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Số:          /QĐ-CĐYT              Quảng Bình, ngày        tháng 01 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành chƣơng trình đào tạo thực hành  

ngành dƣợc trình độ trung cấp, tại Trƣờng Cao đẳng Y tế Quảng Bình 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG BÌNH 
 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-LĐTBXH ngày 06/04/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã Hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-CĐYT ngày 28/07/2020 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của 

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình; 

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc quy định quy trình xây dựng, thẩm định giáo trình 
đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy 
định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-CĐYT ngày 29/09/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình về việc ban hành chương trình đào tạo ngành 
dược trình độ trung cấp; 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo thực hành 

ngành dược trình độ trung cấp, tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình (có nội dung 

chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Chương trình đào tạo thực hành ngành dược trình độ trung cấp, bao 

gồm: 15 tín chỉ, với 06 môn học. 

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, giảng viên và học sinh của Nhà trường chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Bộ Y tế; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, Lãnh đạo, ĐT-HTQT, 

KĐ-CTSV. 

                       Q. HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 
 
                           Lê Viết Hùng 
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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH  

(Kèm theo Quyết định số: 44  /QĐ-CĐYT ngày  18  tháng 01 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên ngành:    Dược 

Trình độ đào tạo:   Trung cấp 

Hình thức đào tạo:  Chính quy 

  

 

1. Mục tiêu đào tạo. 

1.1. Mục tiêu chung:  

 Chương trình đào tạo thực hành ngành dược trình độ trung cấp nhằm đào tạo 

người dược sỹ có trình độ trung cấp có đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và thực hiện các nghĩa vụ về ngành dược trong 

phạm vi nhiệm vụ được giao. 

Được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y 

tế ngoài công lập. Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- 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 80 vị thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thiết yếu trong Danh mục thuốc 

thiết yếu; 

- Pha chế, sản xuất một số dạng thuốc, thực phẩm chức năng theo nguyên tắc, 

tiêu chuẩn GMP; 

- 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; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm theo đúng quy định; 

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

- Kiểm nghiệm được một số dạng thuốc thông thường theo tiêu chuẩn Dược Điển; 

- Thực hiện được các công việc bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ 

thiết bị cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản; 

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

thông tin liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân; 
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- Xác định được các tình huống cần tư vấn của dược sỹ hoặc bác sỹ; 

- 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 

- Mua, nhập và kiểm soát chất lượng thuốc, hóa chất, thực phẩm chức năng, 

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

- Giao, gửi thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế theo đúng 

quy định; 

- Kiểm tra, kiểm soát thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất và dụng cụ y tế 

về số lượng, chất lượng và hạn sử dụng; 

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

nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại 

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

của ngành, nghề. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 06 

- Khối lượng kiến thức đào tạo tại cơ sở thực hành: 675 giờ/ 15 tín chỉ; 

- Khối lượng thực hành 651 giờ; Kiểm tra 24 giờ. 

3. Nội dung chương trình: 
 

TT 
Mã 

MH 
Tên môn học 

Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập 

(giờ) 

Tổng 

số 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

1 MH 15 Thực tập Hóa dược-Dược lý I  2 90 86 4 

2 MH 17 Thực tập Hóa dược-Dược lý II 2 90 86 4 

3 MH 19 Thực tập Dược lâm sàng 2 90 86 4 

4 MH 24 Thực tập Quản lý tồn trữ thuốc 2 90 86 4 

5 MH 26 Thực tập kỹ năng giao tiếp và 

tư vấn dược 
2 90 86 4 

6 MH 27 Thực tập tốt nghiệp 5 225 221 4 

  Tổng số: 15 675 651 24 
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4. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 

Chương trình đào tạo thực hành ngành dược trình độ cao đẳng gồm 06 môn 

học với 15 tín chỉ quy định cụ thể về nội dung và khối lượng kiến thức, kỹ năng. 

Chương trình được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bổ hợp lý về 

thời gian, phù hợp với quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp; Nghị định Chính 

phủ về tổ chức đào tạo thực hành và Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội nhằm 

đáp ứng mục tiêu và yêu cầu chất lượng đào tạo.  

4.1. Triển khai các môn học: 

Học sinh thực tập tại cơ sở y tế dưới sự quản lý và đánh giá của cán bộ 

hướng dẫn thực tập tại cơ sở Y tế được phân công, trên cơ sở bám sát chương trình 

đào tạo thực hành ban hành. 

- Thực tập: Triển khai học tập tại cơ sở y tế. Được tổ chức sau khi học xong 

phần nội dung liên quan về lý thuyết chuyên ngành và hoàn thành nội dung thực 

hành tại trường; đảm bảo người học thực hiện đủ 100% giờ học thực tập. 

- Thực tập tốt nghiệp: Thực tập tốt nghiệp được tổ chức sau khi người học 

đã hoàn thành và thi kết thúc đạt 26 môn học. Mục tiêu của thực tập tốt nghiệp là 

người học bổ sung hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp của mình và kỹ năng tay nghề 

sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận được ngay vị trí việc làm. Người học được 

thực tập tại các cơ sở y tế dưới sự quản lý, hướng dẫn và đánh giá của giảng viên 

nhà trường và cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ sở y tế được phân công. 

