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Ngành đào tạo
điều dưỡng mới
Đào tạo nghề và đào tạo đại học ngành
chuyên viên điều dưỡng

Học trong lý thuyết, học qua thực hành

Điều dưỡng - một nghề đầy triển vọng

Tổng quát về đào tạo nghề và đào tạo đại học

Kính gửi quý ông/bà,
Là Bộ trưởng Bộ Y tế bang Mecklenburg-Vorpommern, việc đảm bảo một nền
giáo dục điều dưỡng chất lượng cao là mối quan tâm đặc biệt đối với tôi. Sức hấp
dẫn của nghề điều dưỡng đã bắt đầu tăng lên với việc đào tạo chuyên viên điều
dưỡng tương lai dựa trên nhu cầu thực tế. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng
về nhân lực trong ngành điều dưỡng, học viên ngành điều dưỡng thuộc tất cả
các niên khóa sẽ được miễn học phí tại bang Mecklenburg-Vorpommern từ năm
học 2019/2020. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật cải cách nghề điều dưỡng sẽ có
hiệu lực và sẽ cải thiện các chương trình đạo tạo hiện tại trong ngành điều dưỡng.
Các chương trình đào tạo điều dưỡng hiện đang được quy định riêng trong luật
điều dưỡng và luật chăm sóc lão khoa sẽ được kết hợp thành một chương trình
đào tạo tổng quát với bằng tốt nghiệp thành chuyên viên điều dưỡng. Các lựa
chọn chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc nhi khoa cũng như chăm
sóc lão khoa vẫn sẽ được giữ nguyên.
Thêm vào đó, lần đầu tiên có các hoạt động được ấn định riêng cho các chuyên
viên điều dưỡng đảm nhiệm theo Đạo luật các ngành nghề điều dưỡng. Do mức
độ phức tạp trong công việc của các chuyên viên điều dưỡng ngày càng tăng,
phạm vi công tác điều dưỡng chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi trong tương lai. Để
đào tạo điều dưỡng kịp bắt nhịp với những thay đổi đó, từ năm 2020, chương
trình đào tạo điều dưỡng có thể hoàn thành tại trường đại học.
Tại Mecklenburg-Vorpommern, chúng tôi hiện đang làm việc tích cực liên bộ
trong việc thực hiện Đạo luật Cải cách Các nghề Điều dưỡng. Theo đó, Sở Y tế
và Xã hội bang Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS), cơ quan chịu trách nhiệm
về Quỹ cân đối, và Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế được chỉ định làm các cơ quan có
thẩm quyền thỏa thuận về ngân sách đào tạo. Song song với đó, các quy định
để thực hiện theo luật pháp của bang đang được soạn thảo. Việc cấu thành các
khía cạnh nội dung đang được ủy ban chuyên gia của bang thực hiện. Ủy ban
này bao gồm các đại diện của các bộ ngành kinh tế, xã hội và giáo dục cũng như
các trường dạy nghề và trường đại học của bang. Tờ rơi này là một trong những
kết quả công việc của ủy ban chuyên gia của bang, nhằm mang lại cái nhìn tổng
quát đầu tiên về những đổi mới trong ngành đào tạo chuyên gia điều dưỡng.
Là Bộ trưởng Bộ Y tế, tôi cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo điều dưỡng có chất lượng
trong thời gian tới. Tôi rất vui vì tại bang, rất nhiều nhà hoạt động và chuyên gia
đang theo đuổi cùng một mục tiêu và tận tụy góp phần định hình ngành giáo
dục điều dưỡng trong tương lai.

Kính thư,
Harry Glawe
Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế
Mecklenburg-Vorpommern

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Chuyên viên điều dưỡng được nhà nước công nhận và có học vị
đại học

Điều kiện nhập học
• Yêu cầu thể chất
• Độ tin cậy đối với nghề nghiệp
• Kỹ năng ngôn ngữ cần thiết
• Giấy chứng nhận đủ điều kiện học đại học
hoặc
giấy chứng nhận chung về việc đủ điều kiện học đại học hoặc đáp ứng
quy định của bang Mecklenburg-Vorpommern để nhập học đại học

ĐÀO TẠO NGHỀ

Yêu cầu đối với các trường điều
dưỡng và công ty đào tạo

hành và chủ yếu mang tính chất tư
vấn.

