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1.Đối với Bác sĩ: 

+ Văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực y tế:  

- Luật khám chữa bệnh. 

- Thông tư 07: Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong 

bệnh viện. 

- Thông tư 08: Hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện. 

- Thông tư 18: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư 19: Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh tại bệnh viện. 

- Thông tư 26: Hướng dẫn hoạt động truyền máu. 

+ Phần chuyên môn chung:  

- Sốc (sốc phản vệ, sốc chấn thương, sốc mất máu, sốc giảm thể tích, sốc nhiễm 

trùng và sốc tim); 

- Suy hô hấp; 

- Phù phổi cấp; 

- Nhồi máu cơ tim cấp; 

- Hen phế quản nặng và nguy kịch; 

- Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; 

- Đái tháo đường: Nhiễm ceton acid và Tăng áp lực thẩm thấu; 

- Xuất huyết tiêu hoá trên; 

- Đau bụng cấp; 

- Rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan; 

- Viêm tụy cấp; 

- Chấn thương sọ não; 



- Chấn thương bụng kín, vết thương thấu bụng; 

- Tắc ruột; 

- Viêm phúc mạc; 

2. Đối với Quản trị nhân lực: 

* Kiến thức chung 

- Luật cán bộ, công chức năm 2008.  

- Luật viên chức năm 2010. 

- Luật Lao động năm 2012. 

- Nghị định 29/2012, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức. 

* Kiến thức chuyên môn 

- Quan hệ lao động 

- Thị trường lao động 

- Tổ chức lao động 

- Quản trị nhân lực 

- Tiền lương tiền công 

- Kế hoạch nhân lực 

3. Đối với Kiểm soát nhiễm khuẩn: 

3.1. Các văn bản liên quan kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Thông tư 58/2015/TTLT- BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế 

- Thông tư 16/2018/TT-BYT: quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở 

KNCB 

- Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các hướng dẫn 

KSNK trong các cơ sở KBCB 

- Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 về hướng dẫn KSNK 

3.2. Công tác chuyên môn trong KSNK 

- Xây dụng phổ biến các hướng dẫn, quy trình, quy định, kế hoạch KSNK 

- Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch:  

- Giám sát sự tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Vệ sinh tay 

- Phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa theo đường lây truyền 

- Quản lý, xử lý thiết bị, dụng cụ y tế 



- Quản lý và xử lý đồ vải y tế 

- Quản lý chất thải y tế 

- Vệ sinh môi trường 

- An toàn thực phẩm 

- Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật 

- Phòng chống dịch bệnh 

- Quản lý hóa chất vật tư dùng trong KSNK 

4. Đối với Kế toán: 

- Các văn bản, Luật về tài chính kế toán đang hiện hành và các ví dụ về nghiệp vụ 

chuyên môn. 

5. Đối với Kỹ sư: 

5.1.Các văn bản có liên quan: 

- Các quy chuẩn liên quan đến ngành điện, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật. 

- Các tiêu chuẩn liên quan đến ngành điện, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật ngành điện, hạ tầng kỹ thuật, an toàn phòng 

chống cháy nổ, quản lý dự án đầu tư xây dựng, xử lý chất thải, khí y tế. 

5.2.Phần chuyên môn: 

- Hệ thống điện nặng. 

- Hệ thống điện nhẹ. 

- Hệ thống cấp thoát nước. 

- Hệ thống điện lạnh. 

- Hệ thống khí y tế. 

- Hệ thống xử lý nước thải, lò đốt rác. 

- Quản lý dự án, đầu tư xây dựng. 
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