- Thời gian bố trí học tập: 

+ Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 buổi sáng và/hoặc 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 buổi 

chiều các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (Hoặc theo giờ làm việc theo mùa của cơ sở y tế 

đến thực tập). 

+ Nếu được cơ sở y tế giao trực thì thực hiện theo giờ trực nhưng không quá 

22 giờ đêm. 

- Phương pháp đào tạo: Yêu cầu đặt ra về phương pháp đào tạo là: Tăng 

thực tế, thực tiễn; nâng cao kỹ năng tay nghề, đạo đức y học và thích ứng được 

ngay các nhiệm vụ chuyên môn được giao. 

+ Coi trọng việc phát huy tính tự chủ trong học tập của người học. 

+ Đảm bảo tài liệu dạy học và tài liệu tham khảo, điều kiện phương tiện truy 

cập thông tin qua mạng Internet... 

 + Tăng cường và khuyến khích phương pháp dạy - học dựa vào bằng chứng, 

dựa trên vấn đề, dạy - học thực hành mô phỏng, thực tập bệnh viện theo phương 

thức năng lực thực hiện, tăng cường vai trò của giảng viên hướng dẫn thực hành, 

thực tập, tạo điều kiện cho học sinh thực hành thực hiện đúng kỹ năng chuyên môn 

nhằm nâng cao tính chủ động trong thực hành. Trong quá trình học sinh thực tập 

tại cơ sở Y tế, giảng viên nhà trường phối hợp chặt chẽ với cán bộ hướng dẫn lâm 

sàng để thực hiện lượng giá, đánh giá, thi kết thúc môn học theo đúng quy chế. 

4.2. Phương pháp đánh giá: 

Số bài kiểm tra, thời điểm thực hiện kiểm tra, hình thức kiểm tra/thi kết thúc 

cho từng môn học tuân theo quy định tại Chương trình đào tạo và quy định hiện hành 

về kiểm tra/thi được Hiệu trưởng ban hành tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 
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  Kiểm tra (lượng giá quá trình đào tạo):  

- Kiểm tra thường xuyên: Do cán bộ hướng dẫn thực tập tại cơ sở y tế thực 

hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học. 

- Kiểm tra định kỳ: Do cán bộ, giảng viên có tham gia giảng dạy, hướng dẫn 

thực tập thực hiện. 

Thi kết thúc môn học (lượng giá kết thúc):  

  Thi kết thúc môn học được thực hiện khi hoàn thành 100% khối lượng 

chương trình môn học. Học sinh đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học theo danh 

sách được Hiệu trưởng phê duyệt. 

4.3. Nhiệm vụ của giảng viên, cán bộ hướng dẫn lâm sàng, học sinh: 

 - Giảng viên của Nhà trường: 

+ Liên hệ với cơ sở thực hành trước mỗi môn học thực tập, thông báo về kế 

hoạch, mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu tay nghề, thời gian, đối tượng và danh sách học 

sinh thực hành. 

 + Phối hợp giáo viên thính giảng quản lý, lập danh sách học sinh đủ điều 

kiện, không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học thực hành và đánh giá học sinh 

trong quá trình thực hành theo quy định. 

 - Cán bộ hướng dẫn lâm sàng: 

+ Tham gia giảng dạy thực hành cho học sinh thực hành tại cơ sở thực tập 

trong thời gian thực tập. Tổ chức giao ban lâm sàng cho học sinh. 

+ Phối hợp với giảng viên của Nhà trường quản lý, theo dõi tình hình học 

sinh: phổ biến nội quy, quy chế cơ sở thực hành vào đầu mỗi đợt thực hành, quản 

lý sĩ số, học tập, rèn luyện của học sinh thực hành. 

+ Thông báo kịp thời cho giảng viên Nhà trường về tình hình học sinh nghỉ 

học, bỏ trực trong thời gian thực tập. 

+ Kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện chỉ tiêu thực hành của học sinh và 

đánh giá thái độ của học sinh thực hành. 

+ Kết thúc môn học thực hành: phối hợp với giảng viên của Nhà trường triển 

khai đánh giá. 

 - Học sinh: 

+ Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở thực hành, tuân thủ theo sự phân 

công của giảng viên, cán bộ hướng dẫn lâm sàng. 

+ Có thái độ đúng mực với giảng viên, nhân viên y tế, bạn học. Có thái độ 

ân cần niềm nở, nhanh nhẹn sẵn sàng giúp đỡ người bệnh và gia đình người bệnh.  

+ Thực hiện nghiêm quy chế bệnh viện theo quy định. 

+ Thực hiện đúng các qui định về học thực hành; có sổ tay thực hành, thực 

hiện đủ chỉ tiêu tay nghề, có xác nhận giảng viên hoặc cán bộ của cơ sở thực hành. 

+ Có thể tham gia trực tại khoa khi được phân công và thực hiện nghiêm chế 

độ trực theo quy định. 

 



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo quyết định số: 44/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 
 

Tên môn học:  Thực tập Hóa dược - Dược lý 1 

Mã môn học: MH 15 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ  (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 
 

I. Vị trí và tính chất môn học: 

- Vị trí: là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành dược 

trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

- Tính chất: Là môn học thực tập gắn liền với chuyên môn nghề nghiệp 

đảm bảo cho học sinh nắm vững các kỹ năng nhận biết và hướng dẫn sử dụng 

các nhóm thuốc điều trị để hướng dẫn sử dụng an toàn, hiệu quả.  