Nhà trường có trách nhiệm chung
trong việc phối hợp giảng dạy với
đào tạo thực hành. Mỗi trường điều
dưỡng soạn ra một giáo án nội bộ
để đào tạo chuyên viên điều dưỡng.
Giáo án đó dựa trên các khuyến
nghị của chương trình giảng dạy
chuẩn quốc gia và các quy định
về giáo dục và kiểm tra. Về cơ bản,
giáo viên phải có bằng tốt nghiệp
đại học phù hợp, đặc biệt là bằng
tốt nghiệp đại học sư phạm điều
dưỡng, trình độ thạc sĩ hoặc tương
đương. Đối với các cấp bậc quản lý
trường và giáo viên hiện đang công
tác tại một trường điều dưỡng tính
đến ngày 31.12.2019, Đạo luật các
ngành nghề điều dưỡng đã đưa
ra quy định bảo vệ những người
đương chức.

Đối với việc hướng dẫn chuyên môn
trong thực hành, đơn vị thực hành
cần đảm bảo việc thời gian hướng
dẫn chiếm tối thiểu 10% thời gian
một buổi thực hành. Người hướng
dẫn thực hành phải là người đã tốt
nghiệp đào tạo điều dưỡng và có
chứng chỉ tốt nghiệp 300 giờ bổ
sung về sư phạm dạy nghề, cũng
như phải tham gia khóa đào tạo
nâng cao 24 giờ mỗi năm. Đối với
điều này, Đạo luật các ngành nghề
điều dưỡng cũng có các quy định
để bảo vệ những người hướng dẫn
thực hành đương nhiệm.

Đối với mỗi học viên, đơn vị đào
tạo thực hành sẽ lập một kế hoạch
đào tạo nhằm bố trí thời gian và
kiến thức đào tạo sao cho có thể
đạt được đủ số lượng các buổi thực
hành bắt buộc cũng như mục tiêu
đào tạo trong thời gian chỉ định.
Kế hoạch đào tạo phải phù hợp với
chương trình giảng dạy của trường.
Trường điều dưỡng đảm bảo bố
trí hướng dẫn thực hành ở mức độ
phù hợp. Hướng dẫn thực hành
bao gồm các chuyến thăm thường
xuyên của giáo viên đến cơ sở thực

Công ty đào tạo, hợp tác và các
buổi thực hành
Để đảm bảo các giờ học lý thuyết
và thực hành, đơn vị đào tạo thực
hành không có trường điều dưỡng
riêng sẽ ký hợp đồng thực hiện đào
tạo với một trường điều dưỡng. Họ
có thể chuyển giao toàn bộ việc
phối hợp đào tạo thực hành.
Học viên và đơn vị đào tạo thực hành
(công ty đào tạo) sẽ ký một hợp
đồng đào tạo. Công ty đào tạo có thể
là một bệnh viện, một viện dưỡng
lão hoặc một dịch vụ điều dưỡng
ngoại trú. Nếu công ty đào tạo không
có trường điều dưỡng riêng, trường
điều dưỡng hợp tác cần phải đồng ý
với hợp đồng đào tạo.

Luật nghề nghiệp quy định các
địa điểm đào tạo thực hành, để
học viên làm quen với các lĩnh vực
công việc trung tâm của ngành
điều dưỡng trong quá trình thực
hành. Nhìn chung, luật phân biệt
giữa môn bắt buộc và môn chuyên sâu. Các môn bắt buộc diễn ra
trong bệnh viện, viện dưỡng lão
hoặc trong điều dưỡng ngoại trú.
Ngoài ra, kinh nghiệm thực tế cũng
sẽ được thu thập trong các lĩnh vực
đặc biệt như chăm sóc nhi khoa và
chăm sóc tâm thần.

định của pháp luật thông qua các
thỏa thuận hợp tác. Trong đó cần
lưu ý rằng, mọi cơ sở đào tạo thực tế
phải đủ tiêu chuẩn. Các tiêu chí đáp
ứng tiêu chuẩn do luật pháp quốc
gia và bang quy định. Các môn
chuyên sâu được tiến hành tại cơ sở
đào tạo thực hành và tương đương
với một trong số các môn bắt buộc
đã thực hiện.
Nhìn chung, trong phần lớn thời
gian đào tạo, học viên sẽ tác nghiệp
tại công ty đào tạo.

Công ty đào tạo có nghĩa vụ đảm
bảo việc học viên có thể hoàn thành
tất cả các môn thực hành theo quy

Chuyên viên điều dưỡng được nhà nước công nhận

Điều kiện nhập học
• Yêu cầu thể chất
• Độ tin cậy đối với nghề nghiệp
• Kỹ năng ngôn ngữ cần thiết
• Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc
• bằng tốt nghiệp tương đương
hoặc
bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở và đã tốt nghiệp đào tạo nghề hai
năm
hoặc
đã tốt nghiệp đào tạo nghề tối thiểu một năm ngành trợ lý điều
dưỡng do luật pháp bang quy định

ĐÀO TẠO NGHỀ

Trợ lý điều dưỡng và trợ lý chăm sóc lão khoa
Điều kiện nhập học
• Yêu cầu thể chất
• Bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở
hoặc
bằng tốt nghiệp giáo dục tương đương
hoặc tối thiểu hai năm kinh nghiệm làm việc trong ngành trợ lý điều
dưỡng và trợ lý chăm sóc lão khoae
Khóa học đại học và hai ngành học nghề nêu trên bao gồm cả thực hành
chăm sóc ngoại trú, chăm sóc lão khoa nội trú và trong bệnh viện. Các
môn thực hành bắt buộc khác diễn ra trong các cơ sở chăm sóc nhi khoa
và chăm sóc tâm thần. Ngoài ra, còn có các môn thực hành trong các cơ
sở phục hồi chức năng, giảm nhẹ và tư vấn chăm sóc.

