SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN CÁI RĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11 /HD-TTYT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cái Răng, ngày 03 tháng 01 năm 2020

HƯỚNG DẪN
Nội dung ôn tập cho thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2019
đối với môn thi kiến thức chung và môn thi chuyên môn,
nghiệp vụ chuyên ngành
Thực hiện Kế hoạch số 773/KH-TTYT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Trung
tâm Y tế quận Cái Răng về việc tuyển dụng viên chức chuyên môn y tế năm 2019.
Trung tâm Y tế hướng dẫn nội dung ôn tập cho các thí sinh dự xét tuyển viên chức
năm 2019 đối với môn thi kiến thức chung và môn thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên
ngành, như sau:
- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn trực tiếp.
- Thời gian: 30 phút.
I. NỘI DUNG ÔN THI
1. Về kiến thức pháp luật (30 điểm):
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010.
- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự
phòng, y sĩ;
- Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y
tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,
kỹ thuật y.
3.2 Quy tắc ứng xử, y đức
- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm
việc tại các cơ sở y tế;
- 12 điều Y đức ban hành theo quyết định 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11
năm 1996 của Bộ Y tế;
- 08 đức tính và 08 tội lỗi của người thầy thuốc.
II. MÔN THI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Nội dung thi: Thi xử lý tình huống chuyên môn theo chuyên ngành đào tạo và
yêu cầu vị trí việc làm tuyển dụng đối với chức danh nghề nghiệp tuyển dụng như
sau:
1. Bác sĩ đa khoa:

+ Cấp cứu: Xử trí cấp cứu ngừng tim ngừng thở cơ bản; Xử trí khó thở/đợt
cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; Xuất huyết tiêu hóa trên.
+ Nhi: Sốt xuất huyết Dengue; Viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi;
+ Nội khoa: Hen phế quản, tăng huyết áp
+ Ngoại khoa: Viêm ruột thừa cấp; Thủng ổ loét dạ dày – tá tràng.
+ Sản khoa: Thai chết lưu;
2. Bác sĩ y học dự phòng :
+ Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 2014 của Bộ Y tế về việc
Ban hành hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.
+ Quyết định 2470/QĐ-BYT BYT ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Bộ Y tế
về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; lịch
tiêm chủng của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hiện nay.
+ Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về
việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
3. Cao đẳng Điều dưỡng:
+ Kỹ thuật truyền dịch tĩnh mạch
+ Chăm sóc người bệnh đau thắt ngực
+ Những việc của Điều dưỡng cần làm khi chăm sóc người bệnh tăng huyết
áp;
+ Chăm sóc bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng;
4. Xét nghiệm:
+ Nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm.
+ Lấy và tiếp nhận mẫu bệnh phẩm.
+ Nội kiểm tra chất lượng.
+ Nguyên nhân gây sai số trong xét nghiệm.
+ Cách phân loại rác thải.
5. KTV VLTL/PHCN:
Quyết đinh 54/QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành tài
liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành phục hồi chức năng.
5. Y sĩ đa khoa
+ Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 08 năm 2019 của Bộ Y tế về
việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.
+ Quyết định số 1003/QĐ-BYT ngày 30 tháng 03 năm 2012 của Bộ Y tế về
việc Ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng.
+ Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về
việc Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
6. Y sĩ Y học cổ truyền

+ Học thuyết ngũ hành
+ 4 quy luật học thuyết âm dương (cho ví dụ)
+ Phương huyệt bệnh nhân đau khớp vai
+ Quy trình phục hồi chức năng bệnh nhân tai biến liệt ½ người (P) do tai biến
mạch máu não.
+ Chỉ định, chống chỉ định của máy siêu âm, sóng ngắn trong điều trị đau.
+ Công tác tiêm chủng mở rộng.
Nơi nhận:
- Sở Y tế TP Cần Thơ;
- HĐ xét tuyển TTYT quận;
- Các thí sinh dự xét tuyển;
- Lưu HĐ.
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