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kỹ năng: Nhận biết và tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng các 

thuốc có trong thực tế hợp lý, an toàn, hiệu quả. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành 

nghề theo quy định của pháp luật, trung thực, khách quan; giữ gìn và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của ngành Dược.  

III. Nội dung và chỉ tiêu môn học: 
 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc an thần, gây ngủ, chống co giật có tại hiệu 

thuốc 

3   

2 Hướng dẫn sử dụng các thuốc an thần, gây ngủ, 

chống co giật cho khách hàng 
3 3 2 

3 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm có tại hiệu 

thuốc 

5   

4 Hướng dẫn sử dụng các thuốc hạ sốt, giảm đau, 

chống viêm cho khách hàng 
3 3 5 
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5 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc kích thích thần kinh trung ương có tại hiệu 

thuốc 

3   

6 Hướng dẫn sử dụng các thuốc kích thích thần kinh 

trung ương cho khách hàng 
3 3 2 

7 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc chống dị ứng có tại hiệu thuốc 

5   

8 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chống dị ứng cho 

khách hàng 
3 3 5 

9 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc chữa bệnh tim mạch có tại hiệu thuốc 

5   

10 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chữa bệnh tim mạch 

cho khách hàng 
5 5 3 

11 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc lợi tiểu có tại hiệu thuốc 

3   

12 Hướng dẫn sử dụng các thuốc lợi tiểu cho khách 

hàng 
2 2 3 

13 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc chống thiếu máu có tại hiệu thuốc 

3   

14 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chống thiếu máu 

cho khách hàng 
3 3 2 

15 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc tác dụng lên quá trình đông máu có tại hiệu 

thuốc 

2   

16 Hướng dẫn sử dụng các thuốc tác dụng lên quá 

trình đông máu cho khách hàng 
3 3 2 

17 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc điều chỉnh nước, điện giải và cân bằng acid-

base có tại hiệu thuốc 

3   

18 Hướng dẫn sử dụng các thuốc điều chỉnh nước, 

điện giải và cân bằng acid-base cho khách hàng 
3 3 2 
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19 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc điều trị ho – hen phế quản có tại hiệu thuốc 

5   

20 Hướng dẫn sử dụng các thuốc điều trị ho – hen phế 

quản cho khách hàng 
5 5 3 

21 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc chống viêm loét dạ dày, tá tràng có tại hiệu 

thuốc 

5   

22 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chống viêm loét dạ 

dày, tá tràng cho khách hàng 
5 5 3 

23 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ định, 

chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các loại 

thuốc tẩy, nhuận tràng có tại hiệu thuốc 

3   

24 Hướng dẫn sử dụng các thuốc tẩy, nhuận tràng cho 

khách hàng 
3 3 2 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

  1. Địa điểm thực tập: Nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP. 

  2. Trang thiết bị, máy móc: Các loại đang sử dụng tại nhà thuốc, quầy 

thuốc. 

  3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Hệ thống tủ quầy, sổ sách, các 

nhóm thuốc đang được trưng bày tại nhà thuốc, quầy thuốc. 

  4. Các điều kiện khác: Người học mang trang phục y tế đúng quy định. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kỹ năng: Nhận biết và tư vấn, hướng dẫn sử dụng các thuốc trong thực 

tế hợp lý, an toàn, hiệu quả. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành 

nghề theo quy định của pháp luật, trung thực khách quan; giữ gìn và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của ngành Dược.  

  2. Phương pháp đánh giá: 

- Thường xuyên:  01 điểm kiểm tra.  

- Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành.  

- Kết thúc môn học: Thi thực hành. 
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VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

  1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được giảng dạy 

sau khi hoàn thành các môn học cơ sở và môn học Hóa dược - Dược lý 1. 

  2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học, áp 

dụng phương pháp giảng dạy thực tế, cầm tay chỉ việc, đặc biệt chú ý truyền đạt 

những kiến thức thực tế và phát huy tính tích cực của người học... 

- Đối với người học: Chủ động thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp, được 

thực tập dưới sự hướng dẫn, giám sát, giúp đỡ của cán bộ hướng dẫn tại các 

quầy thuốc, nhà thuốc, tham gia trực tiếp để làm quen với thực tế, phải hoàn 

thành các nội dung yêu cầu.  

  3. Những trọng tâm cần chú ý: Nhận biết được tên thuốc, nồng độ/hàm 

lượng, nhóm thuốc, chỉ định, chống chỉ định của các thuốc thường dùng có trên 

thị trường và hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. DSCKI. Nguyễn Huy Công ( chủ biên), 2006, “ Hóa dược – Dược lý”  

– Bộ Y tế, Nxb Y học. 

[2]. Lê Văn Truyền, 2002, “Dược thư quốc gia việt nam” (xuất bản lần 

thứ nhất) – Nxb Y học 

[3]. Tào Duy Cần, 1996, “Thuốc và biệt dược” – Nxb Khoa học và Kỹ 

thuật. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo quyết định số: 44/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 
 

Tên môn học:  Thực tập Hóa dược - Dược lý 2 

Mã môn học: MH 17 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ  (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 
 

I. Vị trí và tính chất môn học: 

- Vị trí: là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành dược 

trình độ trung cấp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

- Tính chất: Là môn học thực tập gắn liền với chuyên môn nghề nghiệp, 

đảm bảo cho học sinh nắm vững các kỹ năng nhận biết và hướng dẫn sử dụng 

các nhóm thuốc điều trị để hướng dẫn sử dụng an toàn, hiệu quả.  

