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Nội dung

⚫ Lịch sử nền Giáo dục y khoa

⚫ Lộ trình Giáo Dục Đào Tạo Nhân Lực Y Tế

⚫ Xây dựng Khung chuẩn Năng lực cho các bác sĩ

- Kinh nghiệm quốc tế

⚫ Lộ trình đào tạo sau đại học và đào tạo y khoa liên

tục

- Đào tạo theo định hướng hàn lâm sau ĐH và theo

định hướng nghề nghiệp
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Sự phát triển trong đào tạo y khoa đầu thế

kỷ 20 (1) 

Đầu thế kỷ 20 

Cải cách chương trình giảng dạy và chuyển sang giáo trình

dựa trên cơ sở khoa học

Cuối thế kỷ 20 

Các phương pháp học mới

Thế kỷ 21 

Lấy người bệnh và cộng đồng làm trung tâm, xây dựng

chương trình dựa trên năng lực
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Lộ trình giáo dục, đào tạo nhân lực

y tế (1)

Đào tạo đại

học

Đào tạo sau

đại học

Phát triển

nghề nghiệp

liên tục

Nhân lực

có trình độ
Nhân lực có

năng lực

Nguồn/

Đội ngũ

nhân lực

y tế

Khung thể chế: Kiểm định, Cấp phép và Chứng nhận

Cơ sở cấp

một

Cơ sở cấp

hai

Đạt điều

kiện

Thi tốt nghiệp
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Lộ trình giáo dục, đạo tạo nhân lực

y tế (2)

Đào tạo đại

học

Đào tạo

chuyên sâu

sau đại học

Phát triển

nghề nghiệp

liên tục

Nhân lực

có trình độ
Nhân lực có

năng lực

Nguồn/

Đội ngũ

nhân lực

y tế

Khung thể chế: Kiểm định, Cấp phép và Chứng nhận

Cơ sở cấp

một

Cơ sở cấp

hai

Đạt điều

kiện

Thi Chứng Chỉ hành nghề quốc gia

[Thi TN hoặc – Thi đầu ra ]

Nhu cầu sức khỏe cộng

đồng

Giáo trình dựa trên

năng lực
Năng lực

Đánh giá năng

lực

Năng lực

chuyên sâu

sau ĐH

Cơ quan quản lý

[Hội đồng y khoa ]

Các nhu cầu

trong tương

lai
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Xây dựng khung năng lực cho các bác sĩ

Ví dụ của nhiều quốc gia bao gồm các cơ quan quản lý và cơ

quan thẩm định đưa ra quyết định những năng lực cần có để

trở thành bác sĩ :

Anh Tổng Y Tế Hội Đồng (GMC)

Canada Hướng dẫn Đào Tạo Y Khoa Canada cho các ngành

chuyên môn (CanMEDS)

Mỹ Hội Đồng thẩm định giáo dục đại học đào tạo y khoa

(ACGME)

Một số QG khác thì do Bộ, Chính phủ soạn thảo và cố vấn tư

pháp đưa ra khung năng lực và hướng dẫn pháp lý. 

• Vietnam – Quyết định số 1854 [Tháng / 2015]
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Cambodia Laos PDR Viet Nam China** Canada UK

Cơ sở mang

tính khoa học

cho thực hành y 

khoa

Kiến thức y 

khoa

Ứng dụng

kiến thức y 

khoa

Information and 

Management

Communicator Medical 

technique 

service

Provisions and 

management of 

patient care

Patient care and 

clinical skills 

Medical Care Clinical skills and 

patient care

Collaborator Chỉ tiêu chuẩn

đoán y khoa

Professional

and Personal 

behaviors

Professional 

behaviour

Professional 

Practice 

Professionalism Manager Teaching and 

training skills

Interpersonal 

and 

communication

skills

Communicati

on and 

Cooperation

Interpersonal

Communication

Health Promoter Interpersonal

communication

Pubic Health Health promotion 

and disease 

prevention

Học giả Teamwork

Medical Ethics Academic research Professionalism Professionalism

Teamwork Medical expert 

Nắm bắt/làm chủ

kiến thức y khoa

Khung năng lực cho bác sĩ – Bảng so sánh

các quốc gia

**Liu Z, Tian L, Chang Q, Sun B, Zhao Y (2016) A Competency Model for Clinical Physicians in China: A 

Cross-Sectional Survey. PLoS ONE 11 (12):
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Cambodia Laos PDR Viet Nam China** Canada UK

Scientific 

foundations for 

medical practice

Medical 

knowledge 

Application of 

Medical 

Knowledge

Information and 

Management

Communicator Dịch vụ công

nghệ về y khoa

Cung cấp & quản

lý chăm sóc

người bệnh

Chăm sóc

người bệnh và

kỹ năng lâm

sàng

Chăm sóc

y tế

Kỹ năng lâm

Sàng và chăm sóc

người bệnh

Collaborator Medical 

diagnosis norm

Professional and 

Personal 

behaviors

Professional 

behaviour

Professional 

Practice 

Professionalism Manager Teaching and 

training skills

Interpersonal 

and 

communication

skills

Communicati

on and 

Cooperation

Interpersonal

Communication

Health Promoter Interpersonal

communication

Pubic Health Health promotion 

and disease 

prevention

Scholar Teamwork

Medical Ethics Academic research Professionalism Professionalism

Teamwork Chuyên gia y tế

Medical knowledge
**Liu Z, Tian L, Chang Q, Sun B, Zhao Y (2016) A Competency Model for Clinical Physicians in China: A 

