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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 
 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

 

1.1 Tên môn học : SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

1.2 Mã môn học : SWOR3206 

1.3 Trình độ Đại học / Cao đẳng :  ĐẠI HỌC    

1.4 Ngành / Chuyên ngành : CTXH 

1.5 Khoa / Ban / Trung tâm phụ trách : KHOA XHH&CTXH 

1.6 Số đơn vị học trình/ Số tín chỉ : 02 

1.7 Yêu cầu đối với môn học : 

 Điều kiện tiên quyết : Phát triển cộng đồng 

 Các yêu cầu khác ( nếu có ): Không 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên : dự lớp đầy đủ, làm bài tập và thảo luận  

 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

 

Mô tả ngắn gọn về vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong 

chương trình đào tạo. 

Học phần giới thiệu chức năng và nhiệm vụ của nhân viên xã hội làm công 

tác sức khỏe cộng đồng. Để thực hiện nhiệm vụ này, học phần cung cấp các kiến 

thức, phƣơng pháp và kỹ năng cần thiết liên quan đến y học, quản lý y tế, khoa học 

hành vi, khoa học môi trƣờng và công tác xã hội 

Mục tiêu cần đạt được về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học.  

 - Có kiến thức cơ bản về sức khỏe, bệnh tật, tổ chức y tế và tham vấn sức 

             khỏe cộng đồng; 

 - Hiểu đƣợc các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần mà cộng đồng các  

            nƣớc đang phát triển thƣờng gặp phải cùng với các giải pháp liên quan; 

- Nhận dạng đƣợc các vấn đề và ƣu tiên sức khỏe trong cộng đồng và xây  

  dựng các kế hoạch bảo vệ và tăng cƣờng sức khỏe có sự tham gia. 

 

3.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

 

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

1 Chƣơng 1: Giới 

thiệu môn học 

 

 

Sinh viên có khả 

năng: 

- Hiểu đƣợc chức 

năng và nhiệm vụ của 

chuyên ngành sức 

khỏe cộng đồng. 

- Nhận dạng đƣợc sự 

tƣơng đồng và khác 

1.1 Lịch sử môn học 

1.2 Định nghĩa 

1.3 Các chuyên ngành 

      liên quan đến sức 

      khỏe cộng đồng 

 



biệt giữa chuyên 

ngành sức khỏe cộng 

đồng và y học. 

- Hiểu đƣợc tầm quan 

trọng của tính liên 

ngành trong nghiên 

cứu và thực hành sức 

khỏe cộng đồng. 

2 Chƣơng 2: Tổng 

quan về sức khỏe 

và bệnh tật 

 

Sinh viên có khả 

năng: 

- Hiểu rõ khái niệm và 

các chỉ tiêu cơ bản đo 

lƣờng sức khỏe  

- Hiểu đƣợc nguyên 

nhân hình thành, diễn 

biến và tác động của 

bệnh tật đến xã hội, 

gia đình và cá nhân. 

- Phân tích các yếu tố 

hình thành/tác động 

đến hành vi sức khỏe 

và các giải pháp thay 

đổi các hành vi nguy 

cơ cũng nhƣ hình 

thành các thói quen 

tốt sức khỏe. 

- Phân tích và tính 

toán các chỉ tiêu dịch 

tễ học.  

2.1 Tổng quan về sức 

       khỏe  

2.1.1 Định nghĩa sức  

        khỏe 

2.1.2 Hành vi sức 

         khỏe và các mô 

         hình hành vi sức 

         khỏe 

2.2 Tổng quan về bệnh 

      tật 

2.2.1 Phát sinh và diễn 

        biến của bệnh tật 

2.2.2 Quá trình tự 

         nhiên của bệnh 

         tật 

2.2.3 Phân loại bệnh 

2.2.4 Các loại chi phí 

         của bệnh tật 

2.2.5 Mô hình sinh 

         thái nhân văn 

         bệnh học 
2.2.6 Chỉ tiêu dịch tễ 

         học 

3 Chƣơng 3: Hệ 

thống y tế Việt 

Nam và các 

chƣơng trình y tế 

Sinh viên có khả 

năng: 

- Hiểu đƣợc tổ chức 

hệ thống y tế Việt 

Nam, chức năng và  

nhiệm vụ của cơ sở y 

tế các cấp và các định 

hƣớng, mục tiêu chăm 

sóc và bảo vệ sức 

khỏe. 

