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THÔNG BÁO 

Thời gian, địa diểm, nội dung xét tuyển viên chức năm 2022 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xin thông báo đến 

các ứng viên dự xét tuyển viên chức về thời gian, địa điểm, nội dung xét tuyển viên 

chức năm 2022 như sau: 

1. THỜI GIAN 

- Buổi sáng lúc 7 giờ 30 

- Buổi chiều lúc 13 giờ 30 

Theo lịch cụ thể như sau: (Danh sách dự tuyển đính kèm) 

Ngày 27/9/2022:  

Sáng: Điều dưỡng, Cao đẳng điều dưỡng. Số thứ tự 01 đến số thứ tự 30. 

Chiều: Bác sĩ. Số thứ tự 31 đến số thứ tự 65.   

Ngày 28/9/2020:  

Sáng: Cao đẳng điều dưỡng. Số thứ tự 66 đến số thứ tự 100 

Chiều: Bác sĩ, Dược sĩ, Cao đẳng dược, Cao đẳng điều dưỡng. Số thứ tự 

101 đến số thứ tự 133. 

Ngày 29/9/2022:  

Sáng: Cao đẳng điều dưỡng, KTV Xét nghiệm, KTV GMHS. Số thứ tự 

134 đến số thứ tự 167. 

Chiều: Kỹ thuật viên VLTL-PHCN, Cử nhân quản trị kinh doanh, Quản 

trị văn phòng, Cử nhân kế toán, Cao đẳng kế toán Cử nhân luật, Kỹ sư điện, Kỹ sư 

Công nghệ thông tin. Số thứ tự 168 đến số thứ tự 194. 

2. ĐỊA ĐIỂM 

Phòng số 308 lầu 3 khu A Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số 2 đường Đồng 

Khởi, phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai. 

3. NỘI DUNG 

3.1  Kiến thức chung tất cả vị trí ứng tuyển 

-  Luật Viên chức chương II. 

- Thông tư 31/2021/TT- BYT ngày 28/12/2021 v/v Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh viện (áp dụng cho điều dưỡng, hộ sinh) 

- Thông tư 7/2014/TT-BYT quy định về quy tắc ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 25/5/2018 v/v Hướng dẫn tổ chức thực 

hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Hướng dẫn phòng, chẩn 

đoán và xử trí phản vệ. (áp dụng chuyên ngành y tế) 

- Thông tư 20/2021/BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế: Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở Y tế. 

- Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

3.2  Kiến thức chuyên môn 

a. Đối với bác sĩ: 

- Tăng huyết áp: chẩn đoán, phân loại, xử lí, biến chứng 

- Suy tim cấp và mạn: triệu chứng, nguyên nhân, phân độ, các thể lâm sàng, 

tiên lượng 

- Bệnh động mạch vành 

- Đột quỵ: lâm sàng, xử lý cấp cứu 

- Đái tháo đường: triệu chứng, chẩn đoán, nguy cơ, biến chứng 

- Suy thận cấp và mạn: triệu chứng, chẩn đoán, nguyên nhân, giai đoạn bệnh 

thận mạn 

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen: định nghĩa, triệu chứng, tiêu chuẩn chẩn 

đoán, phân loại thể lâm sàng, nguyên nhân và yếu tố nguy cơ 

- Viêm gan; Xơ gan 

- Viêm loét dạ dày tá tràng; Xuất huyết tiêu hóa: triệu chứng, chẩn đoán, xử 

trí 

- Choáng, choáng phản vệ, ngưng hô hấp tuần hoàn: triệu chứng, nguyên 

nhân, xử trí 

- Hôn mê: nguyên nhân, xử trí ban đầu 

- Viêm ruột thừa, viêm túi mật, sỏi túi mật 

- Tắc ruột, thoát vị bẹn, trĩ 

- Thủng dạ dày, u dạ dày, u đại tràng, u gan 

- Chấn thương bụng, vết thương thấu bụng, gãy xương 

- Đau bụng cấp: Triệu chứng, xử trí 

- Thang điểm Glassgow, CT. 

- Khám thai, các tai biến sản khoa. 

- Phòng, chống và điều trị BN Covid-19 

b. Đối với Dược sĩ 

- Thuốc, liều lượng thuốc 

- Phản ứng có hại của thuốc, tương tác thuốc 

- Thuốc độc, thuốc gây nghiện 

- Kháng sinh, đề kháng kháng sinh 

- Thuốc điều trị rối loạn lipid máu, thuốc điều trị đái tháo đường 

- Bảo quản, kiểm soát, quản lý thuốc; phân tích sử dụng thuốc 

- Cấp phát thuốc. 

c. Đối với Điều dưỡng: 

- Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh Tập I, Tập II (Bộ Y Tế - Nhà 

xuất bản y học) 

- Chăm sóc người bệnh cao huyết áp 

- Chăm sóc người bệnh phù phổi cấp 
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- Chăm sóc người bệnh truyền máu 

- Chăm sóc người bệnh gãy xương 

- Chăm sóc người bệnh dẫn lưu màng phổi 

- Cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn. 

d. Đối với Hộ sinh 

- Chăm sóc người bệnh sản giật 

- Chăm sóc người bệnh chữa ngoài tử cung vỡ 

- Thăm khám phụ khoa 

- Kỹ thuật khám thai 

- Kỹ thuật đỡ đẻ thường ngôi chỏm 

- Chăm sóc thiết yếu sau sanh 

- Kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung 

- Kỹ thuật bấm ối 

- Nuôi con bằng sữa mẹ. 

e. Đối với Kỹ thuật viên Xét nghiệm 

- Kỹ thuật xét nghiệm phân loại nhóm máu, tế bào máu ngoại vi, nghiệm pháp 

coombs 

- Xét nghiệm định lượng điện giải; xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận, 

tim 

- Xét nghiệm chẩn đoán đái tháo đường 

- Xét nghiệm phân tích nước tiểu 

- Tiếp nhận, bảo quản, tiêu chuẩn và xử lý mẫu bệnh phẩm (Máu, đàm, nước 

tiểu…) 

- Vi khuẩn, virus, kháng thể, kháng nguyên 

- Xét nghiệm nhuộm soi, nuôi cấy, kháng sinh đồ, PCR, ELISA 

- An toàn sinh học, an toàn phòng xét nghiệm, chất lượng xét nghiệm. 

f. Đối với Kế toán 

- Công việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của kế toán 

- Công tác kế toán doanh nghiệp 

- Chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp 

- Công tác quản lý tài sản. 

g. Đối với Cử nhân Luật 

- Luật viên chức, hợp đồng lao động, vị trí việc làm. 

h. Đối với Quản trị kinh doanh 

- Hoạt động quản trị kinh doanh, marketing trong môi trường y tế. 

i. Đối với Quản trị văn phòng 

- Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư. 

j. Đối với Công nghệ thông tin 

- Hệ thống mạng máy tính. 

k. Đối với Kỹ sư điện 

- Điện, Điện tử. 

Thông báo này được áp dụng trong đợt xét tuyển viên chức năm 2022. 
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           Nơi nhận :                                          TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

            - Các ứng viên dự tuyển       CHỦ TỊCH 

           (thông qua website bệnh viện);                                                                                                                                  
            - Lưu: VT, TCCB.                        

 

                                                                                     P.GIÁM ĐỐC 

                                                                                Lê Thị Phương Trâm 

 

 

 

 

 

 

 

 


