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------------------------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         ---------------------------------- 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

NGÀNH ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần : Vật lý trị liệu nội khoa   

2. Số tín chỉ:          1 tín chỉ 

3. Trình độ : Sinh viên năm thứ Hai 

4. Phân bổ thời gian theo giờ tín chỉ: 

Lên lớp Tự học, tự 

nghiên cứu (x2) 

Tổng số 

tiết lên 

lớp Lý thuyết Tiểu luận  Thảo luận 

15   30 15 

5. Điều kiện tiên quyết: 

- Học phần tiên quyết:  

- Học phần học trước:  

- Học phần song hành :Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiếng Anh 3,Tiếng Nhật 4, Vật lý 

trị liệu thần kinh nội khoa, Lão khoa Y học, Vật lý trị liệu Nhi khoa, Giáo dục 

Quốc phòng- An ninh 

6. Mục tiêu của học phần:  

1. Hiểu và giải thích được kiến thức cơ bản về nội khoa nói chung cần thiết đối 

với kỹ thuật viên vật lý trị liệu  

2. Giải thích được về khái niệm, triệu chứng, phương pháp chẩn đoán bệnh khi 

thực tập lâm sàng vật lý trị liệu 

3. Hiểu được khái niệm, triệu chứng, tiến triển, điều trị, tiên lượng của bệnh tâm 

thần 

4. Hiểu về dược lý trị liệu, phục hồi chức năng và các phương pháp điều trị khác 

5. Hiểu về vai trò của kỹ thuật viên vật lý trị liệu trong y tế chuyên khoa tâm thần 

7. Tóm tắt nội dung học phần: 



  Học phần giúp sinh viên hiểu về nội dung cơ bản liên quan đến cơ chế hình 

thành và đặc điểm về mặt hình thái học của sự thay đổi bệnh lý cơ bản, và phương 

pháp cần thiết trong chẩn đoán bệnh lý. Ngoài ra, môn học cũng đề cập đến bệnh 

lý học phân tử và mô hình bệnh tật được sử dụng trong nghiên cứu y học tiên tiến 

nhất.         

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

• Sinh viên phải có giáo trình môn học và tài liệu tham khảo bắt buộc, có một vở 

riêng để làm đề cương môn học. 

• Sinh viên không được vắng mặt quá 20% số giờ lý thuyết (trong tổng số 15 tiết). 

Sinh viên có mặt đầy đủ trong các giờ thảo luận nếu có (nếu vắng mặt 02 tiết 

thảo luận trên lớp không được dự thi hết môn), phải chuẩn bị đầy đủ nội dung 

theo yêu cầu của giáo viên. 

• Sinh viên  chuẩn bị các bài nói theo các chủ đề nộp bài viết  đúng hạn, đúng quy 

định của giáo viên, không được sao chép dưới bất kì hình thức nào. Sinh viên 

đến lớp không có sự chuẩn bị được coi là vắng mặt buổi học đó. 

9. Tài liệu học tập:  

9.1. Học liệu bắt buộc: 

Tài liệu phát tay giảng viên tự chuẩn bị 

2. Học liệu tham khảo (xếp theo thứ tự ưu tiên): 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên. 

1. Bài kiểm tra giữa kỳ: 40%  

2. Điểm thi kết thúc học phần: 60% 

11. Thang điểm: 10 

12. Hình thức thi:  

Tự luận, trắc nghiệm giấy  

13. Nội dung chi tiết học phần: 

13.1. Nội dung 

Mã học phần  

Tên 

học phần 

Vật lý trị liệu nội 

khoa 
Số đơn vị tin chỉ（Lý 

thuyết，Thực hành） 

1(1,0) 

Nội dung môn học 

 

Tuần 

 

Tiết học 

 

Nội dung bài giảng 

Phương 

pháp 

giảng 

Tài liệu 

Tham 

khảo 

1-2  

1-2 

1. Bệnh về hô hấp 1 

Học về chứng suy giảm hô hấp do 

tắc nghẽn.. 

Lý 

thuyết 

Tài liệu phát 

tay 

3 3 2. Bệnh về hô hấp 2 Lý  



Học về suy hô hấp thuyết 

4-5 4-5 3. Bệnh hệ tiêu hóa 

Học về xơ gan, loét đường tiêu hóa, 

viêm gan.. 

Lý 

thuyết 

 

6-7 6-7 4. Bệnh nội tiết 

Học về bệnh nội tiết như bệnh tiểu 

đường... 

Lý 

thuyết 

 

8-9 8-8 5. Bệnh thận 

Học về bệnh thận như suy thận, viêm 

thận 

Lý 

thuyết 

 

10-11 10-11 6.Ung thu vú 

Học về phục hồi chức năng đối với ung 

thư vú 

Lý 

thuyết 

 

12-13 12-13 7. Bệnh hệ tuần hoàn 

Học về bệnh nhồi máu cơ tim, đau 

thắt tim, suy tim... 

Lý 

thuyết 

 

14-15 14-15 8. Bệnh máu 

Học về bệnh máu như HIV, thiếu 

máu 

Lý 

thuyết 

 

 

13.2  Hình thức tổ chức dạy học 

14. Cấp phê duyệt: Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam 