- Hiểu đƣợc tầm quan 

trọng, nội dung và 

hoạt động các chƣơng 

trình SK, chƣơng trình 

3.1 Tổng quan hệ 

      thống y tế Việt 

      Nam 

3.2 Chiến lƣợc chăm 

      sóc và bảo vệ sức 

      khỏe nhân dân giai 

      đoạn 2000-2020 

3.2 Các chƣơng trình 

      y tế mục tiêu quốc 

      gia 

3.3 Các chƣơng trình/ 

      mô hình/ hoạt 

      động y tế dựa vào 

      cộng đồng 



chăm sóc sức khỏe 

ban đầu. 

- Hiểu đƣợc tầm quan 

trọng và các hình thức 

tham gia của cộng 

đồng trong hoạt động 

chăm sóc và bảo vệ 

sức khỏe. 

4 Chƣơng 4: Các 

vấn đề sức khỏe 

chủ yếu của cộng 

đồng 

Sinh viên có kiến thức 

cơ bản về các bệnh tật 

liên quan đến vệ sinh 

môi trƣờng, lối sống 

và sức khỏe tâm thần 

của cộng đồng. 

4.1 Bệnh tật liên quan 

      nƣớc, phân và rác 

      - Giải pháp 

4.2 Bệnh tật liên quan 

     đến lối sống nguy 

     cơ sức khỏe - Giải 

     pháp 

4.3 Các vấn đề sức 

     khỏe tâm thần của 

     cộng đồng - Giải 

     pháp 

5 Chƣơng 5: Bảo vệ 

và tăng cƣờng sức 

khỏe cộng đồng 

Sinh viên có khả 

năng: 

- Hiểu đƣợc các nội 

dung, kỹ năng và công 

cụ truyền thông sức 

khỏe cộng đồng. 

- Nhận dạng các vấn 

đề sức khỏe trong 

cộng đồng và xây 

dựng kế hoạch bảo vệ 

và tăng cƣờng sức 

khỏe với cách tiếp cận 

tham gia. 

5.1 Tham vấn sức 

      khỏe cộng đồng 

5.1.1 Định nghĩa 

5.1.2 Chủ đề 

5.1.3 Loại hình 

5.2 Xây dựng kế 

      hoạch bảo vệ và 

      tăng cƣờng sức 

       khỏe cộng đồng 

      có sự tham gia  

5.2.1 Nhận dạng và 

        xếp ƣu tiên các 

        vấn đề sức khỏe 

5.2.2 Xây dựng mục 

         tiêu và kết quả 

         mong đợi 

5.2.3 Lựa chọn giải 

         pháp 

5.2.4 Lập kế hoạch 

         thời gian, nhân 

         lực và tài chánh 

5.2.5 Lƣợng giá  

 

 

 

 



 

4.  HỌC LIỆU  

 

Giáo trình môn học:  

Phạm Gia Trân – Tóm tắt bài giảng - 2010 

Tài liệu tham khảo bắt buộc ghi theo thứ tự ưu tiên (tên tác giả, tên sách, 

nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình,….) 

1- Đào Ngọc Phong (chủ biên), Vệ sinh – Môi trƣờng – Dịch tễ (tập 1 và 2),  

     NXB Y Học – Hà Nội, 1997 

2- Jean Katz et al, Promoting health, Palgrave, Hampshine, UK, 2000 

3- Jennie Naidoo & Jane Wills, Health studies, Hampshine, UK, 2001 

4- Margaret Lloyd & Robert Bor, Communication Skills For Medicine,  

    Elsevier, UK, 2009 

5- Phan Văn Duyệt – Sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội – NXB  

    Y học – Hà Nội,1998 

6- Trƣờng cán bộ quản lý y tế, quản lý bệnh viện, NXB Y học, Hà Nội, 2001 

 

5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY – HỌC TẬP 

 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Tổng 
Thuyết trình Thực hành, 

thí nghiệm, 

điền dã,… 

Tự học, tự 

nghiên cứu Lý thuyết Bài tập Thảo luận 

Chƣơng 1 2     2 

Chƣơng 2 6 3 1   10 

Chƣơng 3 2     2 

Chƣơng 4 8     8 

Chƣơng 5 9 2 1   12 

Ôn tập 1     1 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần 

đánh giá kết quả học tập 

 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Giữa kỳ 30% 

2 Thi cuối kỳ (tự luận) 70% 

 



 

 

7. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN – TRỢ GIẢNG  

 

 Họ và tên:  Phạm Gia Trân 

 Chức danh, học hàm, học vị: GVC - TS 

 Thời gian, địa điểm làm việc: Trƣờng ĐH KHXH&NV TP.HCM 

 Địa chỉ liên hệ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng – P.Bến Nghé – Q.1 – TP.HCM 

 Điện thoại, email: 0903.925.140 – phamgiatran4@gmail.com 

 

 Ban giám hiệu  Trƣởng phòng QLĐT P.Trƣởng khoa 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thành Nhân Lê Thị Mỹ Hiền 

 

 

 


