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CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH: DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

MÃ NGÀNH: 42720401

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ – TCBKBD ngày 21 tháng 08 năm 2013

của Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Bách Khoa Bình Dương)

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC:

KIẾN THỨC CHUNG:

Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở: Hóa học phân tích, Thực vật học, Y học cơ sở,
Truyền thông giáo dục sức khỏe, Tổ chức và quản lý Y tế.

Có kiến thức vững vàng về khoa học chuyên ngành Dược: Hóa dược, Dược lý, Dược lâm
sàng, Bào chế, Dược liệu, Kiểm nghiệm thuốc, Quản lý dược và Bảo quản thuốc. Có khả năng
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truyền tải và vận dụng sáng tạo các kiến thức, kỹ năng để xử lý các vấn đề kỹ thuật Dược ở bậc
trung cấp để cộng tác với các cán bộ y tế tại các cơ sở Y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dược
phẩm. Hướng dẫn người bệnh và nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; Tham gia
sản xuất, quản lý chất lượng và cung ứng thuốc tốt

Nắm vững các môn lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học
tập, công tác lâu dài, sẳn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

KIẾN THỨC KỸ NĂNG:

1.KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH:

-

Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả:

Hướng dẫn cho bệnh nhân dùng thuốc thông thường chữa một số bệnh thường gặp trong
điều kiện không có y bác sĩ.

-

Phối hợp với bác sĩ chỉ định thuốc, lựa chọn thuốc hợp lý, an toàn.

-

Bào chế và sản xuất thuốc:

+
Bào chế một số dạng thuốc thông thường hàng loạt theo đơn bác sĩ hay theo công thức
dược dụng đạt tiêu chuẩn quy định.
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+

Xây dựng công thức hợp lý có tính sinh khả dụng.

+

Chế biến một số vị thuốc cổ truyền thông thường

Kinh doanh, cung ứng và phân phối thuốc: Tham gia vào hoạt động cung ứng, phân phối
và kinh doanh thuốc.

-

Quản lý thuốc:

+

Kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc.

+

Thực hiện các nguyên tắc, biện pháp chống nhầm lẫn thuốc.

+

Quản lý thuốc ở các cơ sở y tế.

Có khả năng độc lập, tự chủ làm được hầu hết các công việc có tính phức tạp, công việc
có nhiều sự lựa chọn trong các tình huống khác nhau. Biết phân tích, đánh giá thông tin và sử
dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho các mục đích cải tiến kỹ thuật
và quản lý. Có khả năng quản lý, điều hành được tổ, nhóm thực hiện các công việc cụ thể:

-

Quản lý, cung ứng, cấp phát và kinh doanh thuốc theo tiêu chuẩn GSP, GPP.

-

Tham gia sản xuất và đảm bảo chất thuốc trong các nhà máy GMP.

-

Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu an toàn, hợp lý và hiệu quả.
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Hướng dẫn nuôi trồng, chế biến, sử dụng các nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự
nhiên theo các tiêu chuẩn GACP.

Trình này nguyên nhân, triệu chứng chính, thuốc điều trị và cách thức phòng một số
bệnh thông thường;

Mô tả đặc điểm hình thái, bộ phận dùng, cách thu hái, hoạt chất chính, công dụng, cách
dùng và bảo quản các cây thuốc để bào chế thuốc

- Biết cách trình bày những nội dung cơ bản của các quy chế, chế độ, chính sách về quản lý,
sản xuất, bảo quản, cung ứng nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc được an toàn và hợp lý;

Biết trình bày những kiến thức cần thiết khi sử dụng các thuốc, đặc biệt thuốc khángsinh,
vitamin, kháng viêm, thuốc dùng điều trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa;

Biết trình bày được nguyên tắc chung và một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc ghi
trong Dược điển Việt Nam;

Biết trình này những phương pháp bảo quản các dạng thuốc và các loại dụng cụ y tế
thông dụng;

Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng như: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP...để
quản lý một cách hiệu quả.

-

Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc cho cộng đồng.
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Thực hiện các quy định về chuyên môn nghiệp vụ Dược, Luật Dược và Luật Bảo vệ sức
khỏe nhân dân.

2. KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH:

Tham gia bào chế, sản xuất được một số dạng thuốc thông thường dưới sự hướng dẫn,
giám sát của dược sĩ có trình độ cao hơn;

Chiết xuất được các thành phần hóa học trong cây thuốc và biết kiểm nghiệm các thành
phần thuốc;

-

Tham gia kiểm tra được chất lượng thuốc và mỹ phẩm;

- Quản lý, bảo quản, cung ứng, cấp phát, bán thuốc theo danh mục quy định của Bộ y tế
đúng quy trình đáp ứng nhu cầu phòng và chữa bệnh;

Tư vấn, hướng dẫn người bệnh sử dụng một số thuốc thông thường hợp lý, an toàn, hiệu
quả;

Trồng được và có khả năng hướng dẫn mọi người trồng và sử dụng một số cây thuốc chữa
bệnh thông thường;

-

Thực hiện được ghi chép sổ sách, chế độ báo cáo đúng quy trình, quy chế;

Sử dụng thành thạo kính hiển vi để kiểm nghiệm được các vị thuốc đã cắt vụn hoặc tán
thành bột, phát hiện sự nhầm lẫn hay giá mạo

