CHƯƠNG TRÌNH
LỚP “ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU”
01/04/2017 – 30/06/2017
 Lý thuyết: 60 tiết
1. Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn (CPR) cơ bản & nâng cao
2. Thực hành cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn (CPR)
3. Oxy liệu pháp
4. Tiếp cận người bệnh ho ra máu
5. Đặt nội khí quản nhanh tại Khoa Cấp cứu
6. Sốc nhiễm trùng
7. Bù dịch và đáp ứng bù dịch
8. Xử trí hen phế quản cấp và đợt cấp COPD
9. Suy hô hấp cấp
10. Thông khí cơ học xâm lấn
11. Thông khí cơ học không xâm lấn
12. Xử trí sốc phản vệ và phản ứng phản vệ
13. Phân tích cơ bản rối loạn toan kiềm trên khí máu động mạch; kỹ thuật lấy khí máu động
mạch
14. Hướng dẫn sử dụng máy thở, monitor, máy đếm giọt, bơm tiêm điện
15. Hướng dẫn cơ bản đọc ECG
16. Xử trí cơn nhịp nhanh
17. Hội chứng vành cấp
18. Triệu chứng suy tim trên lâm sàng
19. Phù phổi cấp
20. Huyết áp động mạch xâm lấn
21. Chăm sóc người bệnh có huyết động xâm lấn
22. Tiếp cận người bệnh khó thở
23. Tiếp cận người bệnh hôn mê
24. Xử trí co giật
25. Đột quỵ cấp
26. Chăm sóc người bệnh nặng
27. Giao tiếp điều dưỡng và người nhà người bệnh tại Khoa Cấp cứu
28. Xuất huyết tiêu hóa
29. Bụng ngoại khoa
30. Chăm sóc vết loét

 Thực hành: 160 tiết
Học viên được kiến tập và thực hành các kỹ năng chăm sóc người bệnh của Điều dưỡng
tại Khoa Cấp cứu dưới sự hướng dẫn của Ban Giảng huấn.
*Ghi chú: Lớp học khai giảng lúc 8h00, thứ Bảy, ngày 01/04/2017 tại Phòng họp, Khoa
Cấp cứu (tầng trệt, khu A), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

