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WELCOME MESSAGE
Dear Colleagues and Friends,

Welcome to the 4th Annual Medical Education Conference!

The Conference on Medical Education in Vietnam creates a forum to share 
innovations and advances in medical education in Vietnam and the Southeast 
Asia Region, with a focus on undergraduate and postgraduate health professional 
education. The conference aims to stimulate discussion among medical education 
leaders, inspire further innovation, and foster a community of medical educators 
invested in advancing medical education research and quality improvement.

The 4th Annual Medical Education Conference, November 14-15, 2020, hosted by 
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy (TUMP) and The Partnership 
for Health Advancement in Viet Nam (HAIVN), and supported by the Viet Nam 
Ministry of Health, the Ministry of Education and Training, the World Health 
Organization, and the United States Agency for International Development 
(USAID) through its Improving Access, Curriculum and Teaching in Medical 
Education and Emerging Diseases (IMPACT-MED) Alliance.

The conference theme is “Partnerships in Medical Education”. It aims to create 
a community of medical educators together towards the common goal of 
fostering the next generation of medical leaders and staff to meet the challenges 
of the 21st century including the most recent COVID-19 global pandemic. The 
agenda includes overview reports from national and international speakers and 
workshops. The conference will help you gain new insight and inspiration for 
better medical education as well as give you valuable networking opportunities 
with researchers and educators throughout Viet Nam and many other countries. 
It is hoped that the conference will help medical education transform the future 
of healthcare professionals.

On behalf of the organizing committee, we look forward to seeing you at the 
conference!

Associate Professor Nguyen Tien Dung, MD., PhD.

Rector

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

LỜI CHÀO MỪNG
Kính thưa Quý vị đại biểu,

Chào mừng Quý vị đến với Hội nghị Thường niên Giáo dục Y khoa lần thứ 4!

Hội nghị Giáo dục Y khoa được tổ chức thường niên là diễn đàn để chia sẻ những 
đổi mới và tiến bộ trong đào tạo Y khoa tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, 
tập trung vào lĩnh vực đào tạo lâm sàng ở trình độ đại học và sau đại học. Mục 
đích của Hội nghị là tăng cường thảo luận giữa các nhà lãnh đạo và các cán bộ 
hoạt động trong lĩnh vực đào tạo về khoa học sức khoẻ, thúc đẩy đổi mới trong 
tương lai, khuyến khích cộng đồng tăng cường đầu tư vào nghiên cứu trong lĩnh 
vực đào tạo y khoa và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hội nghị Giáo dục Y khoa lần thứ 4, diễn ra vào ngày 14 – 15 tháng 11 năm 2020 
tại thành phố Thái Nguyên, Việt Nam, do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái 
Nguyên tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học 
Thái Nguyên, sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN), 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Liên minh IMPACT-MED 
và các đối tác khác. 

Chủ đề của Hội nghị năm nay là “Hợp tác trong Đổi mới Đào tạo Y khoa”. Hội 
nghị nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng các nhà giáo dục y khoa và cùng 
nhau hướng tới mục tiêu chung là bồi dưỡng thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh 
đạo và cán bộ y tế để đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21. Chương trình 
Hội nghị bao gồm phiên báo cáo tổng quan với các báo cáo của các diễn giả nổi 
tiếng trong – ngoài nước và các hội thảo chuyên đề. Hội nghị sẽ cập nhật thông 
tin và tạo nguồn cảm hứng để phát triển một nền giáo dục y tế tốt hơn. Đây 
cũng là cơ hội để quý vị kết nối với các nhà nghiên cứu – giáo dục Y khoa ở Việt 
Nam và các quốc gia trên thế giới. Hy vọng những chia sẻ trong hội nghị sẽ giúp 
Đào tạo Y khoa phát triển đội ngũ cán bộ y tế mới trong tương lai.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi hân hạnh được đón tiếp Quý vị tại Hội nghị!

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
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INTRODUCTION TO UNIVERSITY OF MEDICINE 
AND PHARMACY, THAI NGUYEN UNIVERSITY
University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University was founded under the 
Decision No.116/CP dated July 23rd, 1968 of the Government Council. In 1994, pursuant to 
the Decree No.31/CP dated April 4th, 1994 of the Government on the establishment of Thai 
Nguyen University, the University of Medicine and Pharmacy became a member of Thai 
Nguyen University, and under the management of Ministry of Education and Training. 80 
kilometres far from Hanoi, the capital of Vietnam, the University of Medicine and Pharmacy 
is located in Thai Nguyen, a province in the Nothern mountainous region of Vietnam. 
Mission     
University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University has the mission of training 
health practitioners with undergraduate and post-graduate qualifications; carrying out 
scientific researches and technological exchanges; supporting health system development; 
and providing services to meet health care needs of ethnic groups in the Northern midland 
and mountainous region of Vietnam and throughout the country.
Vision
Developing University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University to become a health 
university of multi-disciplinary and multi-qualification; an enormous institution for training 
health human resources; a university possessing the potentiality and capacity of scientific 
research, well-qualified lecturers and researchers, and modernized facilities, serving as a 
premise for the solid development and integration with regional and international nations.
Goals
Develope the university into an application oriented university; gradually standardize, 
modernize, socialize, democratize and integrate internationally; scale up training scope 
relevantly on the basis of improving training quality, research, technology exchange, health 
system development support and provision of health sevices; comprehensively improve the 
training quality including: professional ethics, practitional capacity, creative ability, scientific 
research capacity, foreign language and computer proficiency, and life skill to meet the 
demand on well – qualified health human resources, serving the national industrialization 
and modernization and construction of a knowledge economy.
Core values
Solidarity - Innovation - Quality - Efficiency
Philosophy of Education
Virtue – Intelligence and Talent - Compassion
Organization and Staffs
The university currently has 03 centers, 08 office deparments, 07 faculties, and 04 
departments under the university and 50 departments under the management of faculties. 
Working for the university, there are 481 staffs, including 321 official lecturers, 02 professors, 
21 associate professors, 55 PhDs, 02 specialist 1 doctors and 14 specialist level 2 doctors, 216 
Masters, 06 resident doctors and 87 lecturers who are studying postgraduate programs at 
national and international institutions.
Sites of Practice
The practice facilities of the University are Medical University Hospital - Thai Nguyen 
University, Thai Nguyen National Hospital, national hospitals in Hanoi, general hospitals and 
specialized hospitals at provincial level, health centres in Thai Nguyen, and neighboring 

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC,
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 116/CP 
ngày 23 tháng 7 năm 1968 của Hội đồng Chính phủ. Đến năm 1994, theo Nghị định 31/CP 
ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y - 
Dược trở thành trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Trường Đại học Y - Dược nằm tại Trung tâm thành phố Thái Nguyên, thuộc khu vực miền 
núi phía Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 80 km. 

Sứ mạng
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế trình độ đại 
học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống 
y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu 
vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước.      

Tầm nhìn
Xây dựng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thành một Đại học sức khỏe đa 
ngành, đa bậc học; cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu 
khoa học, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ để làm 
tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Mục tiêu           
Phát triển Nhà trường theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội 
hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở 
nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển 
hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, gồm: 
đạo đức nghề nghiệp, năng lực thực hành; năng lực sáng tạo; năng lực nghiên cứu khoa học; 
năng lực ngoại ngữ và tin học, kỹ năng sống, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.  

Giá trị cốt lõi          
Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Hiệu quả

Triết lí giáo dục
Tâm đức - Trí tài - Nhân Ái

Cơ cấu tổ chức
Trường hiện có: 03 trung tâm, 08 phòng chức năng, 07 khoa, 04 bộ môn trực thuộc trường 
và 50 bộ môn thuộc khoa. Trường hiện có 481 cán bộ viên chức và người lao động, trong đó 
có 321 giảng viên cơ hữu, 02 Giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 55 Tiến sĩ, 02 bác sỹ chuyên khoa I, 14 
bác sỹ chuyên khoa II, 216 Thạc sỹ, 06 bác sỹ nội trú và 87 giảng viên đang theo học sau đại 
học ở trong và ngoài nước.

Cơ sở thực hành
Các cơ sở thực hành của Trường gồm: Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái 
Nguyên; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; các bệnh viện Trung ương tại Hà Nội; các bệnh 
viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, các trung tâm y tế tại Thái Nguyên; và các bệnh 
viện đa khoa các tỉnh lân cận. Các cơ sở thực hành có trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ 
thỉnh giảng có trình độ cao đảm bảo chất lượng đào tạo cho sinh viên, học viên.

Cơ sở vật chất của nhà trường khá hiện đại và đồng bộ. Các điều kiện đảm bảo chất lượng 
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general hospitals. These practice sites have modern equipment and high-qualified visting 
lecturers, which ensure education quality for students. 
The school’s facilities are quite modern and synchronous. The conditions to ensure the quality 
of training are always reinforced and strengthened, which are: lecture halls, laboratories, 
medical skills training centers with simulation equipment systems, smart classrooms, and 
electronic library.
Training Affairs
Along with improving the quality of training, the university develops and expands training 
programs to meet the requirements of the society. Currently, the university is offering formal 
and continuing training programs for 6 undergraduate disciplines, namely Medicine, Doctor 
of Odontostomatolgy, Doctor of Preventive Medicne, Bachelor of Nursing Science, Pharmacist, 
and Bachelor of Medcial Laboratory Technology. Postgraduate training consists of 33 programs 
covering specialties at doctorate degree, specializatist level 2 doctor, master degree, resident 
doctor, specialist level 1 doctor, etc. Continuing training courses are offered annually in order to 
meet the needs of the society in the current period, which are highly appreciated.
University of Medicine and Pharmacy is a reliable institution to train high-quality medical 
and pharmaceutical staffs to meet social needs. All of the programs are designed to provide 
students with early access to practical facilities which help them develop skills and career 
attitudes needed for the future.
Scientific Research and Technology 
University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen University is a prestigious research 
institution in the Northern mountainous region of Vietnam. Research topics are varied on 
basic science, paraclinical and clinical field, public health and pharmacy at all levels, from 
national level to school level. There have been a number of studies conducted jointly in 
cooperation with famous universities in Vietnam and in the world.
International Cooperation
University of Medicine and Pharmacy has established partnership on training and research 
affairs with partners in many countries around the world to ensure the quality of its training 
programs, to implement training collaborative activities, and bring about valuable researches.
Key partners of the University at the present are Harvard Medical School, University of 
Groningen, Thomas More University of Applied Sciences, Artelvelde University, Naresuan 
University, Ubon Ratchathani University, Khon Kaen University, Mahidol University, 
Chulalongkorn University, Thammasat University; Guangxi Medical University, Taipei Medical 
University, Nagoya University, University of Tasmania, Curtin University, University of Northern 
Denmark (UCN), Kapodistrian National University of Athens.
Students’ Affairs
The majority of the university students come from provinces in the Nothern part of Vietnam 
with different ethnic minority backgrounds. Ethnic minority students accounts for around 
40% of the university students. International students at the university are from Lao PDR, 
Cambodia, Beligum, Netherlands, Korea, Thailand, and so on. The university always complies 
well with the government regulations on ethnic policies and policies for international students 
to gurantee true gender equity and equality and respect culture 
Quality assurance and accreditation
Quality accreditation is an activity ensuring the external quality assurance which aims 
at making decisions to recognize the quality of an educational instituition and a training 
program. The university has been accreditated and recognized to be a qualified educational 

đào tạo luôn được củng cố và tăng cường, đó là: phòng thí nghiệm, trung tâm huấn luyện kỹ 
năng y khoa với các hệ thống thiết bị mô phỏng, phòng học thông minh, thư viện điện tử ...     

Đào tạo
Song song với nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường phát triển mở rộng các loại hình 
đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiện nay, Nhà trường đào tạo hệ chính quy và liên 
thông cho 6 ngành bậc đại học là: Y khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử 
nhân Điều dưỡng, Dược sĩ đại học, Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học. Đào tạo sau đại học 
gồm 33 mã ngành thuộc các chuyên khoa với các trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II, cao học, 
bác sĩ nội trú, chuyên khoa I... Hằng năm, mở các lớp đào tạo liên tục, đáp ứng nhu cầu của 
xã hội trong giai đoạn hiện nay và được xã hội đánh giá cao.

Trường Đại học Y - Dược là địa chỉ tin cậy đào tạo cán bộ y dược chất lượng cao, đáp ứng 
nhu cầu xã hội. Cách thiết kế chương trình đào tạo luôn tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp 
cận với cơ sở thực hành từ rất sớm, nhằm giúp sinh viên sớm hình thành kỹ năng và thái độ 
nghề nghiệp cần thiết cho tương lai. 

Khoa học công nghệ
Trường Đại học Y- Dược là cơ sở nghiên cứu có uy tín ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. 
Lĩnh vực nghiên cứu đa dạng, từ nghiên cứu cấp Nhà nước đến cấp cơ sở về các lĩnh vực 
nghiên cứu cơ bản, cận lâm sàng, lâm sàng, y tế công cộng và Dược. Có nhiều nghiên cứu 
chung với các Trường Đại học danh tiếng trên thế giới và Việt Nam.

Hợp tác Quốc tế
Trường Đại học Y - Dược hợp tác với nhiều nước trên thế giới về đào tạo và nghiên cứu để 
đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo, phối hợp đào tạo, và mang lại các nghiên 
cứu có giá trị. 