Đặc điểm của ngành đào tạo điều dưỡng mới
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo chuyên
viên điều dưỡng cung cấp các kỹ
năng cần thiết để hành nghề điều
dưỡng một cách độc lập, toàn diện
và theo quy trình, nhằm chăm sóc
người ở mọi lứa tuổi, trong các
tình huống chăm sóc nội trú và
ngoại trú, cấp tính và lâu dài. Điều
dưỡng theo định nghĩa của Luật
các ngành nghề điều dưỡng bao
gồm các biện pháp phòng ngừa,
chữa bệnh, phục hồi chức năng,
giảm nhẹ và chăm sóc xã hội để
bảo tồn, thúc đẩy, phục hồi hoặc
cải thiện tình trạng thể chất và tâm
lý của người được chăm sóc, tư vấn
cũng như đồng hành với họ trong
tất cả các giai đoạn của cuộc sống
và đồng hành với người đang nguy
kịch. (So sánh: Đạo luật Cải cách
Các ngành nghề điều dưỡng, điều
5 khoản 1 và 2)
Thời gian và cấu trúc đào tạo
Chương trình đào tạo điều dưỡng
kéo dài ba năm, tối đa năm năm

đối với hệ bán thời gian, và kết
thúc bằng kỳ thi tốt nghiệp quốc
gia. Chương trình đào tạo được
chia thành đào tạo lý thuyết trong
trường và đào tạo thực tế, trong đó
phần thực hành đóng vai trò chủ
yếu. Trọng tâm của giảng dạy lý
thuyết bao gồm chẩn đoán điều
dưỡng, giao tiếp và tư vấn cũng
như làm việc trong một đội ngũ đa
chuyên ngành. Trong đào tạo thực
tế, học viên được làm quen với các
lĩnh vực công việc khác nhau của
ngành điều dưỡng.
Miễn học phí / lương thực hành
Trong toàn bộ thời gian đào tạo,
công ty đào tạo sẽ trả lương cho
học viên một khoản phù hợp. Việc
thu, nộp học phí nhìn chung là
không được phép. Để bù chi phí
đào tạo, một Quỹ cân đối sẽ được
lập ở cấp bang. Từ năm 2020, tất cả
các bệnh viện, viện dưỡng lão và
các dịch vụ điều dưỡng ngoại trú
sẽ phải đóng góp vào chi phí giáo
dục dựa trên nguyên tắc nợ đến

đâu trả đến đó. Các cơ sở đào tạo
nhận tiền bồi hoàn từ quỹ cho các
chi phí đào tạo của họ.
Đào tạo đại học
Đạo luật các ngành nghề điều
dưỡng còn quy định về đào tạo
điều dưỡng cấp đại học. Đào tạo
đại học ngành điều dưỡng kéo
dài tối thiểu ba năm và kết thúc
với bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng, được công
nhận cấp quốc gia. Tương tự như
đào tạo nghề, đào tạo đại học
cũng bao gồm thực hành trong
các lĩnh vực khác nhau của ngành
điều dưỡng. Ngoài ra, cũng có thể
học đại học sau khi đã tốt nghiệp
đào tạo nghề. Khi đó, thời gian học
nghề sẽ được tính vào thời gian
học đại học nếu học viên nộp đơn
yêu cầu, và như vậy thời gian học
đại học sẽ được rút ngắn.

Các nhiệm vụ đặc cách
Lần đầu tiên, luật pháp quy định
các nhiệm vụ đặc cách cho các
chuyên viên điều dưỡng. Các
nhiệm vụ đặc cách là các nhiệm
vụ chỉ dành riêng cho một nghề
nghiệp nhất định và chỉ được
phép do nghề này đảm nhiệm.
Trong khuôn khổ điều dưỡng
chuyên nghiệp, các nhiệm vụ
đặc cách bao gồm:
• Đánh giá và ấn định nhu cầu
chăm sóc cá nhân
• Tổ chức, lên kế hoạch và tiến
hành quy trình chăm sóc
• Phân tích, đánh giá, đảm
bảo và phát triển chất lượng
chăm sóc