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kỹ năng: Nhận biết và tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng các 

thuốc có trong thực tế hợp lý, an toàn, hiệu quả. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành 

nghề theo quy định của pháp luật, trung thực, khách quan; giữ gìn và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của ngành Dược.  

III. Nội dung và chỉ tiêu môn học: 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc chữa tiêu chảy, lỵ có tại hiệu thuốc 

3   

2 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chữa tiêu chảy, lỵ 

cho khách hàng 
3 3 2 

3 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc trị giun sán có tại hiệu thuốc 

3   
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4 Hướng dẫn sử dụng các thuốc trị giun sán cho 

khách hàng 
3 3 2 

5 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc dùng cho mắt có tại hiệu thuốc 

3   

6 Hướng dẫn sử dụng các thuốc dùng cho mắt cho 

khách hàng 
3 3 2 

7 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc ngoài da có tại hiệu thuốc 

5   

8 Hướng dẫn sử dụng các thuốc ngoài da cho 

khách hàng 
3 3 5 

9 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc chữa bệnh tai, mũi, họng có tại hiệu 

thuốc 

5   

10 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chữa bệnh tai, mũi, 

họng cho khách hàng 
3 3 5 

11 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc tẩy trùng và khử trùng có tại hiệu 

thuốc 

3   

12 Hướng dẫn sử dụng các thuốc tẩy trùng và khử 

trùng cho khách hàng 
2 2 3 

13 

Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc Sulfamid kháng khuẩn có tại hiệu 

thuốc 

3   

14 Hướng dẫn sử dụng các thuốc Sulfamid kháng 

khuẩn cho khách hàng 
3 3 2 

15 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc Kháng sinh có tại hiệu thuốc 

5   

16 Hướng dẫn sử dụng các thuốc Kháng sinh cho 

khách hàng 
5 5 3 

17 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc chống lao, phong có tại hiệu thuốc 

2   
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18 Hướng dẫn sử dụng các thuốc chống lao, phong 

cho khách hàng 
2 2 2 

19 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại thuốc nội tiết có tại hiệu thuốc 

5   

20 Hướng dẫn sử dụng các thuốc nội tiết cho khách 

hàng 
5 5 3 

21 
Nhận biết tên thuốc, nồng độ, hàm lượng, chỉ 

định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng các 

loại vitamin và các chất vô cơ có tại hiệu thuốc 

5   

22 Hướng dẫn sử dụng vitamin và các chất vô cơ cho 

khách hàng 
3 3 5 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

  1. Địa điểm thực tập: Nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP. 

  2. Trang thiết bị, máy móc: Các loại đang sử dụng tại nhà thuốc, quầy 

thuốc. 

  3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Hệ thống tủ quầy, sổ sách, các 

nhóm thuốc đang được trưng bày tại nhà thuốc, quầy thuốc. 

  4. Các điều kiện khác: Người học mang trang phục y tế đúng quy định. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kỹ năng: Nhận biết và tư vấn, hướng dẫn sử dụng các thuốc trong thực 

tế hợp lý, an toàn, hiệu quả. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, hành 

nghề theo quy định của pháp luật, trung thực khách quan; giữ gìn và phát huy 

truyền thống tốt đẹp của ngành Dược.  

  2. Phương pháp đánh giá: 

- Thường xuyên:  01 điểm kiểm tra.  

- Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành.  

- Kết thúc môn học: Thi thực hành. 
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VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

  1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được giảng dạy 

sau khi hoàn thành các môn học cơ sở và môn học Hóa dược - Dược lý 1, Hóa 

dược - Dược lý 2. 

  2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học, áp 

dụng phương pháp giảng dạy thực tế, cầm tay chỉ việc, đặc biệt chú ý truyền đạt 

những kiến thức thực tế và phát huy tính tích cực của người học... 

- Đối với người học: Chủ động thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp, được 

thực tập dưới sự hướng dẫn, giám sát, giúp đỡ của cán bộ hướng dẫn tại các 

quầy thuốc, nhà thuốc, tham gia trực tiếp để làm quen với thực tế, phải hoàn 

thành các nội dung yêu cầu.  

  3. Những trọng tâm cần chú ý: Nhận biết được tên thuốc, nồng độ/hàm 

lượng, nhóm thuốc, chỉ định, chống chỉ định của các thuốc thường dùng có trên 

thị trường và hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. DSCKI. Nguyễn Huy Công ( chủ biên), 2006, “ Hóa dược – Dược lý”  

– Bộ Y tế, Nxb Y học. 

[2]. Lê Văn Truyền, 2002, “Dược thư quốc gia việt nam” (xuất bản lần 

thứ nhất) – Nxb Y học 

[3]. Tào Duy Cần, 1996, “Thuốc và biệt dược” – Nxb Khoa học và Kỹ 

thuật. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo quyết định số: 44/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập Dược lâm sàng 

Mã môn học: MH 19 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ  (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

 

I. Vị trí và tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành dược 

trình độ trung cấp 

- Tính chất: là môn học thực tập gắn liền với chuyên môn nghề nghiệp 

cung cấp cho người học kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin để hướng dẫn sử 

dụng thuốc hợp lý.   