Đối tác chính hợp tác giai đoạn hiện nay là Đại học Y Harvard, Đại học Groningen, Đại học 
Thomas More, Đại học Artelvelde, Đại học Naresuan, Đại học Ubon Ratchathani, Đại học 
Khon Kaen, Đại học Mahidol, Đại học Chulalongkorn, Đại học Thammasat; Đại học Y khoa 
Quảng Tây, Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan; Đại học Nagoya, Nhật Bản; Đại học Tasmania, 
Đại học Curtin, Đại học Bắc Đan Mạch (UCN), Đại học Quốc gia Kapodistrian Athens. 

Công tác học sinh sinh viên
Sinh viên của trường đa số đến từ các tỉnh miền núi phía bắc, với nhiều dân tộc khác nhau. Sinh 
viên người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ gần 40%. Sinh viên quốc tế đến từ Lào, Campuchia, 
Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan... Nhà trường thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về 
chính sách dân tộc và chính sách đối với sinh viên quốc tế, đảm bảo công bằng, bình đẳng 
giới thực chất, tôn trọng sự đa dạng về văn hoá.

Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng 
Kiểm định chất lượng là hoạt động đảm bảo chất lượng bên ngoài nhằm mục tiêu đưa ra các 
quyết định công nhận chất lượng cho cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo (CTĐT).  Từ 
năm 2017, Nhà trường đã thực hiện kiểm định chất lượng và được công nhận cơ sở giáo dục 
đạt tiêu chuẩn chất lượng, 03 CTĐT được công nhận CTĐT đạt tiêu chuẩn chất lượng của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác kiểm định chất lượng được thực hiện thường quy tới cấp 
bộ môn.

Trung tâm đào tạo và nghiên cứu thực địa
Trung tâm có sứ mạng phát triển, triển khai, điều phối các chương trình đào tạo ngắn hạn, 
dài hạn và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội thuộc chuyên môn về dược, Y tế công cộng, triển 
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instituition since 2017. In 2019, three training programs were accreditated and accepted 
to meet the quality standards of Ministry of Education and Training. Quality accrediation 
activity is implemented routinely from department level. 
Centre for Field Training and Research
The center has the mission of developing, implementing, and coordinating short-term and 
long-term training programs, training to meet the social needs of the expertise of pharmacy, 
public health, conducting research and applying science and technology, and transferring 
technology in the assigned field to serve training affairs and take care of community health.
The center has the function of organizing research, identifying needs, developing and 
implementing programs, coordinating short-term and long-term training and training courses 
to meet the social needs in pharmacy and public health according to the laws and the 
universty’s regulations. The center also carries out regularly researches, applies applications 
of science and technology transfer in the fields of pharmacy and public health.
University’s Hospital
The hospital of the University of Medicine, Thai Nguyen University is a practical hospital 
of the university. Doctors working for the hospital are aslo lecturers of the University of 
Medicine and Pharmacy with professional qualifications. Besides, nursing staffs are quie 
professional, who can meet professional tasks as well as practical training for students and 
postgraduates.
FACULTIES AND DEPARTMENTS UNDER THE UNIVERSITY
Faculty of Basic Sciences
The Faculty of Basic Sciences has 54 staffs including 01 Associate Professor, 16 PhDs, 31 
Masters, 06 Bachelors, 01 staff with intermediate qualification. The faculties are assigned to 
work in 07 departments.
The faculty is responsible for the training management and teaching modules of basic science 
for undergraduates and graduates. Researches on application of molecular biology used in 
medicine, manufacturing new materials with oriented application in environmental treatment, 
assessing composition and content of chemical compounds in food, pharmaceuticals, and 
studying teaching methodology of basic science modules.
Faculty of Medical Sciences
The Faculty of Medical Sciences has 8 affiliated departments with 56 staffs including 02 Associate 
Professors; 07 PhDs; 21 Masters; 10 Doctors; 18 Bachelors, 01 staff with intermediate qualification.
The Faculty of Medical Sciences is the unit that trains the basic modules for full-time training 
programs in Medicine, Dentistry, Preventive Medicine, Bachelor of Nursing and Pharmacy; 
continuing programs in Medicine, Pharmacist, and in-service program in Nursing. Especially, 
the Faculty has implemented Bachelor of Medical Laboratory Technology program, and 
participated in teaching modules for postgraduates. At the moment, the Faculty is developing 
the postgraduate specialist level 1 program in medical laboratory technology.
Faculty of Public Health
The Faculty of Public Health consists of 05 departments with 39 staffs, including 01 professor 
specializing in occupational health, 04 associate professors specializing in social hygiene 
and health organization, 08 PhDs in other specialties. 
The Faculty is responsibe for teaching students studying programs of health sciences, 
Specialist level 2 Doctor in Public health; Master of Preventive medicine; PhD in Social 
Hygiene and Health Organization.
The Faculty of Public Health always focuses on the development of cooperation activities 

khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực được 
phân công phục vụ cho công tác đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu, xác định nhu cầu, phát triển và triển khai 
chương trình, điều phối các hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn, dài hạn và đào tạo 
đáp ứng nhu cầu xã hội thuộc chuyên môn về dược, Y tế công cộng cho các đối tượng có 
nhu cầu, theo quy định của Nhà trường và pháp luật. Thường quy triển khai nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược và Y tế công cộng. 

Bệnh viện trường
Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên là bệnh viện thực hành của nhà 
trường. Bệnh viện có đội ngũ bác sĩ là các giảng viên Trường Đại học Y - Dược có trình độ 
chuyên môn sâu và đội ngũ điều dưỡng viên chuyên nghiệp đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên 
môn và đào tạo thực hành cho sinh viên, học viên.

CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC TRƯỜNG
Khoa Khoa học cơ bản 
Khoa Khoa học cơ bản có 54 cán bộ trong đó có 01 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 31 thạc sĩ, 06 cử 
nhân, 01 trung cấp. Các cán bộ của Khoa được phân công làm việc tại 07 Bộ môn. 

Khoa có nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các học phần thuộc khối khoa học cơ bản 
cho các đối tượng đào tạo đại học và sau đại học. Thực hiện các nghiên cứu về sinh học phân 
tử ứng dụng trong y học, chế tạo vật liệu mới định hướng ứng dụng xử lý môi trường, đánh 
giá thành phần và hàm lượng các hợp chất hóa học trong thực phẩm, dược phẩm, nghiên 
cứu phương pháp giảng dạy các học phần Khoa học cơ bản. 

Khoa Y học cơ sở 
Khoa Y học cơ sở có 8 Bộ môn trực thuộc, với 56 cán bộ. Trong đó có 02 phó giáo sư; 07 
Tiến sĩ; 21 Thạc sĩ; 10 Bác sĩ; 18 Cử nhân, 01 Trung học.

Khoa Y học cơ sở là đơn vị đào tạo các học phần/module cơ sở ngành cho đại học chính qui 
ngành Y khoa, Răng hàm mặt, Y học dự phòng, cử nhân điều dưỡng và Dược sĩ; đại học liên 
thông ngành Y khoa, Dược sĩ và cử nhân điều dưỡng vừa làm vừa học. Đặc biệt, Khoa đã đào 
tạo hệ cử nhân Xét nghiệm Y học, tham gia đào tạo các học phần hỗ trợ cho các đối tượng 
sau đại học. Đặc biệt Khoa đang triển khai mở mã sau đại học CKI xét nghiệm Y học. 

Hiện nay, Khoa đã phát triển các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu phục vụ đào tạo và phục 
vụ người bệnh.

Khoa Y tế Công cộng 
Khoa Y tế công cộng gồm có 05 bộ môn với 39 cán bộ trong đó có 01 giáo sư chuyên ngành 
sức khỏe nghề nghiệp, 04 phó giáo sư chuyên ngành vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế, 08 
tiến sĩ thuộc các chuyên ngành.

Khoa giảng dạy cho sinh viên theo học các ngành đào tạo khối ngành sức khoẻ, chuyên khoa 
II Y tế công cộng; Thạc sỹ Y học dự phòng; Tiến sỹ Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế.

Khoa Y tế công cộng luôn trú trọng tới các hoạt động hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu 
khoa học với các trường Đại học trong và ngoài nước. Nhiều hoạt động trao đổi sinh viên 
được triển khai với các nước Thái Lan, Lào, Hàn Quốc… Hàng năm, khoa tổ chức trao đổi sinh 
viên và tổ chức hội thảo với các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan về lĩnh vực sức 
khỏe toàn cầu; phối hợp triển khai hoạt động thực hành cộng đồng cho sinh viên các nước 
Việt Nam, Mông Cổ, Thái Lan, Hàn Quốc. 
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in training and scientific research with national and international universities. A number of 
student exchange programs are annually implemented with partners in countries such as 
Thailand, Laos, and Korea. Every year, the faculty organizes student exchanges and seminars 
on glogbal health with international institutions in regional countries such as Korea, Thailand. 
In the meantime, the Faculty also coordinately implements community practice courses for 
students from Vietnam, Mongolia, Thailand and Korea.
Faculty of Pharmacy
The Faculty of Pharmacy has 06 departments with 56 staffs. The Faculty of Pharmacy is 
responsible for training undergraduate students of pharmacy. The Faculty is also responsible 
for teaching basic and specialized modules to students of Pharmacology, and teaching 
Clinical Pharmacy to postgraduates: resident doctors, masters, specialist level 1 doctors, and 
specialist level 2 doctors.
Besides the task of training undergraduates and postgraduates, the Faculty of Pharmacy 
also conducts short-term training courses according to social needs. The Departments in 
the Faculty of Pharmacy actively carry out scientific research projects in pharmacology.
In the trend of international integration, the Faculty of Pharmacy has strengthened and 
expanded international cooperation in training and scientific research with the Netherlands, 
Korea, China, Thailand …for the sake of constant innovation and development.
Faculty of Odonto-Stomatology
The Faculty consists of 4 departments that perform the functions of administrative 
management, training management, scientific research, technology transfer, and management 
of the faculty’s facilities. The Faculty currently has 24 staff members, including: 01 associate 
professor, 13 masters, 06 doctors studying postgraduate, 01 bachelor, 02 technicians and 01 
staff of other qualifications.
The Faculty of Odonto-Stomatology train undergraduates of Odonto-stomatology, and also 
teach postgraduate programmes to Specialist level 1 doctors in ENT and Specialist level 2 
doctors in Surgery.
The Faculty’s practical facilities have 01 denture lab, 01 clinical simulation room, 02 treatment 
rooms with 10 sets of dental machine chairs for preclinical and clinical practice. Especially, 
the denture lab has a full range of modern equipment for study and research.
Faculty of Nursing
The Faculty of Nursing is a prestigious domestic and regional nursing training facility, capable 
of scientific research, and has a team of highly qualified staff, lecturers and researchers with  
synchronized facilities, gradually integrating with other countries in the region and around the world.
The Faculty of Nursing consists of 07 departments with 37 staffs, including 04 doctors, 28 
masters, and 05 staffs who are postgraduates.
The Faculty is in charge of teaching nursing programs to students in nursing programs, and 
students of other health majors. 
The Faculty is a typical training organization for students from Belgium, Thailand, Taiwan 
... to come for programs of learning, student exchange, cultural exchange and professional 
internship.
The international cooperation activities implemented by the Faculty include: student 
exchange, cultural exchange, vocational internship programs with Belgium, Thailand, Taiwan 
... The cooperation program with Japan to train Japanese for Nursing students has been 
effectively implemented creating a premise for the export of nurses to Japan.

Khoa Dược 
Khoa dược có 06 bộ môn với 56 cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động. Khoa thực 
hiện đào tạo bậc đại học chuyên ngành Dược cho mã ngành đào tạo Dược sỹ đại học. Khoa 
có nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành cho sinh viên ngành Dược 
học, chuyên ngành Dược lâm sàng cho các Bác sỹ nội trú, thạc sỹ, chuyên khoa I, chuyên 
khoa II.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học, khoa Dược còn triển khai các khoá đào 
tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội. Các bộ môn trong khoa Dược tích cực thực hiện các đề 
tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực dược.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Khoa Dược đã tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo 
và nghiên cứu khoa học với Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan….. để không ngừng đổi 
mới và phát triển.

Khoa Răng hàm mặt 
Khoa gồm 4 bộ môn trực thuộc thực hiện các chức năng quản lý hành chính, quản lý đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong phạm vi 
của Khoa thuộc lĩnh vực Răng hàm mặt. Khoa hiện có 24 cán bộ, trong đó có: 01 phó giáo 
sư, 13 Thạc sĩ, 06 Bác sĩ đang học sau đại học, 01 cử nhân, 02 kĩ thuật viên và 01 cán bộ trình 
độ khác. 

Khoa là đơn vị đào tạo bậc đại học ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt và giảng dạy các chuyên 
ngành đồng thời giảng dạy cho đối tượng Bác sĩ CKI Tai Mũi Họng và Bác sĩ CKII Ngoại.

Hệ thống phòng thực hành chuyên ngành Răng Hàm Mặt gồm 01 phòng Labo Răng giả, 01 
phòng mô phỏng lâm sàng, 02 phòng điều trị với 10 bộ ghế máy nha khoa để thực hành tiền 
lâm sàng và lâm sàng. Đặc biệt phòng Labo Răng giả của Khoa có đầy đủ tất cả các trang 
thiết bị hiện đại phục vụ học tập và nghiên cứu. 

