
TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 
Đối tượng: BÁC SĨ ĐA KHOA 

***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010:  

- Các quyền và nghĩa vụ của viên chức 

- Những việc viên chức không được làm 

- Các hình thức kỷ luật 

- Hoạt động nghề nghiệp của viên chức 

2. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009: 

- Chứng chỉ hành nghề 

- Nghĩa vụ đối với người bệnh 

- Quyền, nguyên tắc trong hành nghề 

3. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

- Thẻ bảo hiểm, mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT 

-  Sử dụng thẻ BHYT 

4. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, chẩn đoán, xử 

trí sốc phản vệ 

5. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Rửa tay 

6. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong 

các cơ sở khám chữa bệnh: Định nghĩa, phân loại 

7. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám chữa 

bệnh (kèm QĐ số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế):  

- Kỹ thuật mang các loại khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân. 

- Nguyên tắc phòng ngừa COVID- 19 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Dinh dưỡng:  

- Dinh dưỡng BN nội trú 

- Sữa mẹ 

- Nhu cầu năng lượng cho trẻ 

2. Cấp cứu cơ bản 

- Cấp cúa cơ bản 

- Sốc 

- Sốt cao co giật 

- Ngộ độc paracetamol 

- Các phương pháp hỗ trợ hô hấp 

- Hội chứng xâm nhập, dị vật đường thở 

- TT 51/2017/TT-BYT 

3. Tiêu chảy: Kháng sinh trong tiêu chảy 

4. Hô hấp: 

- Suyễn- tiếp cận khò khè – suyễn 

- Viêm thanh khí phế quản 

- Viêm tiếu phế quản 

5. Quản lý và sử dụng kháng sinh 

6. Bệnh truyền nhiễm 

- Sốt xuất huyết 

- Tay chân miệng 

- Viêm màng não 

 



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 
ĐỐI TƯỢNG: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA 

********* 
I.  VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. “Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên”  

(Ban hành kèm theo QĐ số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/9/2012 của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam): 

- Nêu 08 nội dung chính. 

2. TT 07/2011/TT-BYT, ngày 26/11/2011 của Bộ Y tế về” Hướng dẫn công tác điều dưỡng về 

chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”: 

➢ Nêu 12 nhiệm vụ của Điều dưỡng  

➢ Nguyên tắc chăm sóc người bệnh của ĐD trong Bệnh viện  

➢ Phân cấp chăm sóc: I;II; III. 

3. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, chẩn đoán, xử trí 

sốc phản vệ: 

- Nguyên tắc chung xử trí - triệu chứng? 

- Các mức độ? 

- Hộp thuốc cấp cứu phản vệ? 

- Cách xử dụng ADRENALIN 1mg 

4. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các 

cơ sở khám chữa bệnh: 

- Nguyên tắc phòng ngừa sự cố y khoa? 

5.  Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-Cov-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Kèm theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế): 

- Một số khái niệm: Nhân viên y tế; Khẩu trang y tế; Phương tiện phòng hộ cá nhân; Buồng đệm; 

Phòng ngừa chuẩn….. 

- Các chỉ định về vệ sinh tay: với xà bông, cồn…. 

- Các thời điểm rửa tay theo WHO; các thời điểm khác. 

II. CHUYÊN MÔN: TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CỦA BỘ Y TẾ 

1. Điều dưỡng cơ sở: Tài liệu : KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 

 (Tài liệu Quy trình kỹ thuật Điều dưỡng cơ sở dựa trên chuẩn năng lực cơ bản; Chủ biên: ĐOÀN 

THỊ ANH LÊ- NXB Y HỌC 2014): 

- Kỹ thuật thay băng vết thương thường; 

- Kỹ thuật thở oxy; 

- QTKT xử trí BN bị gãy xương: 

- QTKT “Tiêm truyền dung dịch”: chỉ định, CCĐ, lưu ý, tai biến, xử trí khi có tai biến; Các bước 

pha thuốc vào dịch truyền?... 

- QTKT “Cho người bệnh dùng thuốc qua các đường không xâm lấn”: 5 ĐÚNG; Những lưu ý; 

Nội dung ĐD ghi vào HSBA sau khi dùng thuốc. 

- Mũi tiêm an toàn? Những Tai biến khi tiêm bắp? 

- QTKT hút thông đường hô hấp (hút đàm): Mục đích, chỉ định, lưu ý? 

2. Điều dưỡng Nhi khoa: Mã số C.34.Z.07: 

- Những phẩm chất của người Điều dưỡng Nhi khoa? 

- Chăm sóc khi trẻ sốt cao? bị co giật? 

- Nguyên nhân gây suy dinh dưỡng cho trẻ 

- CS trẻ bị bệnh tiêu chảy cấp: Nhận định; Chẩn doán chăm sóc; GDSK đối với bệnh tiêu chảy cấp? 

- Nguyên tắc dùng thuốc cho trẻ 

- CS trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (2 tháng đến 5 tuổi): Nhận định, CS tại nhà, dấu hiệu BN 

nặng, chẩn đoán ĐD. 

- CS trẻ VIÊM PHỔI NẶNG: Nhận định, chẩn đoán ĐD, GDSK 

- Lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ. 

3. Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm: 

3.1. Chăm sóc trẻ bị bệnh Tay – Chân – Miệng: 

- Nguồn lây- triệu chứng bệnh 

- Chăm sóc trẻ khi bị bệnh TCM 

- Phòng ngừa. 

3.2. Chăm sóc trẻ bị bệnh sốt xuất huyết Dengue: 

- GDSK cho thân nhân khi chăm sóc trẻ bị sốt xuất huyết tại bệnh viện và khi xuất viện về nhà? 



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021 
Đối tượng: DƯỢC- CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG- XÉT NGHIỆM- CÔNG TÁC XÃ 

HỘI- CĐ ĐIỆN 
***** 

  

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010:  

- Các quyền và nghĩa vụ của viên chức 

- Những việc VC không được làm 

- Các hình thức kỷ luật 

- Hoạt động nghề nghiệp của VC 

2. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009: 

- Chứng chỉ hành nghề 

- Nghĩa vụ đối với người bệnh 

- Quyền, nguyên tắc trong hành nghề 

3. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

- Thẻ bảo hiểm, mức đóng, trách nhiệm đóng BHYT 

-  sử dụng thẻ BHYT 

4. Thông tư 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, chẩn đoán, xử 

trí sốc phản vệ 

5. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Các biện pháp KSNK 

- Rửa tay 

6. Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong 

các cơ sở khám chữa bệnh: Định nghĩa, phân loại 

7. Hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám chữa 

bệnh (kèm quyết đinh số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế):  

- Kỹ thuật mang các loại khẩu trang y tế , các phương tiện phòng hộ cá nhân. 

- Nguyên tắc phòng ngừa COVID-19 

HẾT 


