕt U mi 4 2  2 

9.  §o c«ng suÊt gi¸c m¹c 6 4  2 

10.  §o siªu ©m A 6 4  2 

11.  Mæ c¾t bá tói lÖ  4 0 2 2 

12.  Mæ méng v¸ kÕt m¹c tù th©n 4 2  2 

13.  Mæ quÆm 6 2  2 

14.  Móc néi nh·n 4 0 2 2 

15.  KhoÐt bá nh·n cÇu 4 0 2 2 

16.  Mæ  Phaco 4 0 2 2 



2- BÖnh phÇn sau nh·n cÇu. 

S

T

T 

Néi dung tay nghÒ thùc hµnh 

Sè 

lÇn  

thùc 

hiÖn 

Lµm 

®îc 

Phô 

mæ 
KiÕn tËp 

17.  Thö thÞ lùc  6 4  2 

18.  §o nhÉn ¸p 6 4  2 

19.  Soi ®¸y M¾t 6 4  2 

20.  Tiªm díi kÕt m¹c 4 2  2 

21.  Tiªm c¹nh nh·n cÇu 4 2  2 

22.   §äc kÕt qu¶ thÞ trêng 4 2  2 

23.  §äc kÕt qu¶ OCT 4 2  2 

24.  §äc kÕt qu¶ Scaner sä n·o – m¾t 4 2  2 

25.  Soi gãc tiÒn phßng 2 0  2 

26.  §äc kÕt qu¶ chôp m¹ch kÝnh huúnh 

quang 

2 0 
 2 

27.  Mæ c¾t bÌ 4 0 2 2 

28.  Mæ c¾t mèng m¾t chu biªn 4 0 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- ChÊn th¬ng M¾t – Báng m¾t. 

S

T

T 

Néi dung tay nghÒ thùc hµnh 

Sè 

lÇn  

thùc 

hiÖn 

Lµm 

®îc 

Phô 

mæ 
KiÕn tËp 

29.  Röa m¾t cÊp cøu báng ho¸ chÊt 6 4  2 

30.  LÊy dÞ vËt kÕt m¹c 4 2  2 

31.  LÊy dÞ vËt gi¸c m¹c n«ng 6 4  2 

32.  LÊy dÞ vËt gi¸c m¹c s©u 4 2  2 

33.  Tiªm m¸u tù th©n díi kÕt m¹c 4 0 2 2 

34.  ChÝch m¸u tiÒn phßng 4 2  2 

35.  Xö trÝ vÕt th¬ng da mi ®¬n gi¶n 6 2 2 2 

36.  Xö trÝ vÕt th¬ng da mi phøc t¹p 6 2 2 2 

37.  Xö trÝ vÕt th¬ng kÕt m¹c 6 2 2 2 

38.  Xö trÝ vÕt th¬ng r¸ch gi¸c m¹c ®¬n 
gi¶n 

6 0 
4 2 

39.  Xö trÝ vÕt th¬ng r¸ch  gi¸c m¹c phøc 
t¹p 

4 0 
2 2 

40.  Mæ lÊy dÞ vËt néi nh·n 4 0 2 2 

41.  Xö trÝ  vÕt th¬ng r¸ch cñng m¹c 4 0 2 2 

42.  Th¨m dß cñng m¹c 4 0 2 2 

4- BÖnh m¾t trÎ em, tËt khóc x¹. 

S

T

T 

Néi dung tay nghÒ thùc hµnh 

Sè 

lÇn  

thùc 

hiÖn 

Lµm 

®îc 

Phô 

mæ 
KiÕn tËp 

43.  §o khóc x¹ vµ thö kÝnh cËn 6 4  2 

44.  §o khóc x¹ vµ thö kÝnh viÔn 6 4  2 

45.  §o khóc x¹ vµ thö kÝnh l·o thÞ 6 4  2 

46.  §o khóc x¹ vµ thö kÝnh lo¹n thÞ 6 4  2 

47.  ChÈn ®o¸n ®ä l¸c Hirsberg 6 4  2 

48.  Mæ l¸c 4 0 2 2 

49.  §Æt kÝnh ¸p chßng 4 2  2 



Híng dÉn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh 

1. Ch¬ng tr×nh: B¸c sÜ chuyªn khoa cÊp I M¾t 

2. KÕ ho¹ch s¾p xÕp néi dung vµ quü thêi gian: 

2.1. Néi dung: 

XÕp lÞch häc theo thø tù sau: 

• C¸c m«n chung häc trong häc kú I. 