Khoa Điều dưỡng  
Khoa Điều dưỡng là một một cơ sở đào tạo nhân lực điều dưỡng có uy tín trong nước và khu 
vực, có năng lực nghiên cứu khoa học, có đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên có 
trình độ cao, có cơ sở vật chất đồng bộ, từng bước hội nhập với các nước trong khu vực và 
trên thế giới.

Khoa Điều dưỡng trực thuộc Trường gồm 07 Bộ môn với 37 cán bộ, trong đó có 04 tiến sĩ, 
28 thạc sĩ, có 05 cán bộ đang học nghiên cứu sinh.                      

Khoa phụ trách giảng dạy chương trình điều dưỡng cho sinh viên theo học các chương trình, 
ngành điều dưỡng và các khối ngành sức khoẻ khác.  

Khoa là điển hình về tổ chức đào tạo cho các đối tượng sinh viên từ các nước Bỉ, Thái Lan, 
Đài Loan…học tập, trao đổi sinh viên, giao lưu văn hoá và chương trình thực tập nghề nghiệp.

Các hoạt động hợp tác quốc tế Khoa thực hiện bao gồm: trao đổi, giao lưu văn hoá và 
chương trình thực tập nghề nghiệp với các nước Bỉ, Thái Lan, Đài Loan… Chương trình Hợp 
tác với Nhật Bản đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên Điều dưỡng đã và đang được thực hiện 
một cách hiệu quả tạo tiền đề cho việc xuất khẩu Điều dưỡng viên sang Nhật Bản. 

Khoa các Chuyên khoa 
Khoa Các chuyên khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn chuyên khoa cho các đối tượng sinh 
viên đại học và sau đại học. Khoa gồm 13 bộ môn trực thuộc, hiện có 51 cán bộ cơ hữu và 
05 cán bộ kiêm nhiệm trong đó có 06 phó giáo sư; 04 tiến sỹ; 03 chuyên khoa II, 26 thạc sỹ.
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Faculty of Specialties
The Faculty of Specialties is responsible for teaching specialized subjects to under-graduate 
and post-graduate students. The Faculty includes 13 affiliated departments, currently has 
50 fulltime staffs and 05 part-time staffs, including 06 associate professors; 04 PhDs, 03 
specialist level 2 doctors, and 26 masters.
The Faculty is responsible for training management and teaching 13 specialties for university 
students of health majors. The Faculty also trains postgraduate students: Specialist level I 
Doctor in Tuberculosis and Lung Disease, Dermatology, Psychiatry, Diagnostic Imaging, ENT, 
Anesthesia, and Family Medicine; Specialist level 2 Doctor in Dermatology, and ENT; and 
provide teaching for continuing training programs of different specialties.
Department of Internal medicine
The department has 22 lecturers teaching for undergraduate and post graduate students 
in medicine, preventive medicine and odontostomatology. Doctoral training is the highest 
level of study the department is training. The department undertakes professional areas in 
internal medicine, emergency medicine and intensive care. The Department conducts many 
scientific researches in various fields of internal medicine to improve the quality of training 
and health care for people.
Department of Surgery
The department consists of 19 staff, including 18 lecturers who has residency degree, master 
degree, Ph.D and associate professor degree. Department of Surgery is responsible for 
managing and training surgical modules for the undergraduate and postgraduate students 
of Medicine, Preventive Medicine, and Odontostomatology. The department has had many 
successes in training surgical residents. The department has strengths in less invasive surgery 
in the fields of neurology, cardiology, digestion and urology, osteology and arthrology. Some 
high-tech surgeries are performed by faculty members such as kidney transplantation 
(nephroplasty), limb joint surgery, and joint replacement.
Department of Obstetrics
The Department of Obstetrics consists of 18 staffs in which there are 17 lecturers. The highest 
qualification of the Department staff is PhD. The department is responsible for managing 
and training obstetric and gynecological modules for the undergraduate and postgraduate 
programs in Medicine, Preventive Medicine, and Odontostomatology. Residency doctor 
program in Obstetrics has also been implemented regularly for many years by the Department. 
In addition, the Department also organizes short-term training courses according to the 
social needs, such as Doppler ultrasound in obstetrics and gynecology, cervical lazer therapy, 
and basic ultrasound in obstetrics and gynecology.
The department is in charge of specialized fields at the National Hospital including Obstetrics 
and Gynecology. The hospital performs international cooperation activities with a lot of 
countries around the world.
Department of Pediatrics
Department of Pediatrics has 46 full time lecturers and visiting lecturers, including 01 
professor, 03 associate professors, 09 Ph.Ds. The Department is responsible for managing 
and teaching pediatrics modules for undergraduate students of Medicine, Preventive 
Medicine, and Odontostomatology and in postgraduate training programs, including: Doctor 
of philosophy in Pediatrics, Master of Pediatrics, Pediatric Resident, Specialist level 1 Doctor, 
and Specialist level 2 Doctor. The Department always combines training activities with 
scientific researches and children health care.

Khoa có nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các 13 chuyên khoa cho các đối tượng sinh 
viên đại học khối ngành sức khoẻ. Khoa còn đào tạo các đối tượng sau đại học: Chuyên khoa 
I Lao và bệnh phổi, Da liễu, Tâm thần, Chẩn đoán hình ảnh, Mắt, Tai mũi họng, Gây mê hồi 
sức, Y học gia đình; Chuyên khoa II Da liễu, Tai mũi họng, và các lớp đào tạo liên tục thuộc 
các chuyên khoa. 

Bộ môn Nội
Bộ môn Nội có 22 cán bộ thực hiện giảng dạy các đối tượng đại học và sau đại học ngành 
Y khoa, Y học dự phòng và Răng hàm mặt. Bậc học cao nhất bộ môn đào tạo là tiến sĩ. Bộ 
môn đảm nhiệm các lĩnh vực chuyên môn về Nội khoa và Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực. 
Bộ môn thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực trong nội khoa để nâng cao 
chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Bộ môn Ngoại
Bộ môn gồm có 19 cán bộ trong đó có 18 giảng viên có trình độ bác sỹ nội trú, thạc sỹ, tiến 
sỹ, học hàm phó giáo sư. Bộ môn Ngoại có nhiệm vụ quản lý và đào tạo đại học và sau đại 
học các học phần Ngoại cho sinh viên và học viên Ngành Y khoa, Y học dự phòng, răng hàm 
mặt. Bộ môn có nhiều thành công trong đào tạo loại hình Bác sỹ Nội trú. Bộ môn có thế 
mạnh trong phẫu thuật ít xâm lấn thuộc lĩnh vực thần kinh, tim mạch, tiêu hoá và tiết niệu, 
xương khớp. Một số phẫu thuật kỹ thuật cao được giảng viên bộ môn thực hiện như ghép 
thận, nối chi thể, thay khớp…

Bộ môn Sản 
Bộ môn Sản gồm có 18 cán bộ với 17 giảng viên, trình độ cao nhất là tiến sỹ. Bộ môn có nhiệm 
vụ quản lý và đào tạo đại học các học phần Sản phụ khoa cho sinh viên Ngành Y khoa, Y học 
dự phòng, răng hàm mặt. Đào tạo bác sỹ nội trú chuyên ngành Sản khoa cũng được duy trì 
thường quy nhiều năm qua. Bộ môn còn tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu 
xã hội, như: siêu âm Doppler trong sản phụ khoa, soi đốt cổ tử cung, siêu âm cơ bản trong 
sản phụ khoa. 

Bộ môn đảm nhiệm các lĩnh vực chuyên sâu tại Bệnh viện tuyến Trung ương bao gồm Sản 
khoa, Phụ khoa. Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động hợp tác quốc tế với nhiều nước trên thế 
giới. 

Bộ môn Nhi
Bộ môn có 46 cán bộ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng, trong đó có 01 giáo sư, 03 phó giáo 
sư, 09 tiến sỹ. Bộ môn Nhi có nhiệm vụ quản lý và đào tạo đại học các học phần Nhi khoa 
cho sinh viên ngành Y đa khoa, bác sỹ y học dự phòng, bác sỹ răng hàm mặt. Đào tạo các 
loại hình: Tiến sỹ Nhi khoa, Thạc sỹ Nhi khoa, Bác sỹ Nội trú Nhi, chuyên khoa I, chuyên khoa 
II, đồng thời đạo tạo các học phần Nhi khoa cho các đối tượng sau đại học thuộc ngành 
khác. Bộ môn luôn gắn liền việc đào tạo với nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe 
trẻ em. 
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Focus Areas:
Medical Education Curriculum Reform and 
Innovation 

HIV and Viral Hepatitis

Hospital Infection Control and Prevention

Healthcare Worker Training and Mentoring

Healthcare Quality Improvement

E-learning and Tele-Health

Clinical and Operational Research

Public-Private Partnerships

What we do:
Improve the health and well-being of the Vietnamese population by strengthening the country’s 
capacity for medical education, research and healthcare delivery. In collaboration with Vietnam’s 
Ministry of Health and partner organizations, we combine expertise from Harvard Medical School 
with experts in Vietnam to generate innovative and locally relevant solutions to the country’s health 
challenges. We emphasize sustainability and country ownership through building capacity of healthcare 
workers and healthcare institutions.

HAIVN HEADQUARTERS
Beth Israel Deaconess Medical Center
1309 Beacon Street, Brookline,
MA 02446 United States
T: (617) 754-1425
boston@haivn.org

HANOI OFFICE
6th Floor, 27 Hang Bai street, Hoan Kiem 
District, Ha Noi, Viet Nam
T: +84 (4) 3664 7979
F: +84 (4) 3627 7979
hanoi@haivn.org

Contact us:

The Partnership for Health Advancement in Vietnam 
(HAIVN) is a collaboration between Harvard Medical 
School, Beth Israel Deaconess Medical Center  and 
Brigham and Women’s Hospital  dedicated to 
improving health outcomes in Vietnam. Our team 
includes experts in clinical medicine, medical 
education, health systems, healthcare quality 
improvement, monitoring and evaluation, and 
implementation research. HAIVN has been working 
to improve the Vietnamese health system since 2003.

About HAIVN:

www.haivn.org

Lĩnh vực hoạt động chính:
Đổi mới và sáng tạo trong chương trình đào 
tạo y khoa  

HIV và viêm gan vi rút

Dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ y tế

Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế

Đào tạo và tư vấn sức khỏe trực tuyến

Nghiên cứu lâm sàng và ứng dụng

Hợp tác công tư

Sứ mệnh của HAIVN:
Nâng cao sức khoẻ và chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam thông qua việc tăng cường 
năng lực quốc gia trong các lĩnh vực giáo dục y khoa, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ. Chúng tôi hợp tác cùng Bộ Y Tế, các chuyên gia hàng đầu của Việt nam và của Đại học y Harvard 
để cùng tìm ra các giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương nhằm giải quyết các thách 
thức của ngành y tế. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến tính bền vững và vai trò làm chủ trong hoạt động 
tăng cường năng lực cho các cơ quan và cán bộ y tế.

TRỤ SỞ CHÍNH
Trung tâm y tế Beth Israel Deaconess
1309 Beacon Street, Brookline,
MA 02.446 Hoa Kỳ
T: (617) 754-1425
boston@haivn.org

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Tầng 6, 27 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội, Việt Nam
T: +84 (4) 3664 7979
F: +84 (4) 3627 7979
hanoi@haivn.org

Thông tin 
liên hệ:

Tổ chức Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) là 
sự hợp tác giữa trường Đại học Y Harvard và hai 
bệnh viện giảng dạy trực thuộc là Trung tâm Y khoa 
Beth Israel Deaconess và Bệnh viện Phụ nữ và 
Brigham nhằm nâng cao sức khoẻ tại Việt Nam. Nhân 
viên của HAIVN là các chuyên gia trong các lĩnh vực 
y học lâm sàng, đào tạo y khoa, hệ thống y tế, cải 
thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ, theo dõi và 
đánh giá và nghiên cứu tác nghiệp. HAIVN đã tham 
gia cải thiện hệ thống y tế Việt Nam kể từ năm 2003.

Về HAIVN:

www.haivn.org
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IMPROVING ACCESS, CURRICULUM 
AND TEACHING IN MEDICAL EDUCATION 
AND EMERGING DISEASES (IMPACT-MED) 
ALLIANCE
2016 - 2022 | IMPLEMENTER: THE PARTNERSHIP FOR HEALTH 
ADVANCEMENT IN VIETNAM (HAIVN) | PLANNED BUDGET: $8,757,000

The IMPACT MED Alliance brings together a diverse group of university, public sector, and private 
sector partners to build a strong and effective health workforce in Vietnam able to respond to 21st 
century priorities and contribute to the health resilience and health security of the country. 

BUILDS CAPACITY IN MEDICAL TEACHING, LEARNING, AND INNOVATION

The IMPACT MED Alliance works with five medical universities and policymakers to improve and 
innovate undergraduate medical education by providing technical assistance to comprehensively 
reform the six-year training program for general medical doctors. Training led by Harvard Medical 
School educators produces faculty with improved skills in curriculum design, active learning, 
and clinical teaching, and creates a community of faculty to develop innovations in medical 
education. A close partnership with the Ministry of Health facilitates sharing successful models 
and lessons learned with universities nationwide.

