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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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-------------------------1. LÝ THUYẾT TỔNG HỢP (thi trắc nghiệm): 7 môn (66 bài),
1.1 Giải phẫu sinh lý: (05 bài)
1- Giải phẫu sinh lý hệ tuần hoàn
2- Giải phẫu sinh lý hệ hô hấp
3- Giải phẫu sinh lý hệ tiêu hoá
4- Giải phẫu sinh lý hệ tiết niệu
5- Sinh lý máu
1.2 Dược lý: (05 bài)
1- Đại cương về thuốc
2- Thuốc kháng sinh
3- Thuốc hạ nhiệt, giảm đau, kháng viêm
4- Thuốc ngủ – an thần
5- Thuốc chống dị ứng ( kháng Histamine)
1.3 Bệnh học Nội khoa: (18 bài)
1- Viêm phế quản cấp
2- Hen phế quản
3- Viêm phổi
4- Viêm loét dạ dày – tá tràng
5- Xuất huyết tiêu hoá
6- Xơ gan
7- Tăng huyết áp
8- Cơn đau thắt ngực
9- Viêm ống thận cấp
10- Suy thận cấp
11- Viêm đường tiết niệu
12- Hội chứng thận hư
13- Tai biến mạch máu não
14- Đái tháo đường
15- Bệnh Goute
16- Sốc phản vệ
17- Viêm đa dây thần kinh
18- Đau thần kinh hông to
1.4 Bệnh học Ngoại khoa: (16 bài)
1- Vết thương phần mềm
2- Vết thương mạch máu
3- Đại cương gãy xương
4- Đa chấn thương
5- Chấn thương sọ não
6- Chấn thương ngực
7- Chấn thương bụng
8- Bỏng

9- Thủng ổ loét dạ dày - tá tràng
10- Tắc ruột
11- Viêm tụy cấp
12- Viêm ruột thừa cấp
13- Ung thư gan
14- Trĩ
15- Đại cương nhiễm khuẩn ngoại khoa
16- Đại cương cấp cứu ngoại khoa vùng bụng
1.5 Sức khoẻ trẻ em: (05 bài)
1- Các thời kỳ của tuổi trẻ
2- Sự phát triển thể chất, tinh thần, vận động ở trẻ em
3- Suy dinh dưỡng
4- Đặc điểm trẻ sơ sinh và Nhiễm trùng sơ sinh
5- Bệnh tay chân miệng
1.6 Bệnh truyền nhiễm – Xã hội: (12 bài)
1- Bệnh sốt xuất huyết Dengue
2- Bệnh sốt rét và chương trình phòng chống sốt rét
3- Các bệnh trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (CTTCMR)
4- Bệnh viêm gan virus
5- Bệnh sốt bại liệt
6- Quai bị
7- Thương hàn
8- Lỵ trực khuẩn
9- Viêm màng não
10- Nhiễm HIV/AIDS và Chương trình phòng chống nhiễm HIV/AIDS
11- Bệnh cúm
12- Bệnh lao phổi và chương trình phòng chống lao phổi
1.7 Sức khoẻ sinh sản: (05 bài)
1- Chẩn đoán thai nghén, khám thai và quản lý thai nghén
2- Chẩn đoán và theo dõi chuyển dạ
3- Bốn tai biến sản khoa (Băng huyết, Nhiễm khuẩn sau sinh, Sản giật, Vỡ tử cung)
4- Các bệnh phụ khoa thông thường và bệnh lây truyền qua đường tình dục
5- Tư vấn kế hoạch hoá gia đình
2. THỰC HÀNH (thi chạy trạm): 2 trạm, gồm :
1- Trạm số 1: Khám hệ tuần hoàn; Khám hệ hô hấp; khám bụng (tiêu hóa, tiết niệu, gan,
lách); khám hệ thần kinh (Thí sinh bốc thăm thực hiện các thao tác khám một trong 5 bô
máy của cơ thể)
2- Trạm số 2: Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (5 kỹ thuật tiêm truyền)

* Lưu ý:
- Đăng ký và xem lịch ôn thi để đi đúng thời gian qui định.
- Học sinh nghiên cứu nội dung đề cương, liệt kê các nội dung còn thắc mắc để buổi ôn tập
đề nghị giáo viên hướng dẫn.
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