II. Mục tiêu môn học: 

 - Về kỹ năng: 

+ Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin bệnh nhân tại 

cơ sở bán lẻ thuốc 

+ Thực hiện được kỹ năng hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý tại các cơ sở 

bán lẻ thuốc. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính 

xác và tự chịu trách nhiệm trong công việc và trong làm việc nhóm. 

III. Nội dung và chỉ tiêu môn học: 
 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 
Thực tập các hoạt động giao tiếp và khai thác 

thông tin bệnh nhân tại hiệu thuốc 

5 5 10 

2 
Phân loại các thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc theo 

nhóm thuốc kê đơn 

1 1 10 

3 
Phân loại các thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc theo 

nhóm thuốc không kê đơn 

1 1 10 

4 Phân loại thuốc theo nhóm tác dụng dược lý 1 1 10 

5 Hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn 10 10 20 

6 Hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn 10 10 10 
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IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực tập: Các cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn GPP.  

2. Trang thiết bị máy móc: Không có 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu tham khảo, trang 

web, đơn thuốc 

4. Các điều kiện khác: Không có 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:  

- Kỹ năng: 

+ Thực hiện các kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin bệnh nhân tại hiệu 

thuốc. 

+ Thực hiện kỹ năng hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý tại các hiệu thuốc. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính 

xác và tự chịu trách nhiệm trong công việc và trong làm việc nhóm. 

  2. Phương pháp: 

- Thường xuyên:  01 điểm kiểm tra.  

- Định kỳ:           01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành  

- Kết thúc môn học: Thi thực hành. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

  1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này sử dụng đào tạo 

trình độ trung cấp dược tại Trường cao đẳng Y tế Quảng Bình, được giảng dạy 

sau khi hoàn thành các môn học Hóa dược – Dược lý 1,2, Thực tập Hóa dược – 

Dược lý 1,2. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học, áp 

dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy khác nhau như: trình bày, diễn giải, 

chứng minh, thảo luận, làm việc nhóm, đặc biệt chú ý liên hệ thực tế và phát huy 

tính tích cực của học sinh... 

- Đối với người học: Chủ động, tích cực trong học tập và tìm kiếm, 

nghiên cứu các nội dung trong chương trình môn học.  

3. Những trọng tâm cần chú ý: Kỹ năng giao tiếp, khai thác thông tin, tư 

vấn hướng dẫn sử dụng thuốc. 

4. Tài liệu tham khảo: Trường Trung cấp Dược TW Hải Dương. Bài giảng 

Dược lâm sàng, 2014 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo quyết định số: 44/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập Quản lý tồn trữ thuốc 

Mã môn học: MH 24 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ  (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 
 

I. Vị trí và tính chất môn học: 

- Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành dược 

sỹ trung cấp. 

- Tính chất: là môn học thực hành gắn liền với chuyên môn nghề nghiệp, 

cung cấp những  kỹ năng cơ bản, các công việc thường xuyên khi bảo quản 

thuốc, hóa chất,  bảo dưỡng trang thiết bị y tế thông dụng, đáp ứng được nhu cầu 

nghề nghiệp sau khi ra trường. 

II. Mục tiêu môn học 

- Về kỹ năng:  

+ Thực hiện được công việc thường xuyên để bảo quản thuốc 

+ Bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, bảo 

quản dụng cụ y tế thông dụng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác 

phong công nghiệp, tính kiên trì, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trong công việc . 

III. Nội dung và chỉ tiêu môn học: 

 

Số 

TT 

 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

( Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 
Phụ làm Tự làm 

1  Thực tập đúng theo các nội quy, quy trình 

quản lý trong kho dược.  
3 3 5 

2 Vệ sinh kho thuốc theo đúng quy trình 2 2 5 

3 Bảo quản các loại thuốc bột 1 1 5 

4 Bảo quản các loại thuốc viên 1 1 5 

5 Bảo quản các loại thuốc tiêm 1 1 5 

6 Bảo quản các loại thuốc dạng lỏng 1 1 5 

7 Bảo quản các loại dầu mỡ 1 1 5 

8 Bảo quản các loại tinh dầu 1 1 5 
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9 Bảo quản các dạng bào chế thuốc đông 

dược 
1 1 5 

10 Bảo quản các loại  hoá chất 1 1 5 

11 Bảo quản các loại dược liệu 1 1 5 

12 Bảo quản dụng cụ thuỷ tinh 1 1 5 

13 Bảo quản dụng cụ kim loại 1 1 5 

14 Bảo quản dụng cụ cao su 1 1 5 

15 Bảo quản dụng cụ chất dẻo 1 1 5 

16 Bảo quản Bông - Băng - Gạc - Chỉ khâu 

phẫu thuật. 
1 1 5 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực tập: Công ty dược, nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn 

GPP. 

2. Trang thiết bị, máy móc: theo quy định của GPP 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, bảng kiểm, mô hình... 

4. Các điều kiện khác: Các cơ sở thực tập: các nhà thuốc, quầy thuốc, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kỹ năng: Thực hiện công việc bảo quản thuốc, bảo dưỡng thường 

xuyên, bảo dưỡng định kỳ thiết bị cơ bản trong sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản 

dụng cụ y tế thông dụng.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác 

phong công nghiệp, tính kiên trì, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm trong công việc . 