STRENGTHENS RESPONSE TO EMERGING HEALTH THREATS

The Alliance is helping to prepare Vietnam’s health systems for emerging health threats by 
strengthening hospital infection control programs, training health workers, and developing 
antimicrobial stewardship programs to improve antibiotic use. Through partnership with hospitals and 
professional societies, the Alliance develops curriculum, implements standard operating procedures, 
and trains and mentors health workers at select hospitals. The Alliance also uses interdisciplinary 
education and distance learning technology to improve collaboration among clinicians, nurses, 
pharmacists, and public health practitioners. The project is helping Vietnam to respond to the COVID-19 
pandemic by training health workers and senior medical students in prevention and control of COVID-19 
and by providing technical support to hospitals across the country.

TRANSFORMS POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION

With the goal of introducing standardized postgraduate training programs in all health 
specialties in Vietnam, the IMPACT MED Alliance provides technical support to policy makers 
at the Ministry of Health towards the development of laws and policies governing postgraduate 
medical education. Concurrently, the Alliance is collaborating with the University of Medicine and 
Pharmacy in Ho Chi Minh City to develop and pilot a new surgical residency training program 
which will serve as a model for postgraduate medical training throughout the country.

EXPECTED RESULTS

By 2020, more than 2,000 university faculty will be trained in new educational methods and 
five leading medical universities will be implementing a reformed six-year curriculum for training 
general medical doctors.  In 2020 alone, more than 8,000 students, faculty and health experts 
will be trained in COVID 19 prevention and control.  By 2025, there will be more than 5,000 
physician-graduates of the new training programs.  By the end of the project, more than 1,000 
practicing health workers will be applying best practices in infection prevention and control, 
antimicrobial use, and response to emerging infectious diseases. 

 

In the photo:  Harvard medical school experts support the reform of the clinical training at HCMC 
University of Medicine and Pharmacy (HAIVN)  

 

LIÊN MINH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ĐÀO 
TẠO Y KHOA VÀ QUẢN LÝ CÁC BỆNH MỚI 
NỔI (IMPACT MED)
2016 - 2022 | ĐỐI TÁC THỰC HIỆN: TỔ CHỨC HỢP TÁC 
PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM (HAIVN) | KINH PHÍ DỰ TRÙ: 
8,757,000 ĐÔ LA

Liên minh IMPACT MED bao gồm một nhóm các trường đại học và các đối tác lĩnh vực công và 
tư nhân với mục tiêu của dự án là hỗ trợ xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng và hiệu quả 
tại Việt Nam có khả năng đáp ứng với các ưu tiên của thế kỷ 21 và đóng góp vào sự bền vững và 
an ninh y tế của đất nước.

ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO DỤC Y KHOA

Liên minh IMPACT MED hợp tác với 5 trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách 
để cải thiện và đổi mới đào tạo y khoa bậc đại học thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm đổi mới toàn 
diện chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa 6 năm. Các khóa đào tạo được thực hiện bởi giảng 
viên của Trường đại học Y Harvard sẽ giúp cải thiện kỹ năng phát triển chương trình đào tạo, học 
tập chủ động, giảng dạy lâm sàng và xây dựng một cộng đồng các nhà giáo dục nhằm phát triển 
đổi mới đào tạo y khoa. Quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam sẽ giúp những bài học kinh 
nghiệm và mô hình thành công được chia sẻ rộng rãi với các trường đại học khác trên toàn quốc.

TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC NGUY CƠ Y TẾ MỚI NỔI

Liên minh hỗ trợ hệ thống y tế Việt Nam ứng phó với các nguy cơ y tế mới nổi thông qua việc 
tăng cường các chương trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, đào tạo cán bộ y tế và phát triển 
các chương trình quản lý về vi khuẩn và vi trùng để cải thiện việc sử dụng kháng sinh. Thông qua 
hợp tác với các bệnh viện và các hội chuyên môn, liên minh xây dựng chương trình đào tạo, thực 
hiện các quy trình thực hành chuẩn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhân viên y tế tại nhiều 
bệnh viện. Liên minh cũng sử dụng giáo dục liên ngành và công nghệ học tập từ xa nhằm tăng 
cường hợp tác giữa các bác sỹ, y tá, dược sỹ và nhân viên y tế công cộng. Dự án đang trợ giúp 
Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19 thông qua các khóa đào tạo cho cán bộ y tế và sinh 
viên y khoa năm cuối về phòng chống và kiểm soát  COVID -19 và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật 
cho các bệnh viên trên cả nước.

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA SAU ĐẠI HỌC

Với mục tiêu giới thiệu các chương trình đào tạo sau đại học tiêu chuẩn hóa trong tất cả các 
chương trình đào tạo y khoa chuyên ngành tại Việt Nam, liên minh IMPACT MED hỗ trợ kỹ thuật 
cho các nhà xây dựng chính sách tại Bộ Y tế về xây dựng pháp luật và chính sách quản lý đào 
tạo y khoa sau đại học. Hiện nay, liên minh hợp tác với Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 
và Đại học Y Hà Nội để xây dựng và thí điểm một chương trình đào tạo nội trú về phẫu thuật mới 
được trông đợi sẽ là mô hình cho công tác đào tạo y khoa sau đại học trên cả nước. 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đến cuối năm 2020, hơn 2.000 giảng viên đại học sẽ được đào tạo để áp dụng phương pháp 
giảng dạy mới và 5 trường đại học dẫn đầu sẽ áp dụng chương trình cải cách về đào tạo bác sỹ 
đa khoa 6 năm. Chỉ riêng năm 2020, hơn 8.000 sinh viên, giảng viên y khoa và cán bộ y tế sẽ 
được đào tạo về phòng chống và kiểm soát COVID-19. Đến năm 2025, sẽ có khoảng hơn 5.000 
bác sỹ tốt nghiệp từ chương trình đào tạo mới. Khi dự án hoàn thành, hơn 1.000 cán bộ y tế sẽ 
áp dụng thực hành chuẩn trong kiểm soát và dự phòng nhiễm khuẩn, quản lý sử dụng kháng sinh 
và ứng phó với các nguy cơ y tế mới nổi.

Ảnh: Chuyên gia từ Đại học Y Harvard hỗ trợ đổi mới đào tạo lâm sàng tại 
Trường ĐH Y Dược TP HCM (HAIVN)   

Tháng 10/2020            ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN: usaidvietnam@usaid.gov | http://www.usaid.gov/vietnamOctober 2020  FOR  MORE   INFORMATION: usaidvietnam@usaid.gov   |   https://www.usaid.gov/vietnam
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The World Health Organization 

The World Health Organization (WHO) was established on 7 April 1948 as the 
lead technical agency in global health within the United Nations system. Working 
at three levels in the Organization (global, regional and country), more than 
7000 WHO staff worldwide collaborate with the governments of 194 Member 
States and other partners to achieve the WHO founding vision of the attainment 
of the highest possible level of health by all people. 

The Western Pacific Region 

The WHO Western Pacific Region is home to more than one quarter of the 
world’s population, stretching over more than one third of the distance around 
the globe. In all, more than 600 WHO staff work in 15 country offices and the 
Regional Office in Manila, Philippines, to support Member States in achieving 
better health outcomes for the Region’s nearly 1.9 billion people in 37 countries 
and areas. 

WHO presence in Viet Nam 

Viet Nam has been a WHO Member State since 17 May 1950. WHO was one of the 
first United Nations agencies to support the Vietnamese health sector directly 
since the end of the war and reunification of the country. WHO established a 
country office in Hanoi in 1977 and a sub-office in Ho Chi Minh City in 2003. More 
than 40 WHO staff in the country office have played a central role in supporting 
the people and the Government of Viet Nam to improve health.

The work of WHO in Viet Nam

WHO’s work in Viet Nam is based on the country’s need for support in 
implementing its national health policies, strategies and plans (NHPSP) to 
address key health issues and fulfil its commitment to the WHO Constitution and 
other international health laws and treaties. Global and regional priorities as well 
as joint priorities with the United Nations further guide the work of WHO in Viet 
Nam. Providing the overarching framework is the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, which was adopted at the United Nations General Assembly in 
September 2015.

Priorities of WHO 

WHO’s general programme of work (GPW) sets medium term priorities and 
strategies of the Organization. The World Health Assembly in May 2018 approved 

Tổ chức Y tế Thế giới 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thành lập ngày 7 tháng 4 năm 1948 với tư 
cách là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu về y tế toàn cầu trong hệ thống Liên 
Hiệp Quốc. Hoạt động với ba cấp trong Tổ chức (toàn cầu, khu vực và quốc gia), 
hơn 7.000 nhân viên của WHO trên toàn thế giới cộng tác với chính phủ của 194 
Quốc gia Thành viên và các đối tác khác để đạt được tầm nhìn của WHO khi thành 
lập là đạt được mức độ sức khoẻ cao nhất có thể cho tất cả mọi người.

Khu vực Tây Thái Bình Dương 

WHO ở Khu vực Tây Thái Bình Dương là nơi trên một phần tư dân số thế giới sinh 
sống, trải dài trên hơn một phần ba vòng địa cầu. Nhìn chung, hơn 600 nhân 
viên của WHO làm việc tại 15 văn phòng đại diện quốc gia và Văn phòng Khu vực 
tại Manila, Philippines, để hỗ trợ các Quốc gia Thành viên đạt được kết quả sức khoẻ 
tốt hơn cho gần 1,9 tỷ người dân ở 37 quốc gia và lãnh thổ của Khu vực.

Sự hiện diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam 

Việt Nam trở thành Quốc gia Thành viên của WHO kể từ ngày 17 tháng 5 năm 
1950. WHO là một trong những cơ quan đầu tiên của Liên Hiệp Quốc hỗ trợ trực 
tiếp ngành y tế Việt Nam ngay từ khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất 
nước. WHO thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1977 và chi nhánh văn 
phòng tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003. Hơn 50 nhân viên của WHO tại Việt 
Nam đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và Chính phủ Việt Nam 
cải thiện sức khoẻ.

Các hoạt động của WHO tại Việt Nam

Các hoạt động của WHO tại Việt Nam dựa trên nhu cầu hỗ trợ của quốc gia 
trong việc thực hiện các chính sách, chiến lược và kế hoạch y tế quốc gia nhằm 
giải quyết các vấn đề sức khoẻ then chốt và thực hiện cam kết của mình đối với 
Hiến pháp của WHO và các điều luật và hiệp ước y tế quốc tế khác. Những ưu 
tiên toàn cầu và khu vực cũng như những ưu tiên chung của Liên Hiệp Quốc cung 
cấp thêm định hướng cho hoạt động của WHO tại Việt Nam. Khung chương trình 
chủ đạo là Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững, được thông qua 
tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm 2015.

Những ưu tiên của WHO

Chương trình hoạt động chung của WHO đặt ra các ưu tiên và chiến lược trung 
hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 năm 2018 
đã thông qua Chương trình hoạt động chung thứ 13 cho giai đoạn 2019-2025. 
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Chương trình bao gồm ba ưu tiên chiến lược liên quan với nhau, những thay đổi 
chiến lược và thay đổi tổ chức cũng như 10 kết quả để đảm bảo cuộc sống lành 
mạnh và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi lứa tuổi. Ba ưu tiên chiến lược là: 

• Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân: thêm 1 tỷ người hưởng lợi từ bao phủ 
chăm sóc sức khỏe toàn dân 

• Ứng phó y tế khẩn cấp: thêm 1 tỷ người được bảo vệ tốt hơn trước các tình 
huống y tế khẩn cấp 

• Người dân có sức khoẻ tốt hơn: thêm 1 tỷ người có sức khoẻ thể chất và 
tinh thần tốt hơn. 

Ở khu vực Tây Thái Bình Dương, các ưu tiên đã được thiết lập nhằm góp phần 
đạt được ba mục tiêc một tỷ nói trên. Trong khi WHO ở Khu vực tiếp tục cung 
cấp những hỗ trợ phù hợp cho các quốc gia để hoàn thành những việc còn dang 
dở trong công tác phòng, chống và loại trừ bệnh tật, các nỗ lực cũng được tăng 
cường để giải quyết những vấn đề được các quốc gia thành viên xem là ba thách 
thức lớn nhất liên quan đến sức khỏe trong tương lai: 

• An ninh y tế, bao gồm kháng thuốc kháng sinh 

• Bệnh không lây nhiễm và vấn đề liên quan đến sức khỏe người cao tuổi 

• Biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường

Tại Việt Nam, các lĩnh vực ưu tiên của WHO đã tiếp tục được xây dựng để góp 
phần đạt được các mục tiêu toàn cầu và khu vực - bao gồm các Mục tiêu Phát 
triển bền vững - đồng thời đảm bảo rằng các ưu tiên này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 
cùng những mục tiêu này của quốc gia.