Cross-Sectional Survey. PLoS ONE 11 (12):

Competency framework for Doctors –

Country Comparisons table



9 |

Cambodia Laos PDR Viet Nam China** Canada UK

Scientific 

foundations for 

medical practice

Medical 

knowledge

Application of 

Medical 

Knowledge

Information and 

Management

Communicator Medical 

technique 

service

Provisions and 

management of 

patient care

Patient care and 

clinical Skills

Medical Care Clinical skills and 

patient care

Collaborator Medical 

diagnosis norm

Hành vi chuyên

môn và cá nhân

Hành vi chuyên

môn

Thực hành

chuyên môn

Chuyên môn/tính

chuyên nghiệp

Manager Teaching and 

training skills

Interpersonal 

and 

communication

skills

Communicati

on and 

Cooperation

Interpersonal

Communication

Health Promoter Interpersonal

communication

Pubic Health Health promotion 

and disease 

prevention

Scholar Teamwork

Medical Ethics Academic research Chuyên

môn/tính

chuyên nghiệp

Chuyên môn/ 

tính chuyên

nghiệp

Teamwork Medical expert

Medical knowledge
**Liu Z, Tian L, Chang Q, Sun B, Zhao Y (2016) A Competency Model for Clinical Physicians in China: A 

Cross-Sectional Survey. PLoS ONE 11 (12):

Competency framework for Doctors –

Country Comparisons table



10 |

Lộ trình giáo dục, đào tạo

nhân lực y tế

Đào tạo

đại học

Đào tạo sau

đại học

Phát triển

nghề nghiệp

liên tục

Nhân lực

có trình độ
Nhân lực có

năng lực

Nguồn/

Đội ngũ

nhân lực

y khoa

Cơ sở cấp

một

Cơ sở cấp

hai
Đạt điều

kiện

Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quốc gia

Khung thể chế: Kiểm định, Cấp phép và Chứng nhận
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Đào tạo định hướng hàn lâm sau ĐH và định

hướng nghề nghiệp (1)

Nhiều quốc gia theo định hướng hàn lâm

MD-PhD - bằng kép trong 7 – 8 năm bao gồm:

Chương trình tiền lâm sàng 2 năm

Chương trinh đào tạo PhD 3 – 5 năm

Chương trình đào tạo lâm sàng 2 năm

Thạc sĩ hoặc PhDs về khoa học cơ bản, nghiên cứu lâm sàng

và chương trình sức khỏe công được giới thiệu cho các sinh

viên tốt nghiệp ĐH y khoa và Cử nhân khoa học

Phát triển nghề tiếp theo ( khối hàn lâm, nghiên cứu, công

nghệ sinh học, công nghiệp dược phẩm, chính sách y tế) 
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Đào tạo định hướng hàn lâm sau ĐH và định

hướng nghề nghiệp (2)

⚫ Xác định mục tiêu chính sách của PGME, rõ ràng về vai trò 

của các chuyên gia lâm sàng và học thuật trong hệ thống y tế.

⚫ Nền tảng cho những người đại diện cho các chuyên ngành y 

tế mong muốn (ví dụ: hệ thống Hiệp hội / Cao đẳng)

⚫ Yêu cầu nghiêm ngặt và lập kế hoạch cho những người tham 

gia đào tạo chuyên gia PG - yêu cầu học tập, số lượng, 

chương trình giảng dạy và cơ sở vật chất phù hợp.

⚫ Kế hoạch lực lượng lao động y tế để thông báo tuyển sinh
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Đào tạo định hướng hàn lâm sau ĐH và định

hướng nghề nghiệp (3)

⚫ Thực hành lâm sàng kèm theo yêu cầu cấp phép 

và quy trình xem xét hoặc cấp phép lại

- Cập nhật CME / duy trì kiến thức lâm sàng

- Yêu cầu thực hành lâm sàng thường xuyên

⚫ Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành
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TÓM TẮT

⚫ Hoàn cảnh lịch sử của XD chuẩn năng lực và CBME

⚫ Năng lực của cán bộ y tế đóng vai trò quan trọng cho

việc đảm bảo về chất lượng và an toàn người bệnh

⚫ Phù hợp với phát triển tương lại – lập kế hoạch cho đào

tạo chuyên môn hiện có, nhu cầu cho tương lai

⚫ Đào tạo y khoa sau đại học

– Tầm quan trọng đối với cán bộ y tế để học hỏi có năng lực

chuyên môn

– Tầm quan trọng để xác định một cách rõ rang về định hướng

lâm sàng và định hướng nghiên cứu – đối với năng lực riêng

của mỗi cá nhân
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Xin trân trọng cảm ơn các Quý vị


