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   UBND TỈNH QUẢNG BÌNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

           Số:        /KH-CĐYT                        Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2021                                

                                               
 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  

 

1. Nghành đào tạo: Dược                                        Mã ngành: 6720201 

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc 

tương đương 

4. Mục tiêu đào tạo: 

4.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo người dược sỹ trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức 

nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp 

cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; có khả năng tự học 

vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

4.2. Mục tiêu cụ thể: 

4.2.1. Kiến thức: 

- Trình bày và vận dụng được các kiến thức cơ bản về vi sinh - kí sinh 

trùng, giải phẫu sinh lý, bệnh học, hóa học (vô cơ, hữu cơ, hóa phân tích), thực 

vật vào chuyên môn dược. 

- Mô tả được vị trí, vai trò, chức năng của lĩnh vực Dược trong hệ thống y 

tế Việt Nam. 

- Trình bày và vận dụng được một số nội dung cơ bản của Luật Dược và 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hành nghề dược; 

- Trình bày được những đặc điểm chính về dược động học, tác dụng, cơ 

chế tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, chống chỉ định của các 

thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm trong Danh mục thuốc thiết yếu; 

- Trình bày được tên Việt Nam, tên khoa học, bộ phận dùng, cách thu hái, 

chế biến sơ bộ, thành phần hóa học, công dụng, cách dùng của 100 vị thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục thuốc thiết yếu; 

- Phân tích được vai trò các thành phần trong công thức thuốc. 

- Phân biệt được các dạng bào chế và hướng dẫn sử dụng các các dạng bào chế; 

- Mô tả được quy trình sản xuất một số dạng thuốc quy ước (thuốc bột, 

thuốc cốm, viên nén, viên nang, thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc nhỏ mắt, thuốc 

tiêm); 

 



2 
 

- Trình bày quy định lấy mẫu, lưu mẫu kiểm nghiệm; hủy mẫu kiểm 

nghiệm và các quy định về môi trường kiểm nghiệm; 

- Liệt kê được các chỉ tiêu và mô tả được phương pháp thử trong kiểm 

nghiệm các dạng bào chế quy ước và nguyên liệu làm thuốc; 

- Trình bày hệ thống quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam và các quy 

định đảm bảo chất lượng; 

- Trình bày và vận dụng được các nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt 

(bao gồm: GMP, GSP, GPP, GLP) trong thực hành nghề nghiệp; 

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc, hóa chất, 

dược liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và vật tư y tế; 

- Trình bày được các quy định về sắp xếp, bảo quản thuốc, hóa chất, dược 

liệu, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và vật tư y tế; 

- Phát hiện được các tương tác thuốc thường gặp và đưa ra biện pháp hạn 

chế tương tác bất lợi; 

- Phân tích được chế độ sử dụng thuốc phù hợp cho từng đối tượng cụ 

thể: trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con 

bú … và các ca lâm sàng từ đó có tư vấn hợp lý; 

- Trình bày và vận dụng được các khái niệm, các quy luật và nguyên tắc cơ 

bản của quản lý kinh tế dược và quản trị kinh doanh dược, Marketing dược trong 

hành nghề; 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, 

pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

4.2.2. Kỹ năng: 

- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng; 

- Tìm kiếm, thu thập, xử lý thông tin, viết, thuyết trình, thảo luận, đàm 

phán với ngôn ngữ, cách thức và thời lượng phù hợp; 

- Nhận biết và hướng dẫn sử dụng được các thuốc hóa dược, vắc xin, sinh 

phẩm và 100 vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục 

thuốc thiết yếu an toàn, hiệu quả, hợp lý; 

- Phân công công việc, giám sát công việc thực hiện của từng thành viên 

trong tổ sản xuất, kho thuốc, quầy thuốc; 

- Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm phục 

vụ cho công tác kiểm nghiệm thuốc, hóa chất, nguyên liệu thuốc, thực phẩm 

chức năng, mỹ phẩm; 

- Pha chế được một số dung dịch chuẩn, dung dịch gốc, thuốc thử đúng 

quy định; 

- Kiểm nghiệm được một số dạng thuốc, dược liệu cơ bản theo tiêu chuẩn 

Dược Điển; 
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- Chẩn đoán được những bệnh thông thường dựa vào quá trình khai thác 

thông tin liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân; 

- Xác định được các tình huống cần có sự tư vấn của dược sỹ hoặc bác sỹ; 

- Sản xuất, pha chế được một số dạng thuốc, thực phẩm chức năng theo 

nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP. 

- Tư vấn, lựa chọn, lấy hàng, ra lẻ, tính tiền, nhận tiền và hướng dẫn sử 

dụng được các thuốc cơ bản đảm bảo an toàn - hiệu quả - hợp lý; 

- Sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc, hóa chất, thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, dược liệu, vật tư y tế theo đúng quy định; 

- Lập được chiến lược kinh doanh cho quầy thuốc; 

- Lập được kế hoạch cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa 

chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; 

- Thu thập và báo cáo các phản ứng có hại của thuốc (ADR); 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử 

lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực 

ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn 

của ngành, nghề. 

4.2.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 

- Tuân thủ các nguyên tắc, qui trình thao tác chuẩn (SOP), GPs và ISO 

trong lĩnh vực dược phẩm; 

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, sử dụng, bảo dưỡng cơ sở 

vật chất và các trang thiết bị; 

- Tuân thủ các nguyên tắc sử dụng các trang thiết bị trong ngành dược; 

- Chịu trách nhiệm quá trình kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm; 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất, bảo 

quản, tồn trữ, vận chuyển, cấp phát, bán thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm chức 

năng - vật tư y tế thông thường - dược liệu - hóa chất; 

- Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, mua sắm, cấp phát, hướng dẫn sử 

dụng thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm an toàn, hợp lý, hiệu quả; 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm; 

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm 

việc thay đổi; 

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, 

hết lòng phục vụ người bệnh; 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành nghề theo qui định của pháp luật, 

trung thực, khách quan; giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; 

- Hướng dẫn giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ. 
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4.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị 

trí việc làm của của người dược sỹ, bao gồm: 

- Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm; 

- Đảm bảo chất lượng; 

- Bán lẻ thuốc; 

- Thực hiện công tác kho dược và vật tư y tế; 

- Thủ kho dược và vật tư y tế; 

- Kinh doanh dược phẩm; 

- Sản xuất thuốc; 

- Thực hiện công tác dược tại cơ sở y tế. 

Có khả năng học tập nâng cao lên Đại học, thạc sỹ dược 

5. Khóa học: 2021 - 2024 

6. Thời gian khóa học: 03 năm (từ tháng 09/2021 đến tháng 07/2024) 

7. Thời gian học tập: 145 tuần, trong đó: 

- Thời gian học lý thuyết và thực hành các môn học: 97 tuần 

- Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc môn học: 16 tuần 

- Thời gian thực tập tốt nghiệp: 07 tuần 

- Thời gian khai giảng, bế giảng, nghỉ lễ, dự phòng, nghỉ hè: 25 tuần 

(Có Phụ lục 1: Bảng phân bố thời gian học tập; Phụ lục 2: Tiến độ đào tạo; 

Phụ lục 3: Lịch học toàn khóa kèm theo) 

8. Quyết định phê duyệt chương trình: Quyết định số 798/QĐ-CĐYT ngày 07 

tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo toàn khoá Lớp Cao đẳng Dược K1, yêu cầu các 

khoa/phòng liên quan triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Các Khoa, phòng; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, ĐT-HTQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thanh Tâm 
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