TÊN HỌC PHẦN: TY03035:CHẨN ĐOÁN-NỘI KHOA
Tên tiếng anh: TY03035:Vet Diagnostic – Internal Medicine
Số tín chỉ: 2 (1.5 lý thuyết - 0.5 thực hành)

KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI
Kí hiệu

Kiến thức

Kết quả học tập mong đợi của chương trình
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được

KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được

K1: Vận dụng đúng các phương pháp, kỹ thuật khám và

CĐR2: Phân tích các yếu tố tác động đến sản xuất giống, dinh dưỡng

chẩn đoán: lâm sàng, cận lâm sàng và phi lâm sàng vào

và chăm sóc sức khỏe vật nuôi

chẩn đoán bệnh ở hệ tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu

CĐR3: Đánh giá hiệu quả sản xuất giống, dinh dưỡng, chăm sóc vật

cho trâu, bò, chó, mèo và lợn.

nuôi.

K2: Xác định nguyên nhân, triệu chứng và các phương
pháp phòng, điều trị bệnh nội khoa cho vật nuôi.

Kĩ năng

K3: Thực hiện thành thạo các thao tác, kỹ thuật tiếp cận

CĐR5: Vận dụng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải

bệnh súc, cố định bệnh súc, khám lâm sàng, lấy mẫu bệnh

quyết vấn đề trong nghiên cứu kho học, thực tiễn nghề nghiệp một cách

phẩm phục vụ cho xét nghiệm chẩn đoán, phát hiện các tổn

hiệu quả.

thương ở các hệ thống cơ quan trong cơ thể vật nuôi.
K4: Thực hiện thành thạo các phương pháp đưa thuốc vào
cơ thể vật nuôi phục vụ cho quá trình điều trị bệnh.

Thái độ

K4: Nhận biết các hành vi bảo vệ môi trường, nâng cao sức

CĐR13: Thể hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường , sức khỏe cộng đồng

khỏe cho con người và thể hiện lòng yêu quý động vật.

và tôn trọng phúc lợi động vật.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Phần A. Chẩn đoán

Phần B. Nội Khoa

Chương 1. Giới thiệu môn học và một số khái

Chương 6. Nội khoa đại cương

niệm cơ bản

Chương 7. Bệnh ở hệ hô hấp

Chương 2. Khám hệ tuần hoàn

Chương 8. Bệnh ở hệ tiêu hóa

Chương 3. Khám hệ hô hấp

Chương 9. Bệnh ở hệ tiết niệu

Chương 4. Khám hệ tiêu hóa

Chương 10. Bệnh ở gia súc non

Chương 5. Khám hệ tiết niệu

Chương 11. Bệnh về rối loạn trao đổi chất
Chương 12. Trúng độc

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
-

Điểm chuyên cần: 5%

-

Điểm giữa kì: 10%

-

Điểm thực hành: 25%

-

Điểm cuối kì: 60%

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự đủ tối thiểu 70% thời lượng lý thuyết để đủ điều kiện dự thi
cuối kì.
- Thực hành: Tất cả sinh viên tham dự học phần này phải đủ số tiết thực hành.
- Thi giữa kì: Sinh viên phải tham gia thi giữa kì.
- Thi cuối kì: Sinh viên phải tham gia thi cuối kì.

- Sinh viên theo dõi giảng viên thuyết trình đồng
thời tương tác với giảng viên.
- Chuẩn bị các chuyên đề để thuyết trình và thảo
luận.
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