• C¸c m«n c¬ së vµ hç trî häc trong häc kú II. 

• C¸c m«n chuyªn ngµnh häc trong häc kú III vµ IV. 

• Riªng m«n ngo¹i ng÷ häc xen kÏ víi c¸c m«n trªn trong häc kú I, II, III. 

• Thi tèt nghiÖp vµo häc kú IV. 

• Trong thêi gian nµy cã 4 tuÇn ®i thùc ®Þa: t¹i c¸c trung t©m y tÕ quËn, huyÖn, 

c¸c tr¹m y tÕ x·, phêng. 

1 ®¬n vÞ häc tr×nh lý thuyÕt = 15 tiÕt chuÈn = 15 tiÕt lý thuyÕt 

1 ®¬n vÞ häc tr×nh thùc hµnh t¹i Bv = 15 tiÕt chuÈn = 45 tiÕt thùc hµnh 

1 ®¬n vÞ häc tr×nh t¹i phßng häc hoÆc phßng xÐt nghiÖm = 15 tiÕt chuÈn = 30 

tiÕt thùc hµnh. 

2.2. Quü thêi gian (tÝnh theo tuÇn) 

Häc kú Häc tËp Thi TÕt/HÌ Ho¹t ®éng kh¸c Dù tr÷ Tæng 

I 

II 

III 

IV 

18 

19 

18 

16 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

25 

26 

25 

25 

Tæng 71 10 12 4 4 101 

3. Thùc hµnh l©m sµng vµ thùc tÕ t¹i céng ®ång: 

3.1. Thùc hµnh l©m sµng: 

- Khoa M¾t BÖnh viÖn ViÖt TiÖp. 

- Khoa M¾t BÖnh viÖn Trêng §¹i häc Y H¶i Phßng. 



- BÖnh viÖn M¾t H¶i Phßng. 

- C¸c khoa: Tai Mòi Häng, Khoa R¨ng Hµm MÆt BÖnh viÖn ViÖt TiÖp. 

- C¸c phßng kh¸m, phßng thùc hµnh, xÐt nghiÖm, phßng mæ cña BÖnh viÖn 

Trêng §¹i häc Y H¶i Phßng. 

3.2. Thùc tÕ t¹i céng ®ång: 

Trung t©m y tÕ 5 quËn, huyÖn thuéc H¶i Phßng. 

4. KiÓm tra, thi: 

4.1. KiÓm tra sau mçi m«n häc, häc phÇn: 

- Lý thuyÕt: thi viÕt, tr¾c nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kiÕn thøc. 

- Thùc hµnh: chØ tiªu thùc hµnh, b¶ng kiÓm ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hµnh tay 

nghÒ. 

4.2. Thi tèt nghiÖp: 

- Lý thuyÕt: Thi viÕt. 

- Thùc hµnh: +Tr×nh bµy bÖnh ¸n, chÈn ®o¸n, ®iÒu trÞ mét bÖnh m¾t sau khi bèc 

th¨m. 

                     + Lµm tèi thiÓu 1 thñ thuËt hoÆc 1 phÉu thuËt m¾t. 

4.3. C¸ch tÝnh ®iÓm: 

- Thi lý thuyÕt: thang ®iÓm 10. 

- Thi thùc hµnh tay nghÒ: lµm thñ thuËt - thang ®iÓm 10 

- Thi thùc hµnh bÖnh ¸n: lµm bÖnh ¸n - thang ®iÓm 10. 

- ThiÕu ®iÓm hoÆc kh«ng ®¹t ®iÓm m«n häc nµo th× thi l¹i m«n häc ®ã (chØ thi l¹i 

mét lÇn). 

* 3 ®iÓm nµy ®éc lËp t¬ng ®¬ng nhau. 
 

 
 

 

 


