
D4J HQC HUE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DI HQC  Y rnfqC Dc 1p - Tiy do  - Hnh phüc  

CHUAN DAU RA CONG BO CONG KHAI 
(Ban hành kern theo Quylt djnh s 672a/QD-DHYD ngày 30 tháng 03 nám 2020 cüa 

Hiu trtràng Trwô'ng Dgi hQc Y ducrc, DQi hQc Hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Ten chi.rcing trinh dào tto (Ting Vit): Rang — Ham — Mat 
2. Ten chirnng trInh dào tao  (TiEng Anh): Odontostomalogy 
3. TrInh d dào tao: Dai h9c 
4. Ma ngành dào tao:  7720501 
5. Di tuqng tuyn sinh: ThI sinh dà d? thi xong k' thi THPT qu& gia: CO k& qua 

thi và giy chirng nhan tht nghip (hoac  tirnng dixcing) 
6. Thyi gian dào tao:  6 näm 
7. Loi hInh dào tao:  ChInh quy tp trung 
8. S tin ehi yêu cu ti thiu: 199 (ehua tInh GDTC, GDQP) 

B. MVC  TIEU VA CHUAN DAU RA CHII(YNG TRINH DAO TiO 
I. Mic tiêu dào to 
1. Mc tiêu chung 

Dào tao  Bác si Rang Ham Mat  là dào tao  nhng ngui có y dc, có kin thic và k 
nãng ngh nghip cci bàn v y h9c d xác djnh, d xut và tham gia giãi quy& các vtn 
d sirc khOe cá nhân và cong dng, CO khã näng nghien cj.'ru khoa h9c và nâng cao trmnh 
d, dáp 1rng nhu cu báo v, chäm soc và nâng cao si:rc khOe nhân dan. 

2. Muc tiêu cit th 
Sau khi hoàn thành khóa h9c, hQc viên t& nghip có kin thi'rc, k5 näng và näng 

lire tr chü và trách nhiêm: 

• Kin thi'rc 
- Co kin thrc chung trong toàn Dai  h9c Hu v Giáo dic chInh trj, an ninh quc 

phOng, giáo diic  th chat, ngoai ngft và cong ngh thông tin. 

- Co kin thi'rc nn tang cüa khi kin thirc giáo die Chuyên nghip v khoa h9c cci 
bàn, y hçc cci si, tam l y hoc- dao  dirc y h9c, Pháp lust — T chrc y th, sirc khOe môi 
tnrng d eO th 1mg diing trong chuyên ngành Rang ham mat. 

- Bác si Rang Ham Mat  phãi CO khã nàng 1mg dimg kin thlmc cüa ngành khoa h9c 
cci bàn, y h9c cci si, bnh hoc, y xã hi h9c lam cci sâ 1 lun d nhn bit, giái thIch, 
giái quy& van d va truyn dat  cho cá nhân, nhOm cá nhân, cQng dng v tInh trng 
slrc khôe, bnh tat. 

• K5 näng 

- Co k5 nng tr nghiên clru và khám phá kin thlre, tir phát trin chuyên mon lien tire. 
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- Co k5 näng tu duy h thng, tang hqp kin thirc chung cüa ngãnh và chuyên ngánh 
i'rng ding trong thirc hãnh chuyên mon phü hçip h thong ytê vã huàng dan quôc gia. 

- Bác si Rang Ham Mt phãi cO khã nang giái quyt các thu cu chäm soc sirc 
khOe ca ban mt each an toàn, kjp thai, ehi phi - hiu qua dra vào bang chng khoa 
hQc va phü hqp vài diu kin thtrc th. Bác 51 Rang Ham Mt phãi có khã nang giao tip 
lieu qua v6i ngui bnh, ngu1i nhà, dng nghip vã cong  dng. 

• Nang lirc tij chü vã trách nhirn 
- CO nàng 1ire tir chü và trách nhim Ca nhân tuân thu chun mirc ngh nghip, quy 

djth Pháp 1ut, dao  dirc ngh nghip, ton trong giá trj và quyên con ngui, dong nghip 
trong khi thijc hành nghê nghip. 

- CO nang 1irc ti ehü và trách nhim ngh nghip v các quy& djnh the hành lam 
sang cOng thu nhüng kt qua có lien quan den qua trinh cung cap các djch vi chäm sOc 
trong phtm vi th%rc hãnh nghê nghip eOa mInh. 

- Co nang lire tr chU và trách nhirn vâi xã hi, vâi cong dng khi th%rc hành ngh 
nghip d nâng cao hiu qua cung cap djch v1t y tê cho bnh nhân và gia dInh h9. 

