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Thyc hien kê ho¡ch �ào t¡o, bôi duong n�m 2022 và nhu câu hÍc tp, công 

tác cùa nguri hÍc. Trung tâm �ào t¡o theo nhu càu xä hÙi, Truong Cao �áng Y 

te Thái Binh xin gúi �ên Quý co quan, don vi và hÍc viên Danh muc các khóa 

hoc dào tao ng�n h¡n cùa Truong �e Quý co quan, �on vi, hÍc viên duçc bi¿t và 

phoi hop thyc hiÇn (Có danh muc chi tiét các khóa hÍc kèm theo). 
Ngoài các khóa hÍc theo Danh måc chi ti¿t, Trung tâm �ào ta¡o theo nhu 

câu xã hÙi Truòng Cao ��ng Y té Thái Binh to chéc các khóa hÍc t¡i dia 

phuong, các khóa hÍc truc tuyên dáp úéng theo nhu câu cça các �om vi. 
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DANH MrCCAC KHÓA HOC �ÀO TAO NGÅN HAN N�M 2022 
(Kèm theo Gongvai só205JCÐYT-DTTNCXH ngày2/ tháng/2n�m 202 1 cua 

Hieu trivong Truong Cao dang Yté Thái Binh) 

DU' KIÉN 
TÊN KHÓA HOC 

THOI 
LUONG STT 

KHAI GLÄNG 

DIEU DUÖNG 

Tuyen sinh liên tåuc 
Quan lý dieu duong 03 tháng Khai giäng khi �ç 

hoc viên 

KIÉM SOÁT NHIÉM KHU¢N 

03 tháng 
Khai giang khi �ç 

hoc viên 
1 Kiem soát nhi¿m khuân co b£n 03 tháng 

05 ngày 
Khai gi£ng khi dç 

2 Kiêm soát nhi¿m khuân co bån 
hÍc viên 

PHUC HÓI CHèC N�NG 

Khai giàng khi �ç Vat lý trË liÇu - Phåc hoi chérc n�ng 03 tháng 
hoc viên 

Xoa bóp -Bâm huyÇt 
Khai giäng khi dù 

hoc viên 
2 03 tháng 

Khai giång khi �ç 

hoc viên 
3 Xoa bóp trË liÇu vùng vai gáy 02 tuan 

Khai giäng khi �ç 
4 Xoa bóp tr/ liÇu vùng dâu m·t cô 02 tuân

hoc viên 

02 tuànKhai giàng khi �ç 

hoc viên 
5 Xoa bóp tri/ liÇu vùng thân minh 

Khai giàng khi du 
6 Xoa bóp trË liÇu chi trên, chi duói 02 tuân 

hÍc viên 

Khai giäng khi dü 
7 Massage chân và ngâm chân thào duoc 02 tuân 

hÍc viên 

Xoa bóp tr/ liÇu hô tro dieu trË dau �âu, 
8 02 tuân 

Khai giàng khi �ç 

mât ngu, stress hÍc viên 

Xoa bóp, cíu ngái, vt lý trË liÇu giàm mo 02 tuân 
Khai giång khi di 

9 
bung hÍc vien 
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CHAM SÓC SÁC ��P, THÂM MY 

Khai giáng khi �ç 
1 Ch�m sóc da 03 tháng 

hoc viên 

Khai giang khi �ç 
2 Phun thêu thâm mù 2,5 tháng hoc viên 

02 tháng 
Khai giång khi �ç | 

hoc viên 
3 Ch�m sóc da co bàn 02 tháng 

Khai giang khi �ü Tap huân vè phòng, chóng lây nhi¿m các 
bênh qua drong máu, djch sinh hc 

4 02 ngày 
hoc viên 

5 
co so ch�m sóc s�c ��ep 
Tap huân Dy phòng, xë tri dË úng da trong 01 ngày 

Khai giang khi �ç 

hoc viên 

Tp huân Ung dung ký thut soi da trong 
6 01 ngày 

Khai giáng khi dù. 

tham mý hoc viên 

Khai giang khi �ü 
7 Ung dung PRP trong thâm mù 02 ngày 

hoc viên 

Ung dung Laser và công nghÇ tê bào gôc 
8 03 ngày 

Khai giang khi du 

trong tham mý da hoc viên 

Ung dung l�n kim và công nghÇ tê bào 
9 02 ngày 

Khai giàng khi �u 

goc trong thâm mù hoc viên 

BENH VI�N 
Khai giäng khi �ü 

hoc viên hoãc hop 
dông vói các don 

vi, bÇnh viÇn 

1 HÙ lý bênh viÇn 2,5 tháng 

Khai gi£ng khi �ç 

hoc viên ho·c hop 

�ông vÛi các �on 

vi, bÇnh viÇn 

Phuong pháp day - hoc lâm sång cho 
2 nguoi giäng d¡y thrc hành trong dào t¡o 05 ngày 

| khôi ngành src khóe 

TRUONG HOC 
Khai gi£ng khi �ç 

hoc viên ho·c hop 
�ông vÛi các �on 

v, truòng hÍc 

1Nhân viên y tê truong hÍc 2,5 tháng 
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HUAN LUYÆN SO CÂP CUU 