 2. Phương pháp:  

- Thường xuyên:  01 điểm kiểm tra  

- Định kỳ:   01 điểm kiểm tra,  hình thức :Thực hành 

- Kết thúc môn học:  Thi thực hành 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng 

giảng dạy cho đối tượng học ngành dược trình độ trung cấp tại Trường Cao đẳng 

Y tế Quảng Bình. 

2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

- Đối với giảng viên: 
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+ Lấy người học là trung tâm, coi trọng việc tự học và thực hành của 

người học. 

+  Phương pháp giảng dạy: thảo luận nhóm, dạy học dựa trên năng lực, 

làm mẫu, cầm tay chỉ việc. 

- Đối với người học: 

 + Đọc trước tài liệu 

+ Chấp hành nội quy của cơ sở thực hành  

          + Thực hiện đầy đủ các nội dung và chỉ tiêu tay nghề của môn học. 

3. Những trọng tâm cần chú ý:  Thực tập công tác bảo quản thuốc và vệ 

sinh các dạng chế phẩm thuốc, dụng cụ, trang thiết bị y tế ở cơ sở sản xuất, kinh 

doanh Dược. 

4. Tài liệu tham khảo: 

 Giáo trình Quản lý tồn trữ thuốc - Trường Trung cấp y tế Hải Dương 

(2014) 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo quyết định số: 44/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 

 

Tên môn học: Thực tập kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược 

Mã môn học: MH 26 

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Thực tập: 86 giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 - Vị trí: Môn Thực tập kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược là môn học chuyên 

môn trong chương trình ngành dược trình độ trung cấp, được bố trí giảng dạy 

sau khi học môn Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược. 

- Tính chất: Là môn học thực tập giúp học sinh hình thành một số kỹ năng 

giao tiếp và tư vấn dược cơ bản, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp sau khi ra trường. 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kỹ năng: 

+ Tư vấn, lựa chọn, lấy hàng, ra lẻ, tính tiền và hướng dẫn sử dụng được 

các thuốc cơ bản theo đơn hoặc không theo đơn đảm bảo an toàn-hiệu quả-hợp lý; 

+ Thực hiện hiệu quả các kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng, người bệnh; 

+ Hoàn tất giấy tờ, thủ tục sau khi bán hàng. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và tự chịu trách nhiệm với kết 

quả làm việc của mình; 

+ Có ý thức tự học tập, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân; 

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về hành nghề, kinh doanh dược, các 

quy chế, chế độ chuyên môn và đạo đức hành nghề dược. 

III. Nội dung môn học:  
 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

(Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Đón tiếp người bệnh đến mua thuốc  20 0 2 

2 
Khai thác thông tin của người bệnh gồm: tên, 

tuổi, địa chỉ, đặc thù nghề nghiệp, điều kiện kinh 
20 0 2 
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tế, hoàn cảnh sống...;tiền sử bệnh tật, tiền sử 

dùng thuốc, tiền sử dị ứng, bệnh mắc kèm theo 

và xác định đúng bệnh, triệu chứng bệnh và nhu 

cầu cho vấn đề sức khỏe của người bệnh 

3 
Hướng dẫn người bệnh sử dụng ít nhất 02 dạng 

bào chế đã học. 
5 0 2 

4 
Ra lẻ, đóng gói, ghi nhãn thuốc đối với thuốc bảo 

quản ở vỉ và ở chai lọ 
10 `10 5 

5 
Bán và tư vấn thuốc theo đơn bằng kỹ thuật tư 

vấn dược tương tác 
10 10 1 

6 
Bán và tư vấn thuốc không theo đơn bằng kỹ 

thuật tư vấn hệ thống 
20 10 2 

7 Giải quyết các vấn đề về tuân thủ điều trị  2 0 0 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực hành: Nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP. 

  2. Trang thiết bị, máy móc: Máy vi tính. 

 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu Kỹ năng giao tiếp và tư vấn 

dược, hệ thống tủ quầy, giá, kệ trưng bày, bảo quản thuốc, bàn, ghế tư vấn, tủ ra 

lẻ thuốc, khay đếm thuốc, máy tính và các thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng có mặt tại nhà thuốc, quầy thuốc. 

  4. Các điều kiện khác: Không có. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung 

- Kỹ năng: 

+ Tư vấn, lựa chọn, lấy hàng, ra lẻ, tính tiền và hướng dẫn sử dụng các 

thuốc cơ bản theo đơn hoặc không theo đơn đảm bảo an toàn-hiệu quả-hợp lý; 

+ Thực hiện hiệu quả các kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng, người 

bệnh; 

+ Hoàn tất giấy tờ, thủ tục sau khi bán hàng. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và tự chịu trách nhiệm với kết 

quả làm việc của mình; 
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+ Có ý thức tự học tập, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhằm nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân; 

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về hành nghề, kinh doanh dược, các 

quy chế, chế độ chuyên môn và đạo đức hành nghề dược. 

  2. Phương pháp đánh giá: 

- Thường xuyên:  01 điểm kiểm tra.  

- Định kỳ:   01 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành.  

- Kết thúc môn học: Thi thực hành. 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

  1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Thực tập kỹ năng giao tiếp và tư 

vấn dược được sử dụng để giảng dạy dược sỹ trung cấp đang đào tạo tại Trường 

Cao đẳng Y tế Quảng Bình. 