II. Chun du ra chirong trInh dào tto và trInh d náng lire yen cu 
a) Kin thirc 
- Kin thirc chung trong toàn Thu hçc Hue 
+ Kin thirc v giáo diic chInh trj: Hiu vã vn diing duçc kin thi'rc v th giâi quan, 
phuang pháp 1un cOa chU nghia Mac-Lenin, Kinh tê chinh trj Mác-Leenin, chO nghia 
xä hi khoa lice, tu ti.r?Yng Ho ChI Minh và ljch si:r Dãng Cong  san Vit Nam vào cuc 
song và nghê nghip. 
+ Kin thirc v Quc phOng — An ninh: CO dhrng chi Gião diic Quc phOng-An ninh; vn 
diing duçc cac kiên thüc quôc phOng-an ninh, dáp üiig yéu câu xay dmg và bão v TO quôc. 
+ Kin thi'rc v giáo ditc th cht: Co chfrng chi Giáo diic th chit, có sue khOe dáp irng 
yêu câu cUa nghe nghip. 
+ Ngoi ngft: Dat  truth d ngoai ngtt t6i thiu bc 3/6 hoc lirang duang theo Khung näng 
lire ngoi ngü cOa Vit Nam va theo Quyêt djnh so 333/QD-DHH ngày2l tháng 3 näm 
2019 cüa Giám doe Dai  hc Hue ye vic ban hânh Quy djnh cong nhn diem ttrang duong 
gitta các dung chi ngoi ng1t quôc tê và các cap dO ngoi ngü không chuyên trong các 
chuong trinh dao tto dui hc chInh quy tai  các don vj dào tao  thuOc  Dai  hc Hue. 
+ Kin thüc v Cong ngh thông tin: Dt trInh dO cong ngh thông tin co bàn theo 
dhun kl näng su diing cong ngh thông tin quy djnh tui Thông tu so 03/201 4/TT- 
BTTTT cOa BO truâng Bô Thông tin và Truyên thông. 
- Kin thuc chung theo llnh we, dan vj dào t10 
+ Kin thfrc v thng ké, tin hçc 
+ Kin thuc v vit l-1 sinh, hOa hçc. 
+ Kin thuc v sinh hoc, di truyn. 
+ Kin thuc v ting anh chuyên ngành. 
- Kin thuc chung do nhóm ngành 
+ Kin thuc v y hc co sâ. 
+ Kin thuc v y t cong cong. 
+ Kin thuc v co si ngành. 
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+ Kin thrc v chuyên ngành. 
- Kin thüe ngànhl chuyên nganh và b trçi 
+ Giãi thIch &rçic mi tumig quan giüa cAu true và eht'rc näng vüng ham mt trong diu 
kin binh thumg và bnh 1, cci chê các triu chi'rng, dâu chrng và hôi chi'rng, các yeu 
t ânh hu&ng (t?i ch/toàn than) len eáe bat thithng và bnh l rang ham mt. 
+ TrInh bay duqc nguyen tic, chi djnh, k5 thut nhung xét nghim lam sang va cn lam 
sang thIch hqp d ap diing vào chân doán bnh l rang ming, ham mat. 
+ Giài thIch duçic sir phát trin tam sinh 15' và h rang a trê em. 
+ Giài thIch thrqc nguyen tc diu trj cüa các thue thung sir dicing trong diu trj bnh 
rang ming và ham mt. 
+ TrInh bay duçie ành huang cUa bnh 15' toàn than thuäng gtp dn qua trInh diu trj 
RHM. 
+ Giài thIch duçc nhüng chi djnh, chng chi djnh, nguyen tc và ky thut d diu trj phitc 
hi trong rang ham mt dáp 1rng duçc yeu câu chrc nang Va thâm m5 cho nguai bnh. 
+ Mo tâ thrqc nhUng quy trInh diu trj c bàn phu thut và không phu thuat) d xà 
trI bnh 15' thông thuâng vüng ham mat, chân thucing ham mt và dj tt khe hi môi - 
vOm ming. 
+ Mo tã duqc các thao tác xir tn cp cüu nha khoa, cp cru ban dAu ch.n thucmg ham 
mtt và cap ciru y khoa trong hành nghê RHM. 
+ Mo tá &rc hot dng dir phông bnh rang ming và each t chc thrc hin eham 
soc src khôe rang ming cho cong dông. 
+ Lien h và so sánh duçic sir km hành cUa các bnh 15' rang ming ph bin trên th 
giâi và Vit Nam. 
+ Phân tIch các yu th quyt djnh tói src khoé rang rning bao gm kinh t, xã hi, van 
hoá, chInh trj Va môi trung gop phân vào cài thin tInh trng sirc khoé rang ming cüa 
Ca nhân và cong  dông. 
+ Trinh bay và giài thIch duçc các phucing pháp he tip, phucmg pháp nghien cuu khoa 
h9c ung diing trong linh virc RHM. 
- Kin thi're thirc tp và t& nghip 
+ Kin thüc v thirc tp ngh nghip. 
+ Kin thuc v thijc tp cu6i khóa. 
b) K5 näng 
- K näng 1p 1un ttr duy và giãi quyt vn d 
+Tao dirng duçic mi quan h than thin, hçip tác, vOi ngithi beth, than nhân và cong 
dông. Cong tác có hiu qua vâi dông nghip và dôi tác. 
+ Tharn kháo duçic nhuIng cong trInh nghiên ciru khoa hçc co bàn va lam sang dã duc 
cong bô, sü diing các thông tin can thiêt dé cái thin sirc khôe rang ming. 
+ Dtt trInh d ngoti ngt, giáo diic the chit, giáo diic quc phOng và tin hc theo quy 
djnh cUa B GDDT 
- K näng nghiên ciru và khám phá kien thuc 
+ Co khã näng phát trien bàn than lien tiic thông qua tir h9c và phàn hi. 
+ Co khà näng tu duy mOt  each khoa hçc, hieu và thirc hin các nghien ciru khoa hQc 
ca bàn trong linh virc Rang ham mat. 
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+ Co khã nAng din giãi các thông tin tr bang dtt 1iu khoa h9c và bi& each phân tIch, 
thit k các nghiên cüu khoa hçc lien quan den chuyên mon. 
+ Co khà nAng vi& mt biên bàn chuyên mon mt each chuyên nghip. 
- K5 näng tu duy h thng 
+ Tich hqp duqc kin thi'ic ca sâ ngành và kMn thirc chuyên ngành d cO th rng diing 
trong thrc hành chuyên mon. 
+ Xãc djnh duqc m6i lien h chuyên ngãnh vâi h thng các ngành y h9c khác d có 
th phói hçip các chuyên khoa trong xü trI mt so van dê bat thu?ing cüa bàmç trong 
thii k' mang thai theo dUng quy djnh và nguOn 1irc dja phuong. 
+ Thjc hin duçic chin doán, can thip sóm hoc chuyn tuyn dUng lUc, phU hçip phân 
tuy& k$ thut trong h thông yté và phU hqp hirâng dan quôc gia. 
- Các k näng ngh nghip 
+ Thrc hin duçic vic thäm khám, phát hin và dánh giá các biu hin bInh thumg và 

