
Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

THỰC TRẠNG & ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y KHOA

PGS.TS. Trần Diệp Tuấn

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2019



Thực trạng CTĐT BSYK

• 8/2012: ĐHYD tự xây dựng chuẩn đầu ra

• 5/2015: BYT ban hành chuẩn năng lực của BSYK3

• CTĐT BS Y Khoa trước đây1,2,4

- Không dựa trên năng lực

- Nặng lý thuyết, nhẹ thực hành

- Thiếu tích hợp lồng ghép

- Chương trình chủ yếu dựa vào bệnh viện

- Chủ yếu lấy giảng viên làm trung tâm

- Thiếu PP lượng giá có tính hệ thống và đánh giá năng lực

1. Báo cáo tự đánh giá của ĐHYDTPHCM 2010, 2. Nhóm NC xây dựng CĐR Bộ Y tế 2012-2013

3. Quyết định 1854/QĐ-BYT ngày 18/5/2015, 4. Gói đổi mới CTĐT BSYK dựa trên năng lực



Thuyết giảng trên nhóm lớn

-Tiền lâm sàng: dạy & học theo sách giáo khoa, thuyết giảng 

trên nhóm lớn, giảng viên là trung tâm, sinh viên học thụ động.



Tỷ lệ Sinh viên / Giảng viên cao

-Lâm sàng: SV/GV: 15-30, giảng dạy truyền thống, 

thiếu giám sát thực hành, thiếu phản hồi tức thì.  



CÁC THẾ HỆ ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO

Frenk and Chen et al., Lancet 2010

Mô hình Flexner 1910 



MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

Frenk and Chen et al., Lancet 2010



• Lồng ghép: môn học, giảng viên, ngang, dọc…

• Dựa trên chuẩn năng lực (competency-based)

• Lấy sinh viên làm trung tâm

• Kỹ năng học tập suốt đời

• Có định hướng chăm sóc ban đầu

• Cải thiện giảng dạy tiền lâm sàng và lâm sàng

• Xây dựng hệ thống đánh giá được năng lực SV

• Đào tạo BSYK thế kỷ 21 cho hệ thống y tế VN

• Chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn quốc gia

• Hướng đến kiểm định chương trình đào tạo

Định hướng đổi mới



Chuẩn năng lực BSYK – Bộ Y tế

Bốn lĩnh vực, 20 tiêu chuẩn & 90 tiêu chí 

1. Năng lực hành nghề chuyên nghiệp

2. Năng lực ứng dụng kiến thức y học

3. Năng lực chăm sóc y khoa

4. Năng lực giao tiếp - cộng tác



MD Program tiên tiến 

Six core competencies:

1. Medical knowledge

2. Critical thinking & inquiry

3. Patient care

4. Professionalism

5. Interpersonal & communication skills

6. Organizational and social determinants of health care.



Meta-Profile / Asean countries 



Định hướng xây dựng chuẩn đầu ra

- Định hướng nghề nghiệp

- Dựa trên chuẩn năng lực

- Đủ 6 lĩnh vực

- Mô hình RIME

- Hỗ trợ kỹ thuật: 

HAIVN, HMS, Vũ Việt Nữ (FMUG), TTUHSC… 



KHUNG CTĐT BÁC SĨ Y KHOA



CTĐT BÁC SĨ Y KHOA



CTĐT BÁC SĨ Y KHOA



CTĐT BÁC SĨ Y KHOA
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CTĐT BÁC SĨ Y KHOA
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TÍNH NHẤT QUÁN VÀ TỔNG THỂ VỀ 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT MỚI

Chuẩn đầu ra từng năm trong tổng thể của chương trình đổi mới 



CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP

• Bài giảng với câu hổi clickers

• Case-based learning (CBL)

• Team-based learning (TBL)

• Thực hành trong phòng thí nghiệm

• Thực hành tại Skill-lab (ATCS)

• Thực hành tại trạm y tế

• Thực hành tại BV quận, thành phố và TƯ



CASE – BASED LEARNING



TEAM – BASED LEARNING



TEAM – BASED LEARNING



CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY

• Lớp học đảo chiều

• Biện luận lâm sàng

• Dạy bên giường bệnh

• PP dạy lâm sàng 1 phút

• Tư duy phản biện

• Y học dựa vào chứng cứ

• Phản hồi: 3600, mô hình RIME/SPIKES



PHẢN HỒI THEO MÔ HÌNH SPIKES



CHIẾN LƯỢC LƯỢNG GIÁ

• MCQ

• RIME

• OSPE

• OSCE

• SOE

• Mini-CEX

• Portfolio của sinh viên



PP LƯỢNG GIÁ LÝ THUYẾT

• Tỷ lệ MCQ:

2 nhớ

3 hiểu

5 áp dụng



PP LƯỢNG GIÁ LÂM SÀNG

• RIME

• OSPE

• OSCE

• SOE

• Mini-CEX

• Portfolio



OSCE



OSCE



• Kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA

• Kiểm định theo tiêu chuẩn WFME

ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

Tiếp tục hội nhập quốc tế



• Thách thức vê ̀chăm sóc sức khỏe của thê ́ky ̉21 đòi hỏi

cần có nhân lực y tê ́có năng lực tương ứng

• Đê ̉đào tạo nhân lực y tê ́có năng lực đáp ứng được

nhu cầu y tê ́của hê ̣thống y tê ́hiện nay cần có chương

trình đào tạo kiểu mới va ̀thầy giáo kiểu mới

• Kinh nghiệm của Khoa Y, ĐHYD TPHCM cho thấy việc

xây dựng tầm nhìn va ̀kê ́hoạch hành động là hết sức

cần thiết

KẾT LUẬN



Xin Cám ơn!