Những ưu tiên của WHO từ 2018 đến 2025: 

1. Tăng cường các chức năng chính của hệ thống y tế để thực hiện các mục  
    tiêu của hệ thống, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

2. Xây dựng năng lực quốc gia bền vững và quan hệ đối tác để đảm bảo an  
    ninh và an toàn y tế công cộng

3. Quản lý hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm có tầm quan 
    trọng đối với y tế công cộng

Trong nhiều năm, WHO đã hỗ trợ chính phủ Việt Nam, liên tục cải cách  giáo 
dục và đào tạo y tế. Ngoài ra, WHO ủng hộ và hỗ trợ cải thiện quy định của 
cán bộ y tế nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và dữ liệu lực lượng lao động 
ngành y để hỗ trợ lập kế hoạch dịch vụ y tế dựa trên bằng chứng để phù hợp 
với nhu cầu dân số.

the Thirteenth General Programme of Work (GPW 13), covering the period, 2019 – 
2025. It encompasses a set of three interconnected strategic priorities, strategic 
shifts and organizational shifts, as well as 10 outcomes to ensure healthy lives 
and promote well-being for all at all ages. The three strategic priorities are: - 
Universal health coverage: 1 billion more people benefitting from universal health 
coverage - Health emergencies: 1 billion more people better protected from 
health emergencies - Healthier populations: 1 billion more people enjoying better 
health and well-being In the Western Pacific Region, priorities have been set to 
contribute in attaining the above-mentioned triple-billion goals. While WHO in 
the Region continues tailored support to countries to achieve the unfinished 
business of disease prevention, control and elimination, efforts have also been 
scaled up in tackling what the Member States perceive as the three biggest 
health-related challenges for the future: 

• Health security, including antimicrobial resistance 

• Noncommunicable diseases (NCDs) and ageing 

• Climate change and the environment

In Viet Nam, WHO’s priorities were further developed in contribution to the 
attainment of global and regional targets – including those of the Sustainable 
Development Goals – while also ensuring that these priorities would directly 
support those of the country’s. 

Our priorities from 2018 to 2025 are:

1. Strengthen key health system functions to deliver the system objectives,     
   towards universal health coverage;

2. Build sustainable national capacities and partnerships to ensure public  
    health security and safety; and

3. Effectively manage communicable and noncommunicable diseases of  
    public health importance

For many years WHO has been supporting the Viet Nam government’s 
ongoing reforms to medical education and training. Additionally, 
WHO advocates for and supports improvements in the regulation of 
health professionals to improve service quality, and in health workforce 
data to assist in evidence-based health service planning to match the 
population’s needs.
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
CONFERENCE AGENDA
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PROGRAMME-AT-A-GLANCE

TIME CONFERENCE DAY ONE   I   14 NOVEMBER 2020
08:00 08:30 Registration
08:30 09:00 OPENING CEREMONY 

1. Participant introduction
2. Speech of MOH/MOET/ USAID/TUMP

Zoom
 ID*: 4564569999 – Passcode: 111111

09:00 09:30 PLENARY 1
Strengthening Medical Education through Diverse and 

Innovative Partnerships
Prof. Edward Hundert, Dean of Medical Education, 

Harvard Medical School
09:30 10:00 PLENARY 2

Lesson learnt in training senior medical students in COVID-19 
response

Dr. Le Thi Thuy, MD., PhD., Da Nang University of Medical 
and Pharmacological Techniques

10:00 10:30 Tea break

10:30 11:30
PANEL DISCUSSION 

Topic: Quality Assurance: Accreditation and the 
respective roles of stakeholders 

11:30 13:00 Lunch

13:00 13:30

PLENARY 3 
Three historic paradigms in assessment: where we are 

Prof. Cees van der Vleuten, the Scientific Director of 
the School of Health Professions Education, Maastricht 

University

 13:30      15:30
SESSION 1 
Zoom ID*: 2342348989 – Passcode: 111111

SESSION 2 
Zoom ID*: 7897891111 – Passcode: 111111

Strengthening Virtual Learning 
Chair: 

Assoc. Prof. Pham Thi Dung, PhD, 
TB UMP

Co-Chairs: 

Assoc. Prof. Hoang Ha, PhD, TN 
UMP

Nguyen Dac Trung, PhD, TN UMP

Assessment in competency based 
medical education: challenges 
and lesson learnt
Chair: 

Vu Manh Tan, PhD, HP UMP

Co-Chairs: 

Assoc. Prof. Nguyen Trong Hieu, 
PhD, TN UMP

Bui Thi Quynh Nhung, MA, TN UMP

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGÀY 01   I   14 THÁNG 11 NĂM 2020
08:00 08:30 Đăng ký đại biểu
08:30 09:00 KHAI MẠC HỘI NGHỊ

 Zoom
 ID*: 4564569999 – Passcode: 111111

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Phát biểu khai mạc

09:00 09:30 PHIÊN TOÀN THỂ 1 
Tăng cường đào tạo y khoa thông qua quan hệ hợp tác đa 

phương và sáng tạo
GS. Edward Hundert, Trưởng Khoa Đào tạo Y khoa, Đại 

học Y Harvard
09:30 10:00 PHIÊN TOÀN THỂ 2

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đào tạo và huy động sinh 
viên y khoa tham gia phòng chống COVID19 

BS. TS. Lê Thị Thúy, Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng
10:00 10:30 Giải lao

10:30 11:30
THẢO LUẬN CHUNG 

Chủ đề: Đảm bảo chất lượng – Kiểm định và vai trò của các 
bên liên quan 

11:30 13:00 Nghỉ trưa

13:00 13:30

PHIÊN TOÀN THỂ 3 
Ba mô hình lượng giá trong lịch sử: Chúng ta đang ở đâu?

GS. Cees van der Vleuten, Giám đốc KH, 
Khoa Y – ĐH Maastricht, Chuyên gia lượng giá giáo dục y 

học  

 13:30       15:30
BÁO CÁO KHOA HỌC 1 
Zoom ID*: 2342348989 – Passcode: 111111

BÁO CÁO KHOA HỌC 2 
Zoom ID*: 7897891111 – Passcode: 111111

Tăng cường học tập trực tuyến 
Chủ trì: 

PGS.TS. Phạm Thị Dung, TB UMP

Đồng chủ trì: 

PGS.TS. Hoàng Hà, TN UMP

TS. Nguyễn Đắc Trung, TN UMP

Lượng giá trong đào tạo y khoa 
dựa trên năng lực: Thách thức và 
những bài học kinh nghiệm
Chủ trì: 

TS. Vũ Mạnh Tân, HP UMP

Đồng chủ trì: 

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hiếu, TN 
UMP

Ths. Bùi Thị Quỳnh Nhung, TN 
UMP
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SESSION 3 
Zoom ID*: 6076076666 – Passcode: 111111

 

Faculty development in 
competency based medical 
education
Chair: 

Assoc. Prof. Nguyen Duy Cuong, PhD, TB 
UMP

Co-Chairs: 

Assoc. Prof. Nguyen Tien Dung, PhD, TN 
UMP

15:30 16:00 Tea break
MEDICAL EDUCATION WORKSHOPS

16:00 17:30
WORKSHOP 1 
Zoom ID*: 2342348989 – Passcode: 111111

WORKSHOP 2 
Zoom ID*: 6076076666– Passcode: 111111

How to improve your OSCE
Facilitators: 

Au Nhut Luan, MD, HCM UMP

Assoc. Prof. Nguyen Trong Hieu, 
PhD,  TN UMP

Quality Assurance: Accreditation 
and Internal Quality Assurance
Facilitators: 

Dr. Huynh Thi Vu Quynh, PhD, HCM 
UMP

Nguyen Quang Manh, PhD, TN UMP
WORKSHOP 3 
Zoom ID*: 7897891111 – Passcode: 111111

WORKSHOP 4 
Zoom ID*: 4564569999 – Passcode: 111111

Assessing the student’s 
professionalism in clinical 
practice

Facilitators: 

Nguyen An Nghia, MD, PhD, HCM 
UMP

Assoc. Prof. Hac Van Vinh, PhD, 
TN UMP

COVID-19 response and lessons 
learned 
Facilitators: 

Dr. Phan Thi Van Anh, PhD,  HP 
UMP

Assoc. Prof. Tran Bao Ngoc, PhD, 
TN UMP

WORKSHOP 5 
Zoom ID*: 7897898889 – Passcode: 111111

Inter-professional education
Facilitators:

Tran Thuy Khanh Linh, PhD, HCM UMP

Nguyen Thi Mai Hoang, MA, HCM 
UMP

Vu Thi Hong Anh, PhD, TN UMP
- End of Day One Programme -

BÁO CÁO KHOA HỌC 3
Zoom ID*: 6076076666 – Passcode: 111111

 

Phát triển giảng viên trong Giáo 
dục Y khoa dựa trên năng lực
Chủ trì: 

PGS.TS. Nguyễn Duy Cường, TB 
UMP

Đồng chủ trì: 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, TN 
UMP

15:30 16:00 Giải lao
HỘI THẢO ĐÀO TẠO Y KHOA

16:00 17:30
HỘI THẢO 1 
Zoom ID*: 2342348989 – Passcode: 111111

HỘI THẢO 2 
Zoom ID*: 6076076666 – Passcode: 111111

Làm thế nào để cải thiện OSCE
Điều hành: 

BSCKI. Âu Nhựt Luân, HCM UMP

PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu, TN 
UMP

Đảm bảo chất lượng: Kiểm định và 
Đảm bảo chất lượng bên trong
Điều hành: 

TS.BS. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, HCM 
UMP

TS. Nguyễn Quang Mạnh, TN 
UMP

HỘI THẢO 3 
Zoom ID*: 7897891111 – Passcode: 111111

HỘI THẢO 4 
Zoom ID*: 4564569999 – Passcode: 111111

Đánh giá tính chuyên nghiệp của 
sinh viên trong thực hành lâm 
sàng
Điều hành: 

TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, HCM 
UMP

PGS.TS. Hạc Văn Vinh, TN UMP

Ứng phó với dịch bệnh COVID-19 
và bài học kinh nghiệm 
Điều hành: 

Ths.BS. Phạm Thị Vân Anh, HP 
UMP

PGS.TS. Trần Bảo Ngọc, TN UMP

HỘI THẢO 5 
Zoom ID*: 7897898889 – Passcode: 111111

Giáo dục liên ngành
Điều hành:

TS. Trần Thụy Khánh Linh, HCM UMP

Ths. Nguyễn Thị Mai Hoàng, HCM 
UMP

TS. Vũ Thị Hồng Anh, TN UMP
- Kết thúc chương trình ngày 01 -
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TIME CONFERENCE DAY TWO   I   15 NOVEMBER 2020

08:00 08:30 Registration

08:30 09:00

PLENARY  4
Teaching health economics research and my experiences 

mentoring students in the MedScholar program at 
Stanford School of Medicine

Mrs. Karen Eggleston - Stanford University

Z
oom

 ID
*: 4564569999 – P

asscode: 111111

09:00 09:30
PLENARY  5 

Competency based faculty development
Assoc. Prof. Vu Minh Phuc, HCM UMP

09:30 10:00 POSTER PRESENTATION 

10:00 10:30 Tea break

10:30 11:00
Announcement of the 4th Student Essay Contest 

Winners 

11:00 11:30
CLOSING SPEECH 

Dr. Kidong Park, WHO Representative in Vietnam 

11:30 13:00 Lunch

13:00 17:00

SATELLITE 1:
Residency education reform in 
Vietnam
Zoom ID*: 2342348989 – Passcode: 

111111

SATELLITE 2: Partnership to 
sustain Medical Education 
Transformation in Vietnam

Zoom ID*: 6076076666 – Passcode: 111111

Led by: 

Ministry of Health (ASTT, DLA) 

Assoc. Prof. Doan Quoc Hung, 
HMU

Ly Huu Tuan, MD, HUMP

Facilitators:

Nguyen Phuong Sinh, PhD, TN 
UMP

Led by: 

Assoc. Prof. Nguyen Minh Tam, Hue 
UMP

Facilitators:

Nguyen Thi Thu Thai, PhD, TN UMP

Nguyen Kieu Giang, PhD, TN UMP

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NGÀY 02   I   15 THÁNG 11 NĂM 2020

08:00 08:30 Đăng ký đại biểu

08:30 09:00

PHIÊN TOÀN THỂ  4 
Giảng dạy nghiên cứu kinh tế y tế và kinh nghiệm hướng 

dẫn sinh viên trong chương trình MedScholar tại Trường Y 
Stanford

Bà Karen Eggleston – Đại học Stanford

Zoom
 ID*: 4564569999 – Passcode: 111111

09:00 09:30
PHIÊN TOÀN THỂ  5 

Phát triển giảng viên dựa trên năng lực
PGS. Vũ Minh Phúc, HCM UMP

09:30 10:00 TRÌNH BÀY BÁO CÁO KHOA HỌC POSTER 

10:00 10:30 Giải lao

10:30 11:00 Trao giải Cuộc thi viết tiểu luận của sinh viên lần thứ tư 

11:00 11:30
BẾ MẠC HỘI NGHỊ 

TS. Kidong Park, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) tại Việt Nam 

11:30 13:00 Nghỉ trưa

13:00 17:00

HỘI THẢO VỆ TINH 1: 
Đổi mới đào tạo chuyên khoa tại 
Việt Nam 
Zoom ID*: 2342348989 – Passcode: 111111

HỘI THẢO VỆ TINH 2: Hợp tác 
nhằm duy trì đổi mới giáo dục y 
khoa tại Việt Nam

Zoom ID*: 6076076666 – Passcode: 111111

Chủ tọa: 

Bộ Y tế (ASTT, DLA) 

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng, HMU

BS. Lý Hữu Tuấn, HUMP

Điều hành:

TS. Nguyễn Phương Sinh, TN UMP

Chủ tọa: 

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Hue 
UMP

Điều hành:

TS. Nguyễn Thị Thu Thái, TN UMP

TS. Nguyễn Kiều Giang, TN UMP
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SATELLITE 3: Training of 
professionalism in nursing 
practice
Zoom ID*: 4564569999 – Passcode: 

