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THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thời gian của môn học: 160 giờ
Mục tiêu môn học :
1- Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của các c ơ sở dân số y tế nơi
học sinh đến thực tập và chức trách nhiệm vụ của người Dân số y tế tại các tuyến y
tế xã, huyện, tỉnh.
2- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Dân số y tế và các kỹ thuật
chăm sóc đã học vào thực tế chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng và tại các cơ sở
Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình , Trạm y tế, dưới sự hướng dẫn, giám
sát của giáo viên.
3- Thực hiện các kỹ năng quản lý Dân số y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu
(lập kế hoạch, theo dõi, giám sát, truyền thông giao tiếp với đồng nghiệp, làm
việc nhóm, huy động cộng đồng).
4- Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khoẻ
tại cộng đồng và tại các cơ sở khám, chữa bệnh và Trung tâm Dân số kế hoạch
hoá gia đình và y tế.
Nội dung môn học:
1- Thực hành các kiến thức, kỹ năng đã học của chương trình đào tạo
ngành Dân số y tế vào thực tế chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng và tại các cơ sở
y tế, Trung tâm dân số y tế. Hoàn thiện các kỹ năng tay nghề để chuẩn bị cho kỳ
thi tốt nghiệp.
2- Thời gian thực tập tốt nghiệp được phân bố thành 2 phần:
- Thực tập tại Trạm y tế xã: 2 tuần
- Thực tập tại Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình quận/ huyện: 2 tuần
3- Thực hiện những nội dung thực tập với các chỉ tiêu tay nghề th eo hướng
dẫn của giáo viên và quy định của nhà trường theo các chỉ tiêu sau:
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- Thực tập tại Trạm Y tế xã, ph ường và Trung tâm Dân số:
TT

Nội dung thực tập
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Thực tập tại Trạm Y tế:
Tìm hiểu cộng đồng để thu thập thông tin,
lựa chọn nh ững vấn đề sức khoẻ, vấn đề
dân số, kế hoạch hoá gia đình cần giải
quyết.
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Lập kế hoạch vận động, Truyền thông
chuyển đổi hành vi về sức khoẻ, Dân số
KHHGĐ để giải quyết những vấn đề sức
khoẻ, Dân số KHHGĐ đã được xác định .
Thực hiện truyền thông dân số kế hoạch
hoá gia đình.
Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền
thông Giáo dục sức khoẻ, Dân số KHHG Đ
theo kế hoạch:
- Chiến dịch truyền thông lồng ghép Dân số
kế hoạch hoá gia đình.
- Chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi.
- Chiến dịch giám sát về dân số KHHGĐ.
Làm báo cáo thống kê tháng, quý, năm.

Chỉ tiêu tay nghề
Mỗi học sinh (hoặc nhóm
học sinh) có 1 bản báo cáo
về thông tin cộng đồng, đề
xuất những vấn đề sức
khoẻ, dân số KHHG Đ cần
giải quyết theo mẫu của
giáo viên
Mỗi học sinh có 1 bản kế
hoạch vận động, truyền
thông chuyển đổi hành vi về
Dân số kế hoạch hoá gia
đình.
4 lần

2 lần

Có 1 bản báo cáo thống kê
theo mẫu của giáo viên quy
định.

Lập kế hoạch tuần, tháng (Dự báo gần chỉ
Có bản kế hoạch tuần, tháng
tiêu, kế hoạch về số người mới sử dụng biện
theo quy định
pháp tránh thai của địa phương).
Thực tập tại Trung tâm dân số kế hoạch
hoá gia đình
Hướng dẫn quản lý và cung cấp dịch vụ
KHHGĐ: Bao cao su, thuốc tránh thai...
4 lần
Xây dựng kế hoạch giám sát tại Trạm y tế
Làm báo cáo thống kê: Tháng, quý, năm
Có bản báo cáo của từng
thống kê biến động dân số của địa phương
loại
Lập kế hoạch tháng, quý, năm: Dự báo gần
chỉ tiêu kế hoạch về số người mới sử dụng Có kế hoạch của từng loại
biện pháp tránh thai của địa phương.
Sử dụng bộ công cụ giám sát, đánh giá
chương trình dân số, kế hoạch hoá gia đình
Đánh giá theo nhóm
ở địa phương.
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Hướng dẫn thực hiện:
Giảng dạy:
1- Thời gian học sinh thực tập tại Trạm Y tế xã, phường: Được tổ chức
giảng dạy tương tự như học phần Thực tập c ơ bản.
2- Thời gian thực tập tại Trung tâm Dân số kế hoạch hoá gia đình:
- Địa điểm: Học sinh thực tập tại Trung tâm dân số quận, huyện. Hàng
ngày học sinh được bố trí thực tập tại Trung tâm và Trạm y tế. Mỗi c ơ sở không
bố trí quá 10 học sinh. Các Trung tâm dân số quận, huyện, Trạm y tế bố trí học
sinh đến thực tập tốt nghiệp phải là những c ơ sở đã được nhà trường lựa chọn.
- Phương pháp giảng dạy: Học sinh thực tập tốt nghiệp tại cơ sở y tế
dưới sự hướng dẫn, giám sát, giúp đỡ của giáo viên nhà trường và giáo viê n
kiêm nhiệm của các Trung tâm dân số, Trạm y tế. Chủ yếu là hướng dẫn học
sinh ôn luyện thành thục các kỹ thuật nghiệp vụ đã học để hoàn thành mục tiêu
đào tạo, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Trước khi đưa học sinh đi thực tập, giáo viên giảng dạy môn học phải lập
kế hoạch chi tiết, cụ thể và được Hiệu trưởng phê duyệt. Học sinh phải được phổ
biến đầy đủ về kế hoạch thực tập, được nghiên cứu nội dung thực tập, phương
pháp học tập, chỉ tiêu thực tập và hình thức đánh giá kết thúc môn học.
Đánh giá:
Học sinh làm một bản báo cáo cá nhân theo chủ đề do giáo viên hướng
dẫn, kết hợp với điểm hoàn thành chỉ tiêu thực hành và điểm kiểm tra sổ thực
tập của học sinh.
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