  2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên: Cung cấp những kiến thức cơ bản của môn học, áp 

dụng phương pháp giảng dạy thực tế, cầm tay chỉ việc, đặc biệt chú ý truyền đạt 

những kiến thức thực tế và phát huy tính tích cực của học sinh... 

- Đối với người học: Chủ động thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp, được 

thực tập dưới sự hướng dẫn, giám sát, giúp đỡ của cán bộ hướng dẫn tại các 

quầy thuốc, nhà thuốc, tham gia trực tiếp để làm quen với thực tế, phải hoàn 

thành các nội dung yêu cầu.  

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

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

các thuốc cơ bản theo đơn hoặc không theo đơn đảm bảo an toàn-hiệu quả-hợp 

lý; 

- Thực hiện hiệu quả các kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng, người 

bệnh; 

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

phẩm, dược liệu, vật tư y tế tại cơ sở bán lẻ thuốc theo đúng quy định; 

- Hoàn tất giấy tờ, thủ tục sau khi bán hàng. 

4. Tài liệu cần tham khảo:  

Nguyễn Thanh Bình, Lê Viết Hùng (2011), Kỹ năng giao tiếp và thực 

hành tốt tại nhà thuốc, NXB Giáo dục. 
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

(Kèm theo quyết định số: 44/QĐ-CĐYT ngày 18 tháng 01 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình) 
 

Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp  

Mã môn học: MH 27 

Thời gian thực hiện:  225 giờ (Thực tập: 221 giờ; Kiểm tra: 4 giờ) 

 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 - Vị trí: Là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo ngành dược 

trung cấp, được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chuyên môn của 

ngành. 

 - Tính chất: Môn học thực tập tốt nghiệp được thực hiện vào thời điểm 

cuối khoá học, giúp cho người học có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ 

bản như đánh giá mô hình tổ chức, công tác quản lý cơ sở y tế, mô tả và phân 

tích được chức năng nhiệm vụ, vai trò của người dược sỹ trung cấp trong các cơ 

sở y tế.  

II. Mục tiêu môn học: 

 - Về kỹ năng: 

+ Mô tả được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của các cơ sở thực 

tập. 

+ Thực hiện được các chức trách, nhiệm vụ của người dược sỹ trung cấp  

tại cơ sở thực tập. 

+ Rèn luyện được các kỹ năng thực tế tại cơ sở thực tập (cung ứng, bảo 

quản, hướng dẫn sử dụng và tư vấn thuốc). 

 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, khách quan trong hoạt động 

nghề nghiệp Dược. 

 + Rèn luyện tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp, thường 

xuyên học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

III. Nội dung và chỉ tiêu môn học: 
 

Số 

TT 
Nội dung 

Chỉ tiêu 

( Số lần thực hiện) 

Quan 

sát 

Phụ 

làm 

Tự 

làm 

1 Thực tập tại trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm    

1. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và   1 
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nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ trung cấp tại trung 

tâm. 

2. Ghi chép về tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm 

nghiệm thuốc đang thực hiện tại trung tâm. 
  1 

3. Thực tập kỹ thuật lấy mẫu kiểm nghiệm, phụ 

giúp về xử lý mẫu, chế hóa mẫu. 
1 1 2 

4. Thực tập về kỹ thuật kiểm nghiệm một mẫu 

thuốc. 
1 1 2 

5. Xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc. 1 1 1 

6. Ghi kết quả trên phiếu kiểm nghiệm. 1 1 1 

 7. Ghi chép về các loại biểu mẫu, sổ sách của các 

bộ phận tại trung tâm. 

Kiểm tra 

1 1 5 

2 Thực tập tại công ty dược phẩm      

1. Tại văn phòng công ty    

1.1. Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy của công ty. 
  1 

1.2. Tìm hiểu nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ trung 

cấp làm sản xuất, kinh doanh. 
  1 

1.3. Tìm hiểu về kế hoạch sản xuất, cung ứng 

thuốc của công ty. 
  1 

1.4. Ghi chép về việc triển khai thực hiện GMP, 

GSP, GLP, GDP và GPP tại công ty. 
  1 

1.5. Ghi chép về quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc 

của công ty. 
  1 

2. Tại kho thuốc công ty     

2.1. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của 

kho thuốc và nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ trung 

cấp trong hoạt động tồn trữ, bảo quản thuốc. 

  1 

2.2. Kỹ thuật bảo quản thuốc và dụng cụ y tế (công 

tác kho vận). 
1 1 5 

2.3. Niêm yết giá bán buôn thuốc và dụng cụ y tế. 1 1 1 

2.4. Thống kê các loại nguyên liệu, thành phẩm 

thuốc và dụng cụ y tế có trong kho. 
1  1 

2.5. Ghi chép các loại biểu mẫu, sổ sách, thẻ kho 

xuất, nhập thuốc. 
1 1 1 

3. Tại xưởng sản xuất và phòng kiểm nghiệm của 

công ty    

3.1. Tìm hiểu trang thiết bị trong dây chuyền sản 

xuất của công ty 
  1 

3.2. Tìm hiểu, ghi chép về các quy chuẩn, quy 

trình kỹ thuật sản xuất thuốc của công ty. 
  1 
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3.3. Trực tiếp tham gia vào một số hoạt động sản 

xuất. 
 1 5 

3.4. Tìm hiểu về quy chuẩn và quy trình kiểm 

nghiệm của phòng kiểm nghiệm của công ty.   1 

4. Tại các nhà thuốc công ty      

4.1. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kinh 

doanh của nhà thuốc và nhiệm vụ của dược sỹ 

trung cấp tại nhà thuốc. 