111111

Led by: 

Nguyen Thi Lan Anh, PhD, HMU

Facilitators:

Assoc. Prof. Duong Hong Thai, 
PhD, TN UMP

Nong Phuong Mai, PhD, TN UMP

15:00 15:30 Tea break

- End of Day Two Programme -

*How to join the meeting via ZOOM

Step 1: Login to website: https://zoom.us/

Step 2: Download the software ZOOM 

Step 3: Click on “Join meeting”

Step 4: Type the ZOOM ID and Passcode provided to participate in the workshop

HỘI THẢO VỆ TINH 3: Đào tạo 
tính chuyên nghiệp trong thực 
hành điều dưỡng
Zoom ID*: 4564569999 – Passcode: 111111

Chủ tọa: 

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, HMU

Điều hành:

PGS.TS. Dương Hồng Thái, TN UMP

TS. Nông Phương Mai, TN UMP

15:00 15:30 Giải lao

- Kết thúc chương trình ngày 02 -

*Hướng dẫn tham gia trực tuyến qua ZOOM

Bước 1: Đăng nhập website: https://zoom.us/

Bước 2: Download phần mềm ZOOM 

Bước 3: Click vào “Join meeting”

Bước 4: Đánh mã ZOOM ID và Passcode đã được cung cấp để tham gia hội thảo
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DIỄN GIẢ
KEYNOTE SPEAKERS
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Edward M. Hundert is Dean for Medical Education 
at Harvard Medical School (HMS), where he also 
serves as Associate Director of the Center for 
Bioethics.  He has previously served as President 
of Case Western Reserve University, Dean of 
the University of Rochester School of Medicine 
and Dentistry, and Associate Dean for Student 
Affairs at HMS. An internationally known scholar, 
educator, psychiatrist, and ethicist, he has held 
professorial appointments in psychiatry, medical 
ethics, cognitive science, and medical humanities. Dr. Hundert earned degrees 
in mathematics and the history of science & medicine from Yale University, in 
philosophy, politics and economics from Oxford University, and his MD from 
Harvard Medical School. He completed his psychiatric residency at McLean 
Hospital, where he served as chief resident.  He is a member of the TIAA board 
and previously served on the boards of the AAU, AAMC, LCME and the Rock 
and Roll Hall of Fame. He has written dozens of articles and chapters as well as 
two books: Philosophy, Psychiatry and Neuroscience: Three Approaches to the 
Mind (Oxford University Press) and Lessons from an Optical Illusion: On Nature 
and Nurture, Knowledge and Values (Harvard University Press).  Dr. Hundert 
has received numerous teaching, mentoring, and diversity awards, and was 
voted “faculty member who did the most for the class” by HMS graduates in five 
different years.

Edward M. Hundert là Trưởng khoa Đào tạo Y 
khoa tại Trường Y Harvard (HMS), nơi ông đồng 
thời đảm nhiệm vai trò đồng Giám Đốc Trung 
tâm về Đạo đức Sinh học. Trước đó, ông từng giữ 
chức các chức vụ Chủ tịch Đại học Case Western 
Reserve, Hiệu trưởng Trường Y-Nha Rochester, và 
đồng Chủ nhiệm Bộ phận Hỗ trợ sinh viên tại HMS. 
Là một học giả danh tiếng quốc tế, đồng thời là 
nhà giáo, chuyên gia tâm thần học, và nhà đạo đức 
học, ông đã được bổ nhiệm vào nhiều vị trí chuyên 
môn trong các bộ môn như Tâm thần học, Y đức học, Khoa học nhận thức, và 
các môn học về Nhân văn Y tế. Tiến sĩ Hundert đã tốt nghiệp và có các bằng 
cấp về Toán học và Lịch sử Khoa học & Y học tại Đại học Yale; bằng Triết học, 
Chính trị và Kinh tế học tại Đại học Oxford, và bằng Bác sĩ Y khoa tại Trường Y 
Harvard. Ông hoàn thành chương trình Nội trú chuyên khoa tâm thần tại Bệnh 
viện McLean, nơi ông đảm đương vai trò Trưởng nhóm nội trú.  Ông là một thành 
viên của Hiệp hội Hưu trí và Bảo hiểm Giáo viên Hoa Kỳ (TIAA) và từng giữ các 
vai trò trong các hội đồng khác của Hiệp hội các trường đại học Hoa kỳ (AAU), 
Hiệp hội các trường Y khoa Hoa kỳ (AAMC), Ủy ban hợp tác Giáo dục Y khoa 
(LCME)  và Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll. Ông đã viết nhiều bài báo và các 
chương sách cũng như hai cuốn sách: Triết học, Tâm thần học và Khoa học thần 
kinh: Ba cách tiếp cận đến tâm trí (Nhà xuất bản Trường Oxford) và Những bài 
học từ Ảo ảnh quang học: Về Bản chất và Sự nuôi dưỡng, Kiến thức và Các giá 
trị (Nhà xuất bản Trường Harvard). TS. Hundert đã được phong tặng nhiều giải 
thưởng về giảng dạy, cố vấn chuyên môn và về tăng cường sự đa dạng, và đã 
5 năm được sinh viên trường HMS trong năm năm học khác nhau bình chọn là 
“Giảng viên cống hiến nhiều nhất cho lớp học”.

Giáo sư Edward M. Hundert 
Trưởng khoa Đào tạo Y khoa, Trường Y 
Harvard (HMS)

Professor Edward M. Hundert  
Dean for Medical Education, Harvard Medical 
School (HMS)
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Cees van der Vleuten, PhD, has been at the University 
of Maastricht in The Netherlands since 1982. In1996 
he was appointed Professor of Education and chair 
(until 2014) of the Department of Educational 
Development and Research in the Faculty of 
Health, Medicine and Life Sciences. Since 2005 he 
has been the Scientific Director of the School of 
Health Professions Education (until 1 September 
2020). This graduate school offers master and 
PhD degrees in health sciences education to a 
wide variety of international students. He mentors 
many researchers in medical education and has 
supervised approximately 90 doctoral graduate students. His primary expertise 
lies in evaluation and assessment. He has published widely in this domain, 
holds numerous academic awards, including several career awards. In 2005 he 
received John P. Hubbard Award for significant contribution to research and 
development of assessment of medical competence from the National Board 
of Medical Examiners in the US. In 2010 he received a Dutch royal decoration 
for the societal impact of his work and in 2012 the Karolinska Prize for Research 
in Medical Education. He serves frequently as a consultant internationally. He 
holds honorary academic appointments in the School of Medicine, Flinders 
University, Adelaide in Australia, University of the Witwatersrand, Johannesburg 
in South-Africa, the Uniformed Services University of the Health Sciences and 
the University of California San Francisco in the US. He is also the Director of the 
European Board of Medical Assessors (EBMA). A full CV can be found at: www.
ceesvandervleuten.com

TS. Cees van der Vleuten làm việc tại Đại học 
Maastricht, Hà Lan từ năm 1982. Năm 1996, ông 
được bổ nhiệm làm Giáo sư Giáo dục và chủ nhiệm 
Phòng Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục thuộc 
Khoa Sức khỏe, Y khoa và Khoa học Đời sống 
(cho đến năm 2014). Từ năm 2005, ông là Giám 
đốc Khoa học của Trường Đào tạo nghề nghiệp Y 
khoa (đến 01/9/2020). Đây cũng là trường cung 
cấp chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về khoa 
học sức khỏe cho nhiều sinh viên quốc tế. Ông đã 
hướng dẫn cho nhiều nhà nghiên cứu về đào tạo 
y khoa và đã hướng dẫn hơn 90 nghiên cứu sinh. 
Chuyên môn chính của TS. Cees van der Vleuten là lượng giá và đánh giá. Ông 
đã có nhiều xuất bản trong lĩnh vực này, và đạt được nhiều giải thưởng học 
thuật, và giải thưởng nghề nghiệp. Năm 2005, ông nhận được Giải thưởng John 
P. Hubbard ghi nhận đóng góp tích cực trong nghiên cứu và phát triển đánh giá 
năng lực y tế từ Hội đồng Giám định Y khoa Quốc gia tại Hoa Kỳ. Năm 2010, ông 
đã được trao Huân chương của Hoàng gia Hà Lan vì tác động xã hội mà công 
việc của ông đem lại và vào năm 2012, ông được trao giải thưởng Karolinska 
cho các công trình nghiên cứu trong Đào tạo y khoa. Ông thường xuyên làm 
việc với tư cách như một nhà tư vấn quốc tế. TS. Cees van der Vleuten được bổ 
nhiệm các vị trí học thuật danh dự tại Khoa Y - Đại học Flinders tại Adelaide, 
và Đại học Western Sydney tại Sydney của Australia, Đại học Witwatersrand tại 
Johannesburg của Nam Phi, Đại học Khoa học Sức khỏe tại Bethesda và Đại học 
California San Francisco tại San Francisco của Hoa Kỳ. Ông cũng là Giám đốc của 
Hội đồng Đánh giá Y khoa Châu Âu (EBMA). Lý lịch khoa học đầy đủ có thể được 
tìm thấy tại: www.ceesvandervleuten.com 

Giáo sư Cees van der Vleuten 
Đại học Maastricht, Hà Lan

Professor Cees van der Vleuten 
University of Maastricht, Netherlands
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Karen Eggleston is a Senior Fellow at the Freeman 
Spogli Institute for International Studies (FSI) at 
Stanford University. She also serves as Director 
of the Stanford Asia Health Policy Program and 
Deputy Director of the Shorenstein Asia-Pacific 
Research Center at FSI. She is a faculty affiliate 
of the Center for Innovation in Global Health at 
Stanford School of Medicine and of the health 
economics and China programs of the National 
Bureau of Economic Research (NBER). Eggleston 
is a health economist studying government and 
market roles in the health sector and health policy 
in Asia, especially in China, India, Japan, and Korea; healthcare productivity; and 
the economics of demographic transition, healthy aging, technology and chronic 
disease control. She was a Fulbright scholar in Korea and studied in China for 
two years. She has been a consultant to the World Bank, the Asian Development 
Bank, and the WHO regarding health system reforms in the PRC; has been 
quoted in the New York Times, Bloomberg, NBC, and China Daily, and served 
on the Strategic Technical Advisory Committee for the Asia Pacific Observatory 
on Health Systems and Policies. Eggleston earned her PhD in public policy from 
Harvard University, after a BA in Asian studies summa cum laude (valedictorian) 
at Dartmouth College and MA degrees in economics and Asian studies at the 
University of Hawaii.

Karen Eggleston là cán bộ cấp cao của Viện 
Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli (FSI), Đại 
học Stanford. Bà cũng là Giám đốc Chương trình 
Chính sách Y tế Châu Á của Stanford và Phó Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình 
Dương Shorenstein của FSI. Bà là giảng viên của 
Trung tâm Đổi mới Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học 
Y Stanford, giảng viên chuyên ngành kinh tế y tế 
và các chương trình của Cục Nghiên cứu Kinh tế 
Quốc gia Trung Quốc (NBER). Eggleston là một 
nhà kinh tế y tế nghiên cứu vai trò của chính phủ 
và thị trường trong lĩnh vực y tế và chính sách y tế 
ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc; hiệu suất của 
chăm sóc y tế; và tính kinh tế của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học, lão hóa 
lành mạnh, công nghệ và kiểm soát bệnh mạn tính. Bà ấy là học giả Fulbright ở 
Hàn Quốc và đã học ở Trung Quốc trong hai năm. Bà đã từng là cố vấn cho Ngân 
hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á và WHO về cải cách hệ thống y tế 
ở CHND Trung Hoa, và đã được trích dẫn trên New York Times, Bloomberg, NBC 
và China Daily. Bà cũng đã từng làm việc trong Ủy ban Tư vấn Kỹ thuật Chiến 
lược cho Đài quan sát Châu Á Thái Bình Dương về Hệ thống Y tế và Chính sách 
Y tế. Eggleston đã học Tiến sĩ về chính sách công tại Đại học Harvard, sau khi có 
bằng Cử nhân về nghiên cứu châu Á với danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa tại Đại 
học Dartmouth và bằng Thạc sĩ về kinh tế và nghiên cứu châu Á tại Đại 
học Hawaii.

Giáo sư Karen Eggleston
Đại học Stanford

Professor Karen Eggleston 
Stanford University
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Associate Professor Vũ Minh Phúc graduated from 
the HCMC University of Medicine and Pharmacy 
(UMP)  in 1987, completed the Pediatrics resident 
program in 1991, graduated Master degree of 
Pediatrics in 1998, graduated PhD degree in 2003, 
was appointed Associate Professor of Pediatrics 
in 2009, has been the lecturer of UMP since 1991, 
the head of Cardiovascular Department of the 
Pediatric Hospital # 1 in 2003-2019, the head of 
the Department of Pediatrics of HCM city UMP 
in 2009-2019 and the Vice Dean of Faculty of 
Medicine HCM city UMP in 2015-2019.

Besides professional work, she is a researcher with 32 scientific papers published 
in the local and international journal. She also reported in some  international 
conferences, participated to write thirteen books and is the editor of three books. 
She was conferred Doctor of Merit in 2012, Teacher of the year in 2016.  