Khai giång khi �ù 

hoc vien ho·c hop Huân luyÇn vê so ciu t¡i co sß lao �Ùng 02 ngày �ông, dào t¡o theo doi vói lyc lugng so cíu, câp ciru 1 
nhu câu cça co 

quan, don v/ 

Khai giáng khi du | 
hoc viên ho·c hãp 

% ngày �ông, �ào t¡o theo 
nhu câu cça co 

Huân luyên vè so céu t¡i co sÛ lao �Ùng 
2 �ôi vÛi nguòi lao �Ùng 

quan, don vË 

Khai giäng khi �ù 

hÍc viên ho·c hãp| 
so lao �Ùng �ôi vÛi lyc lugng so cíu, câp| 01 ngày �ông, �ào t¡o theo 

nhu câu cça co 

Huân luyÇn lai häng n�m vÁ sa cíu t¡i ca 
3 

cru 
quan, don vË 

Khai giäng khi �ç 
hoc viên ho·c hop 

4 mot sô tinh huông nguy hiêm, bÇnh| 03 ngày dong, �ào t¡o theo 
Ky n�ng so cu - phòng tránh và xù li| 

throng g�p ßtrë emn nhu câu cça co 
quan, donm vË 

DUQC 
Tuyên sinh liên tåc | 
Khai giàng khi �ù 

hÍc viên 

Dào t¡o, cp nht kiên théúc chuyên môn 
01 ngày 1 

vê Duoc 

CAC KHÓA HOC KHÁC 

Tuyên sinh liên tåc 
cho hÍc vién có 

nhu câu 
1 T�m, massage, vo ung long dom cho bé 01 ngày 

Tuyên sinh liên tåc 
cho hÍc viên có 2 Massage thông t�c tuyên sïa 01 ngày 

nhu câu 

Tuyên sinh liên tuc 
cho hÍc viên có 

nhu câu 
3 Cham sóc ngudi bÇnh �Ùt quy, liÇt t¡i nhà| 02 ngày 

Tuyên sinh liên tåc 
cho hoc viên có 

nhu câu 

Tap huan Ký n�ng nghê cho nguÝi giúp 
4 01 ngày 

viÇc gia �inh 
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THUC HÀNH LÂM SÅNG 
Dào t¡o cho hÍc 
viên có nhu câu 

�ào t¡o thåc hành lâm sàng cho diêu 
1 

drong viên mÛi 

Dào t¡o thc hành lâm sång cho ký thu�t 09 tháng 

09 tháng 

Dào t¡o cho hoc 
2 

viên mói viên có nhu câu 

Dào t¡o thuc hành chuyên môn cho dugc 
3 

sT mói 

Dào t¡o cho hÍc 

viên có nhu câu 18 tháng 

BOI DUÖNG CHÚUC DANH NGHÈ NGHIÆP VIËN CHÚCY TE 
Tuyên sinh liên tåc 
Khai giäng khi �ç 

hoc viên däng ký 
Tuyên sinh liên tåc 

06 tuân Khai giang khi du 

hoc vien däng ký| 
Tuyên sinh liên tåc 

Khai giäng khi dù 

Bôi duong theo tiêu chuân chúc danh| 06 tuan 
nghê nghiep Diêu duõng h¡ng III 

Bôi duonmg theo tiêu chuân chéc danh 
2 nghè nghiÇp �ièu duöng hang IV 

Bôi duong theo tiêu chuân chéc danh 
06 tuan 3 

nghê nghiÇp Dugc s+ h¡ng III hoc viên ��ng ký 
Tuyên sinh liên tåc 

Bôi duong theo tiêu chuan chuc dann 06 tuan Khai giàng khi dç 

hoc viên däng ký 
Tuyên sinh liên tåc | 

Khai giàng khi dù 

hoc viên ��ng ký_ 
Tuyên sinh liên tåc 

Khai giàng khi dç 

hoc viên d�ng ký 
Tuyen sinh liên tuc 
Khai giang khi diù 

hoc viên d��ng ký 
Tuyên sinh liên tyc 
Khai giàng khi �ü 

hoc viên däng ký_ 
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nghê nghiÇp Dugc s+ h¡ng IV 

Bôi duong theo tiêu chuân chéc danh 
nghê nghiÇp HÙ sinh h¡ng II 

06 tuân 

Bôi duong theo tiêu chuân chéc danh 
6 06 tuan 

nghê nghiÇp HÙ sinh hang IV 

7Boi drõng theo tiêu chuân chéc danh 
7 06 tuan 

nghê nghiÇp Ký tht y h¡ng llI 

Bôi duong theo tiêu chuân chéc danh06 tuân 8 
nghe nghiÇp Ký tht y h¡ng IV 

Ghi chú: 

Các khóa dào t¡o së liên tuc dugc mo rông trong thÝi gian tói theo nhu 

câu cça co quan, �on vË và nhu câu cça nguoi hÍc. 
LËch khai giàng, ké ho¡ch hoc tp, kinh phí �ào t¡o, bôi duong, thi và câp 

chúng chi, giây chúng nhn cça tëng logi hinh �ào t¡o së �ugc thông báo cy thë 

khi có �ü hÍc viên ��ng ký theo yêu câu cça tùrng khóa hÍc./. 
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