5 / 10

Chuẩn đầu ra ngành Dược sĩ trung cấp
Viết bởi Administrator
Thứ ba, 17 Tháng 6 2014 01:14 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 29 Tháng 6 2014 10:23

Pha được một số dung dịch chuẩn độ và tiến hành định tính, định lượng một số dung
dịch, hóa chất, thuốc thành phẩm;

-

Xử lý được một số bệnh cấp cứu thông thường

Hướng dẫn trồng và sử dụng an toàn, hợp lý được một số cây thuốc, vị thuốc thông
thường;

-

Bào chế được một số công thức thuốc theo đúng quy trình;

-

Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu tại cộng đồng, đảm bảo hợp lý, an toàn;

-

Kiểm nghiệm được một số dược liệu, nguyên liệu và dạng thuốc thông dụng.

Về ngoại ngữ chuyên ngành: Đọc hiểu được nội dung của các chuyên luận trong Dược
điển Anh, Mỹ (BP & USP), Vidal … và các văn bản hướng dẫn sử dụng thuốc bằng tiếng Anh.

Về tin học phục vụ chuyên ngành: Sử dụng được các phần mềm: MS-Windows,
MS-Word, MS-Equation, MS-Excel, MS-Powerpoint ...và quản lý dữ liệu của nhà thuốc; Tra cứu
trên internet và trình bày được một văn bản khoa học về Y dược.

KỸ NĂNG MỀM

Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt
đẹp của ngành Dược sỹ trung cấp.
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Luôn khiêm tốn, tự học và giúp đỡ đồng nghiệp vươn lên trong công việc cũng như trong
cuộc sống.

Có khả năng giao tiếp tốt, Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm, đủ tự tin khi phối hợp làm
việc với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt công tác bào chế thuốc.

-

Có khả năng diễn đạt, thuyết trình các nội dung về chương trình chuyên môn.

Có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng khi làm nhiệm vụ trình dược viên cũng như trong
quá trình tư vấn bán thuốc cho bệnh nhân.

-

Giao tiếp và tôn trọng bệnh nhân thật tốt như tôn trọng chính bản thân mình.

KỸ NĂNG SỐNG:

Có khả năng ứng xử trước mọi tình huống trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng
ngày

KIẾN THỨC HỖ TRỢ:

Phải đạt trình độ A Quốc Gia về tin học (áp dụng từ khóa III trở đi)

YÊU CẦU VỀ THÁI ĐỘ

-

Thu thập phổ biến thông tin về thuốc cho cán bộ y tế, bệnh nhân và cộng đồng.
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Hiểu biết nguyên lý sản xuất và nguyên lý tác dụng theo dạng bào chế một số thuốc hiện
đại để có thể tham gia triển khai khi có điều kiện.

-

Nắm vững và thực hiện những văn bản pháp quy chủ yếu về dược.

-

Tham gia lập và triển khai kế hoạch về dược cho các cơ sở y tế cộng đồng.

Có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành nghề, có đạo đức của người
cán bộ Y tế .

Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các công việc trong quá
trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc, sản phẩm do mình đảm nhận theo
các tiêu chuẩn quy định và chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm
của tổ, nhóm.

-

Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền.

Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân
dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

-

Khiêm tốn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

-

Bảo đảm an toàn cho người bệnh.
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Thực hiện ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý
thức kỷ luật cao; có tác phong phù hợp với cơ chế đời sống công nghiệp, hiện đại và có khả
năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo tổ hoặc nhóm.

Thực hiện kỹ năng làm việc một cách khoa học, hiệu quả; phong cách làm việc chuyên
nghiệp theo các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của một thầy thuốc – Thầy thuốc phải như mẹ
hiền.

- Có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, sẵn
sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp, tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực và phục tùng cấp
trên.

-

Có trách nhiệm với cộng đồng cũng như tôn trọng người bệnh.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Người Dược sỹ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế, các đơn vị
Dược sự nghiệp, các công ty sản xuất kinh doanh thuốc, các hiệu thuốc, nhà thuốc...theo quy
chế tuyển dụng lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành dược trong
các cơ sở y tế như: trung tâm kiểm nghiệm – trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế ngành
(giám định y khoa, y tế cơ quan), các trạm y tế xã, phòng khám khu vực, khoa Dược các bệnh
viện huyện, tỉnh; các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm cụ thể như: Quản lý, bảo quản, tồn
trữ, cung ứng thuốc, tham gia sản xuất, kinh doanh thuốc – mỹ phẩm; hướng dẫn bệnh nhân và
cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lí và hiệu quả; tham gia thực hiện các chương trình Y
tế tại nơi công tác theo nhiệm vụ được giao

Sau khi tốt nghiệp người học đảm nhận được các công việc liên quan đến ngành dược
trong các công ty Dược: Tổ trưởng tổ sản xuất thuốc viên, thuốc nước – IPC (kiểm tra giữa quá
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trình), kiểm tra chất lượng (QC), đảm bảo chất lượng (QA), phòng kinh doanh (trình dược), hệ
thống phân phối (hành nghề y tế tư nhân dưới dạng: Đại lý thuốc – Quầy thuốc).

KỸ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG:

-

Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ.

-

Tiếp tục học chương trình liên thông lên Cao đẳng và Đại học.

Tham dự các khó học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ.
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