• bt thu?ing rang ham mtt thithng gp và thói quen có ãnh huông không tot den si'rc 
khôe rang ming. 
+ Chin doán, 1p k hoach di&u trj phU hçip dira vào bang chi'rng và nhu cu cUa bnh 
nhân. 
+ Diu trj toàn din các bt thu&ngIbnh 1 ham mt theo li'ra tui. 
+ Giãi thIch duçc các kt qua cUa nhftng xét nghirn lam sang và cn lam sang scr ding 
trong chân doán và diêu trj bnh Ir rang ming, ham mat. 
+ Chin doán và kim soát duqc nhüng tru&ng hqp dau, khó chju và lo 1ng do các bnh 
l ho.c do diêu trj rang ham mat. 
+ Phông ngi'ra và xU trI duçic các tInh hu6ng cp c1ru y và nha khoa thuông gp trong 
qua trInh thc hânh rang ham mt tOng quát. 
+ Tuãn thU nhUng quy djnh v an toàn lao dng và kim soát nhim khun. 
+ Cung cp thông tin và hirâng dn cho bnh nhân v: nguyen nhân gay bnh, each dir 
phông bnh, và khuyen khich bnh nhân tir chärn soc sUe khOe rang ming. 
+ D xut, hi chn và chuyn tuyn diu trj các trueing hçrp vuçit qua khã nang diu 
trj. 
+ XU trI sci cUu/ep ci'ru cho bnh nhân chn thumg ham mt ti bnh vin và cong 
dông. 
c) Nang lirc tir chU và trãch nghim 
- Tir chU và trách nhim Ca nhân 
+ Thc hin tuân thU theo chun mirc ngh nghip, quy djnh Pháp lust và do dUe ngh 
nghip. 
+ Ton tr9ng giá trj quyn con ngithi cUa bnh nhân và dng nghip trong khi thirc hành 
nghê nghip. 
+ Nang lc tir hoc, lam vic dc 1p hotc kha näng lam vic nhóm trong cong vic 
hang ngày hoc khi có tInh huong cap thu. 
- Tir chU và tráeh nhim vâi ngh nghip 
+ Nàng lrc tr chU thrc hin và chju trách nhim cãc quyt djnh thirc hành lam sang. 
+ Chju trách nhim vâi nhüng kt qua lien quan dn qua trInh cung cp các djch vu 
chàm soc trong phm vi thirc hành nghê nghip. 
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+ Nang 1?c  thire hin nghiên elm, cp nhat kMn thlrc lien tiic trong ngh nghip thông qua 
các hot dng nghien elm, các chixing trinh dào tao. 
+ Co nng 1?c  qun 1, 4n hành các ngun lrc y t trong phm vi thrc hãnh báo dam các 
ngun 1irc sIr diing dung mic dIch, an toãn. 
- Tir chIr và trách nhim vci x hôi 
+ Co näng 1rc hiu bit/có kin thlre v cong dMg và các vn d lien quan dn sIre 
khôe cong dông. 
+ Co näng 1rc trong nhan thlrc sIr diing các chin lucre nâng cao sIre khOe, chn doãn 
cong dông khi thirc hành nghê nghip. 
+ Nàng 1irc tr chü và chju trách nhim trong qua trInh thirc hành chãm soc sIre khOe 
sinh san cho gia dInh, xã hi va eng dong. 

U1NG 

GS.TS>Nguyñ Vu Quc Hay 
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