PGS.TS. Vũ Minh Phúc tốt nghiệp Đại học Y Dược 
Tp.HCM năm 1987, tốt nghiệp bác sĩ nội trú Nhi 
1991, tốt nghiệp Thạc sĩ Nhi khoa 1998, tốt nghiệp 
Tiến sĩ y khoa 2003, được phong hàm Phó giáo 
sư về nhi khoa năm 2009. PGS. Vũ Minh Phúc là 
giảng viên của ĐHYD Tp.HCM từ năm 1991 đến 
nay, đảm nhận chức vụ Trưởng Khoa Tim mạch 
BV. Nhi đồng 1 năm 2003-2019, Trưởng Bộ môn 
Nhi Đại học Y Dược Tp.HCM năm 2009-2019 và 
Phó Trưởng Khoa Y Đại học Y Dược Tp.HCM năm 
2015-2019.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Phó giáo sư còn là một nhà nghiên cứu với 32 
bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí nhi khoa trong, ngoài nước và đã 
có báo cáo tại một số hội nghị quốc tế. Phó giáo sư đã tham gia viết 13 cuốn 
sách và là  chủ biên của 3 đầu sách chuyên ngành. Phó giáo sư đã được phong 
tặng Thầy thuốc ưu tú năm 2012, Giảng viên Xuất sắc năm 2016.

PGS. Vũ Minh Phúc
Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Associate Professor Vu Minh Phuc
HCMC University of Medicine and Pharmacy
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Mrs. Le Thi Thuy, MD., PhD., currently works as 

a vice-rector, being in charge of training and a 

member of the Steering Committee to response 

to Covid19 pandemic in Da Nang University of 

Medical and Pharmacological Techniques. Ms. Thuy 

focuses mainly on coodinating and managing the 

medical and nursing reformed training programs 

covering the short-term and continuous courses. 

In the context of the covid19 outbreak in Da Nang 

city in late July 2020, Ms. Thuy deployed and 

researched on “training and mobilizing medical 

students in response to COVID19 epidemic”.

BS. TS. Lê Thị Thúy, Phó hiệu trưởng, phụ trách 

công tác đào tạo và là thành viên của Ban Phòng 

chống dịch COVID19 của trường Đại Học Kỹ 

Thuật Y Dược Đà Nẵng. Bà Thúy tập trung nhiều 

cho điều hành và quản lý đào tạo chính quy, 

ngắn hạn, liên tục y khoa và đổi mới đào tạo điều 

dưỡng. Trong bối cảnh dịch COVID19 bùng phát 

tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 7/2020, 

bà Thúy đã triển khai và nghiên cứu về “đào tạo 

và huy động sinh viên y khoa trong đáp ứng dịch 

COVID19”.

BS. TS. Lê Thị Thúy 
Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng

Dr. Le Thi Thuy
Da Nang University of Medical and 
Pharmacological Techniques
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SESSION 1
STRENGTHENING VIRTUAL LEARNING

This session aims to compile, document and share experience and innovations 
in applications of IT platforms and facilities to create, deliver and manage 
the learning virtually to provide additional educational tools in CBME and 
in responding to new health challenges in the 21st century. The session will 
include: 1) Introduction to IT platforms and application in virtual learning. 
Lessons learned from practice and partnership collaboration; 2) Effectiveness 
achieved from virtual learning and applicability of virtual learning in pandemic 
response and new health challenges in the 21st century through a review of the 
health care professional training system for the COVID-19 response.

Chair:
Pham Thi Dung, MD, PhD
Thai Binh University of Medicine and Pharmacy
Vietnam

Co-chairs:

Assoc. Prof. Hoang Ha, MD, PHD
Thai Nguyen University of Medicine
and Pharmacy
Vietnam

Nguyen Dac Trung, MD, PhD
Thai Nguyen University of Medicine 
and Pharmacy
Vietnam

Presentation Title Presenter Organization

Trainer’s feedback survey about the observation 
camera system of OSCE stations in training 
and assessing medical skills activities at ATCS 
center, University of Medicine and Pharmacy at 
Ho Chi Minh City

Pham Tuan Anh University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh 
City

Assessment of server performance of CPU and 
RAM when installing the Moodle application to 
build e-learning system at Thai Binh university of 
Medicine and Pharmacy

Nguyen Ngoc Tuan Thai Binh University of 
Medicine and Pharmacy

Interaction in online teaching at Thai Nguyen 
University of Medicine and Pharmacy: Situation 
and solutions

Do Thi Hong Nga Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy

Online teaching and the Covid-19 pandemic Nguyen Dang 
Phuoc Hien

University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh 
City

Interprofessional course on COVID-19 prevention 
and control: An online experience

Duong Duy Khoa University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh 
City

Students’ perspectives on online teaching 
at Thai Nguyen University of Medicine and 
Pharmacy

Pham Tuan Vu Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy

BÁO CÁO KHOA HỌC – PHIÊN 1
TĂNG CƯỜNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Mục đích của chủ đề này nhằm tổng hợp, tài liệu hóa và chia sẻ kinh nghiệm 
cũng như các ý tưởng sáng tạo trong việc ứng dụng các nền tảng công nghệ 
thông tin (CNTT) để tạo dựng, cung cấp và quản lý việc giáo dục trực tuyến 
nhằm cung cấp các công cụ giáo dục bổ trợ sử dụng trong đào tạo y khoa dựa 
trên năng lực (CBME) và đáp ứng với các thách thức mới về chăm sóc y tế 
trong thế kỷ 21. Chủ đề này bao gồm các nội dung: 1) Giới thiệu về các nền tảng 
CNTT và các ứng dụng trong giáo dục trực tuyến. Các bài học rút ra từ thực 
tiễn và quan hệ đối tác; 2) Các hiệu quả đạt được từ giáo dục trực tuyến và khả 
năng ứng dụng trong việc ứng phó bệnh dịch và các thách thức mới trong y tế 
trong thế kỷ 21 thông qua đánh giá hệ thống đào tạo cán bộ chuyên môn trong 
ứng phó với đại dịch COVID-19.
Chủ tọa:
TS. Phạm Thị Dung
Trường Đại học Y dược Thái Bình
Việt Nam

Đồng chủ tọa:

PGS. TS. Hoàng Hà
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Việt Nam

TS. Nguyễn Đắc Trung
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Việt Nam

Bài trình bày Người trình 
bày

Tổ chức

Khảo sát ý kiến phản hồi của giảng viên về hệ thống 
camera quan sát các trạm OSCE trong họat động 
huấn luyện và lượng giá kỹ năng tại ATCS, Trường 
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Tuấn 
Anh

Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá hiệu năng máy chủ khi cài đặt ứng dụng 
Moodle để xây dựng hệ thống e-learning Trường 
Đại học Y Dược Thái Bình

Nguyễn Ngọc 
Tuân

Trường Đại học Y Dược 
Thái Bình

Sự tương tác trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại 
học Y Dược Thái Nguyên: Thực trạng và giải pháp

Đỗ Thi Hồng 
Nga

Trường Đại học Y Dược 
Thái Nguyên

Dạy học trực tuyến trong thời đại COVID-19 Nguyễn Đặng 
Phước Hiền

Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Khóa học liên ngành về phòng ngừa và kiểm soát 
COVID-19: Kinh nghiệm về lớp học online

Dương Duy 
Khoa

Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Góc nhìn của sinh viên về dạy học online tại Trường 
Đại học Y Dược Thái Nguyên

Phạm Tuấn Vũ Trường Đại học Y Dược 
Thái Nguyên
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SESSION 2
ASSESSMENT IN COMPETENCY BASED MEDICAL EDUCATION: 
CHALLENGES AND LESSON LEARNT

Applying adequate assessment strategy plays an essential role in making CBME 
objectives achievable. This session aims to continue to generate knowledge, 
strengthen understanding, and share application of assessment strategy and 
approaches across medial education study of medical students and foster further 
standardized assessment approaches to ensure fair and reliable results. This session 
will include: 1) Share experience in selection of adequate assessment and evaluation 
strategy and approaches to assess the adequately competency and skills and the 
appropriate application and strategies to overcome educational challenges in 
clinical settings; 2) Demonstrate effectiveness and impact in application of using 
simulation centers and skills labs in training and evaluation of professionalism 
and clinical skills; 3) Application assessment strategy and evaluation to evaluate 
students based on EPA approach in clinical curriculum, its challenge and solutions.
Chair:
Vu Manh Tan, MD, PhD
Hai Phong University of Medicine and Pharmacy
Vietnam
Co-chairs:
Assoc. Prof. Nguyen Trong Hieu, MD, PHD
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
Vietnam

Bui Thi Quynh Nhung, MA 
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
Vietnam

Presentation Title Presenter Organization

Assessing students’ competencies at Department of 
Pediatrics - Problems and Solutions

Le Phuoc 
Truyen

University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh City

The interrater reliability of a summative 
objective structured clinical examination in 
measuring the history taking skill: Lesson 
learned from ATCS center

Le Quoc Bao University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh City

Application of ubiquitous - based test in 
competence assessment for nursing student

Nguyen Thi 
Anh Phuong

Hue University of Medicine 
and Pharmacy

Trial of using checklist for professionalism 
evaluation in pre-clinical years at Thai Nguyen 
University of Medicine and Pharmacy

Nguyen Thi 
Thu Thai

Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy

360-Degree Feedback: Experience from the First 
Interprofessional Education Course in Vietnam

Duong Duy 
Khoa

University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh City

Assessing medical professionalism in clinical 
environments: What can we Learn from second- 
year students’ narrative reflection?

Pham Thi Van 
Anh

Hai Phong University of 
Medicine and Pharmacy

BÁO CÁO KHOA HỌC – PHIÊN 2
LƯỢNG GIÁ TRONG ĐÀO TẠO Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC: 
THÁCH THỨC VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Áp dụng các chiến lược lượng giá phù hợp có vai trò rất quan trọng trong việc 
đảm bảo các mục tiêu trong đào tạo dựa trên năng lực được thực hiện. Phiên 
này nhằm tiếp tục chia sẻ kiến thức, tăng cường hiểu biết và chia sẻ việc ứng 
dụng các chiến lược và phương pháp tiếp cận trong lương giá trong đào tạo 
y khoa, cũng như thúc đẩy các phương pháp lượng giá được chuẩn hóa nhằm 
đảm bảo có được các kết quả công bằng và đáng tin cậy. Phiên này bao gồm 
các nội dung: 1) Chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn các chiến lược lượng 
giá và cách tiếp cận để đánh giá năng lực và các kỹ năng cũng như các cách 
ứng dụng và chiến lược phù hợp để giải quyết các thách thức gặp phải trong 
đào tạo y khoa trong môi trường lâm sàng; 2) Chứng minh tính hiệu quả và tác 
động trong việc sử dụng các trung tâm mô phỏng và phòng thí nghiệm kỹ năng 
trong đào tạo, và khả năng đánh giá tính chuyên nghiệp và kỹ năng lâm sàng; 
3) Áp dụng chiến lược lượng giá nhằm đánh giá sinh viên dựa trên cách tiếp cận 
EPA trong chương trình giảng dạy lâm sàng, cùng các thách thức và giải pháp.

Chủ tọa:
TS. Vũ Mạnh Tân
Trường Đại học Y dược Hải Phòng
Việt Nam

Đồng chủ tọa:

PGS. TS. Nguyễn Trọng Hiếu
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Việt Nam

ThS. Bùi Thị Quỳnh Nhung
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Việt Nam

Bài trình bày Người trình bày Tổ chức

Lượng giá Nhi khoa dựa trên năng lực – Những 
thách thức và giải pháp

Lê Phước Truyền Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Mức độ tương quan giữa các giám khảo trong 
lượng giá kỹ năng hỏi bệnh sử của OSCE cuối kỳ: 
bài học kinh nghiệm từ trung tâm ATCS

Lê Quốc Bảo Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng phương pháp UBT (ubiquitous-based test) 
trong kiểm tra đánh giá năng lực sinh viên điều dưỡng

Nguyễn Thị Anh 
Phương

Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Sử dụng bảng kiểm lượng giá tính chuyên 
nghiệp trong các năm tiền lâm sàng tại Trường 
Đại học Y Dược Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thu 
Thái

Trường Đại học Y Dược 
Thái Nguyên

Phản hồi 360 độ: Kinh nghiệm từ chương trình 
Giáo dục liên ngành đầu tiên tại Việt Nam

Dương Duy Khoa Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Lượng giá tính chuyên nghiệp trong y khoa tại các 
cơ sở thực hành lâm sàng: Chúng ta có thể học được 
gì từ những bài tập tự phản ánh của sinh viên Y2?

Phạm Thị Vân 
Anh

Trường Đại học Y Dược 
Hải Phòng
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SESSION 3
FACULTY DEVELOPMENT IN COMPETENCY BASED MEDICAL EDUCATION

This session aims to discuss the essential role, place and design of faculty 
development in the overall strategy and organization, administration of faculty 
development in the context of overall strategy to transform from knowledge 
acquisition to competency based medical education; discuss strategy to partner 
to enhance faculty development across medical professional education  and 
share strategies to overcome challenges in the area. The session will include: 
1) Review and share effective strategies and approaches to execute and 
enhance faculty development to support the overall curriculum reform efforts; 
Share partnership innovations to effectively execute faculty development 
strategy and approach; 2) Strategies to sustain and improve quality of faculty 
development to enhance the reform of competency based medical education.