  1 

4.2. Tìm hiểu tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc 

(GPP). 
  1 

4.3. Công tác cung ứng thuốc. 1 1 1 

4.4. Sắp xếp, trình bày thuốc. 1 1 5 

4.5. Niêm yết giá thuốc bán lẻ. 1 1 5 

4.6. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng, người bệnh sử 

dụng thuốc. 
1 1 5 

4.7. Bán lẻ tại quầy. 1 1 10 

4.8. Giới thiệu thuốc. 1 1 5 

4.9. Thống kê các loại thuốc thành phẩm. 1  1 

4.10. Ghi chép các loại biểu mẫu, sổ sách có tại 

nhà thuốc. 

Kiểm tra 

1 1 5 

3 Thực tập tại khoa dược và nhà thuốc bệnh viện     

 1. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của 

khoa dược bệnh viện và nhiệm vụ của dược sỹ 

trung cấp tại khoa. 

  1 

2. Tìm hiểu và tham gia công tác cung ứng thuốc 

phòng và chữa bệnh của khoa dược. 
 1 1 

3. Tìm hiểu hoạt động của hội đồng thuốc bệnh 

viện. 
  1 

4. Sắp xếp, bảo quản thuốc, dụng cụ y tế tại kho 

chính. 
1 1 5 

5. Cấp phát thuốc tại kho lẻ. 1 1 5 

6. Pha chế một số thuốc tại khoa dược bệnh viện. 1 1 1 

7. Thống kê cơ số thuốc dự phòng chống dịch, bão 

lụt. 
1  1 

8. Thống kê cơ số thuốc cấp cứu tại các khoa điều 

trị. 
1  1 

9. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại các 

khoa điều trị. 
1 1 5 

10. Ghi chép, các loại biểu mẫu, sổ sách sử dụng 

tại khoa dược. 
1 1 5 

11. Sưu tầm các loại đơn thuốc sử dụng tại các 

khoa điều trị. 
  5 
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12. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kinh 

doanh của nhà thuốc bệnh viện và nhiệm vụ của 

dược sỹ trung cấp tại nhà thuốc. 

  1 

13. Tìm hiểu tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc 

(GPP). 
  1 

14. Tham gia cung ứng thuốc. 1 1 1 

15. Sắp xếp, trình bày thuốc. 1 1 5 

16. Niêm yết giá thuốc bán lẻ. 1 1 5 

17. Tư vấn, hướng dẫn khách hàng, người bệnh sử 

dụng thuốc. 

Kiểm tra 

1 1 5 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Địa điểm thực tập: Thực tập tại trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm, Công ty Dược, các nhà thuốc, quầy thuốc đạt tiêu chuẩn GPP 

của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Khoa Dược, nhà thuốc Bệnh 

viện của Bệnh viện đa khoa Đồng Hới. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu tham khảo, 

thuốc.  

4. Các điều kiện khác: các nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:  

 - Kỹ năng: 

+ Mô tả chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của các cơ sở thực tập 

+ Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của người trung cấp dược tại cơ sở 

thực tập. 

+ Rèn luyện các kỹ năng thực tế tại cơ sở thực tập (cung ứng, bảo quản, 

hướng dẫn sử dụng và tư vấn thuốc). 

 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, trung thực, khách quan trong hoạt động 

nghề nghiệp Dược. 

 + Có tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp, thường xuyên 

học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

2. Phương pháp đánh giá: 

  - Thường xuyên: 02 điểm kiểm tra 

- Định kỳ: 02 điểm kiểm tra, hình thức: Thực hành 

  - Kết thúc môn học:  Chấm sổ báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp 



21 

 

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được giảng dạy 

sau khi hoàn thành toàn bộ môn học, mô đun trong chương trình đào tạo ngành 

Dược trình độ trung cấp. 

 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giảng viên:  

+ Thao tác kỹ thuật chuẩn mực và mô phạm.  

+ Giảng dạy cụ thể trên tình huống thực tập.   

+ Tham gia hướng dẫn tại cơ sở thực tập một cách tỉ mỉ, cẩn thận, chính 

xác. 

-  Đối với người học:  

+ Cuối đợt thực tập tốt nghiệp, người học có nhiệm vụ xin ý kiến nhận xét 

đánh giá và ký đóng dấu của cơ sở vào sổ; nộp sổ cho lớp trưởng, lớp trưởng có 

trách nhiệm chuyển nộp cho khoa dược. 

+ Chăm chỉ, tích cực hăng say trong học tập. 

+ Hoàn thành chỉ tiêu tay nghề được thể hiện tại sổ nhật ký thực tập.  

+ Tham gia đủ 100% các buổi thực tập tại cơ sở thực tập, có xác nhận của 

giảng viên.  

 3. Những trọng tâm cần chú ý:  

 - Kỹ thuật tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc 

 - Kỹ thuật lập kế hoạch cung ứng, bảo quản tại các cơ sở thực tập 

 - Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu ở trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm. 
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