Chair:
Assoc. Prof. Nguyen Duy Cuong, MD, PhD
Thai Binh University of Medicine and Pharmacy
Vietnam

Co-chairs:
Assoc. Prof. Nguyen Tien Dung, MD, PHD
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy
Vietnam

Presentation Title Presenter Organization

Effectiveness of problem-based learning among 
nursing students at Hue University of Medicine 
and Pharmacy

Ton Nu Minh Duc Hue University of 
Medicine and Pharmacy

Assessment of teachers’ quality and 
satisfaction of medicine students of Duy Tan 
University using SERVPERF

Huynh Le Thai 
Bao

Duy Tan University

Faculty Development Programs at University 
of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh 
City

Nguyen Duc 
Khanh

University of Medicine 
and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

Evaluating effectiveness of clinical teaching 
– learning by bedside rounds in Hai Phong 
University of Medicine and Pharmacy

Nguyen Ngoc 
Sang

Hai Phong University of 
Medicine and Pharmacy

Developing the IPE program in University of 
Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, a 
perfect example of diversity and inclusion

Le Khac Bao University of Medicine 
and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

Interprofessional education course 
development: Experience from University of 
Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Mai 
Hoang

University of Medicine 
and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

BÁO CÁO KHOA HỌC – PHIÊN 3
PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TRONG GIÁO DỤC Y KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC

Phiên này nhằm thảo luận về vai trò, vị trí thiết yếu, cách thiết kế phát triển 
giảng viên trong chiến lược và tổ chức tổng thể, công tác quản trị phát triển 
giảng viên trong bối cảnh chiến lược tổng thể chuyển đổi từ giáo dục y khoa 
với trọng tâm tiếp thu kiến thức sang giáo dục y khoa dựa trên năng lực; thảo 
luận về các chiến lược hợp tác để tăng cường phát triển giảng viên trong giáo 
dục y khoa chuyên nghiệp và chia sẻ các chiến lược nhằm vượt qua các thách 
thức trong kĩnh vực này. Phiên này sẽ bao gồm các nội dung: 1) Xem xét, chia 
sẻ các chiến lược và cách tiếp cận hiệu quả để thực hiện và tăng cường phát 
triển giảng viên nhằm hỗ trợ các nỗ lực đổi mới chương trình giảng dạy tổng 
thể; Chia sẻ các sáng kiến quan hệ đối tác nhằm thực hiện hiệu quả chiến lược 
và cách tiếp cận phát triển giảng viên; 2) Các chiến lược nhằm duy trì và nâng 
cao chất lượng phát triển giảng viên để tăng cường đổi mới giáo dục y khoa 
dựa trên năng lực.

Chủ tọa:
PGS. TS. Nguyễn Duy Cường
Trường Đại học Y dược Thái Bình
Việt Nam

Đồng chủ tọa:
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
Việt Nam

Bài trình bày Người trình bày Tổ chức

Hiệu quả của phương pháp học tập dựa trên vấn đề 
trên sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Huế

Tôn Nữ Minh Đức Trường Đại học Y Dược 
Huế

Đánh giá chất lượng giảng viên và mức độ hài lòng 
của sinh viên khoa y Đại học Duy Tân bằng thang 
đo SERVPERF

Huỳnh Lê Thái 
Bão

Trường Đại học Duy Tân

Chương trình Phát triển giảng viên tại Trường Đại 
học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Đức 
Khánh

Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh giá hiệu quả của việc dạy - học lâm sàng bằng 
đi buồng điểm bệnh tại Trường Đại học Y Dược Hải 
Phòng

Nguyễn Ngọc 
Sáng

Trường Đại học Y Dược 
Hải Phòng

Xây dựng chương trình Giáo dục liên ngành tại Trường 
Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, một ví dụ 
hoàn hảo về sự thống nhất của các mặt đối lập

Lê Khắc Bảo Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai môn học Giáo dục liên ngành: Kinh 
nghiệm từ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ 
Chí Minh

Nguyễn Thị Mai 
Hoàng

Trường Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh
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HỘI THẢO
WORKSHOPS
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WORKSHOP 1
HOW TO IMPROVE YOUR OSCE

• An interactive discussion about valid OSCE station inaugurates the 
workshop. By the end of this plenary interactive discussion, participants 
could be able to elucidate the features of a valid OSCE station. In the 
other hand, discussion focuses on criticizing the practice of “OSCE-like” 
(e.g. assessment using series of stations). (Scheduled for: 15 min)

• Following this brief introduction, participants should work in small groups. 
Team-Based Learning format will be used. It aims to facilitate the building 
of a practical template of OSCE station. A short presentation given by 
selected group(s) accomplishes this section. (Scheduled for: 30 min)

• During the 3rd section, participants should work in small groups. They are 
asked to design and to complete their own rubrics for OSCE use. Materials 
required are their own course specifications and their own Expected 
Learning Outcomes as well. Facilitators/experts monitor group activities, 
ensure the role of counselor, and provide feedbacks and suggestions to 
groups. One best rubric will be presented by the owner in plenary. Debate 
should be conducted by the senior facilitator. (Scheduled for: 30 min)

• The workshop goes to the end by a lecture, wrapping up the main ideas 
focused on common OSCE station written flaws. (Scheduled for: 15 min)

Facilitators

• Luan Nhut Au, MD

   Deputy-head, Department of OB-GYN, Faculty of Medicine, UMP HCMC

   Counselor, Unit of Quality Assurance, Faculty of Medicine, UMP HCMC 

Objectives

By the end of this 1.5-hour workshop, participants are able to:

• Recognize features of a valid OSCE station

• Design a practical template of OSCE station 

• Construct a reliable rubric for OSCE 

HỘI THẢO 1
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN OSCE

• Hoạt động phá băng/thảo luận tương tác về độ giá trị của trạm OSCE – 
đạt độ giá trị sẽ mở đầu hội thảo. Sau kết thúc hội thảo, các giảng viên 
tham gia có thể làm sáng tỏ các nét đặc trưng của một trạm OSCE đạt 
độ giá trị. Mặt khác, phiên hội thảo tập trung vào bình luận việc thực hành 
“giống OSCE” (ví dụ: lượng giá bằng cách sử dụng chạy một loạt các 
trạm). (Thời gian hoạt động: 15 phút).

• Sau phần giới thiệu ngắn gọn này, người tham gia nên làm việc theo nhóm 
nhỏ. Định dạng TBL/Học tập dựa trên nhóm sẽ được áp dụng. Điều này 
nhằm mục đích điều hành việc xây dựng một mẫu thực hành của trạm 
OSCE. Sau thảo luận nhóm, là trình bày kết quả của nhóm được chọn để 
kết thúc hoạt động này. (Thời gian: 30 phút).

• Trong phần hoạt động thứ 3, người tham gia nên làm việc theo nhóm 
nhỏ. Họ được yêu cầu thiết kế và hoàn thành thang đánh giá rubrics riêng 
của họ để sử dụng OSCE. Tài liệu tham khảo được yêu cầu là đề cương 
khóa học kèm mục tiêu học tập module của riêng họ. Người hướng dẫn/
chuyên gia giám sát các hoạt động của nhóm, đảm bảo vai trò cố vấn và 
cung cấp phản hồi và đề xuất cho các nhóm. Một thang đánh giá rubric 
tốt nhất sẽ được trình bày bởi chính nhóm họ trong phiên hội thảo nhóm 
lớn. Sau trình bày là tranh luận được điều hành bởi chuyên gia thâm niên 
(Thời gian: 30 phút)

• Hội thảo kết thúc bằng một bài giảng, tóm tắt các ý chính tập trung vào 
các sai sót thường gặp khi xây dựng trạm OSCE. (Thời gian: 15 phút).

Điều hành hội thảo

• BSCKI. Âu Nhựt Luân

   Phó Trưởng bộ môn phụ sản, Khoa Y, ĐHYD HCM

   Cố vấn, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Khoa Y, ĐHYD HCM

Mục tiêu hội thảo

Sau khi kết thúc hội thảo – 1.5 giờ, các hội thảo viên có khả năng:

• Nhận biết các nét đặc trưng của trạm OSCE – đạt độ giá trị  

• Thiết kế một mẫu thực hành của trạm OSCE 

• Xây dựng một thang đánh giá rubric phù hợp cho OSCE 
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WORKSHOP 2
QUALITY ASSURANCE: ACCREDITATION AND INTERNAL QUALITY 

ASSURANCE

• Topic A: Introduce the standards of AUN – QA Assessment, go forward 
to WFME and WFME Standards which were revised in Vietnamese. 
(Scheduled for: 30 minutes)

• Topic B: Discuss and create an assurance process and tools to improve 
module’s quality. Discuss about the methods to increase percentage of 
student responses. (Scheduled for: 55  minutes)

• Conclusion and post – test (Scheduled for: 5 minutes)

Facilitators

1. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, MD, PhD – Chief of Quality Assuance Unit -  Vice 
head of Pediatric Department- Faculty of Medicine – Hochiminh city UMP

2. Nguyễn Quang Mạnh, MD, PhD - Chief of Quality Assuance Unit – Thai 
Nguyen Medical University

Objectives 

By the end of this workshop/satellite, participants are able to:

1. Receive comprehend infomation about ASEAN University Network 
– Quality Assurance (AUN – QA) Assessment, World Federation 
Medical Education (WFME) and WFME standards 

2. Built a process and tools to assess a training module

HỘI THẢO 2
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN 

TRONG

• Chủ đề A: Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn AUN và con đường tiến đến kiểm 
định theo World Federation Medical Education (WFME) (Dự kiến trong: 
30 phút)

• Chủ đề B: Quy trình và công cụ đánh giá môn học dựa trên phản hồi của 
sinh viên. Thảo luận về các phương pháp giúp tăng số lượng phản hồi từ 
sinh viên (Dự kiến trong: 55 phút)

• Kết luận – Đánh giá (Thời gian: 5 phút)

Điều hành hội thảo

1. TS. BS. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh – Trưởng Đơn vị Đảm Bảo Chất Lượng – Phó 
trưởng Bộ môn Nhi – Khoa Y – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2. TS. BS. Nguyễn Quang Mạnh - Trưởng Đơn vị Đảm Bảo Chất Lượng – Đại 
học Y Thái Nguyên

Mục tiêu hội thảo

Khi kết thúc hội thảo, các hội thảo viên sẽ:

1. Trình bày được một số nội dung cơ bản về Bộ tiêu chuẩn đánh giá 
chất lượng cấp chương trình theo mạng lưới các trường đại học Châu 
Á (AUN), con đường tiến đến kiểm định chương trình theo tiêu chuẩn 
World Federation Medical Education (WFME). 

2. Xây dựng quy trình và bộ công cụ đánh giá môn học dựa vào phản hồi 
của sinh viên.
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WORKSHOP 3
ASSESSING THE STUDENT’S PROFESSIONALISM IN CLINICAL PRACTICE

• In this interactive session, we will first review core domains of professionalism 
in medicine and the assessment methods (15 minutes). 

• Following this brief didactic, participants will choose some professionalism 
competencies, and we will engage participants in a brainstorming session on 
developing the assessments of these professionalism competencies (20 minutes). 

• We will next discuss the challenges educators face in assessing professionalism 
and how these challenges might be addressed effectively. [20 minutes]

• We will next demonstrate how to develop a Mini-CEX corresponding to the 
professionalism competencies set for clinical students [15 minutes]

• We will then break into small groups, each tasked with designing a Mini-CEX 
of one or two specific professionalism competencies at a specific level of 
students. We will discuss each proposal in the large group session [15 minutes].

• The final session will summarize the key points and open for any questions 
[05 minutes].

Facilitators

• Nguyen An Nghia, MD, PhD

Director of Professionalism curriculum - Vice head of Department of Medical 
Ethics – Instructor of Department of Pediatrics - University of Medicine and 
Pharmacy at Ho Chi Minh city

• Assoc. Prof. Hac Van Vinh, PhD

Professionalism and Epidemiology expert - Post - Undergraduate Medical 
Education - University of Medicine and Pharmacy at Thai Nguyen

• Vu Thi Hong Anh, MD, PhD 

Vice head of surgery Department – Post - Undergraduate Medical Education 
University of Medicine and Pharmacy at Thai Nguyen

Objectives

By the end of this workshop/satellite, participants are able to:

• Present measurements to assess the professionalism of students in clinical practice

• Identify challenges in assessment the professionalism of students in 
clinical practice

• Develop Mini-CEX corresponding to the professionalism competencies set 
for clinical students

HỘI THẢO 3
ĐÁNH GIÁ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

• Mở đầu buổi thảo luận, người tham dự sẽ được giới thiệu về các năng lực 
chính của tính chuyên nghiệp trong y khoa và các phương pháp được sử 
dụng để lượng giá (15 phút). 

• Kế tiếp phần mở đầu, người tham dự sẽ tự chọn một số năng lực về tính 
chuyên nghiệp trong y khoa và dựa vào đó để thảo luận về cách mình sẽ 
lượng giá các năng lực này đối với sinh viên trong thực hành lâm sàng (20 phút)

• Bước kế tiếp, thông qua hình thức thảo luận nhóm nhỏ, người tham dự sẽ 
thảo luận về những thách thức phải đối mặt trong quá trình thiết kế cách 
lượng giá tính chuyên nghiệp cho sinh viên trong thực hành lâm sàng (20 phút)

• Sau khi tổng kết ý kiến thảo luận, người tham dự sẽ được giới thiệu về cách 
phát triển Mini-CEX tương ứng với những năng lực đã chọn cho sinh viên 
trong thực hành lâm sàng (15 phút)

• Sau phần hướng dẫn cách phát triển Mini-CEX, người tham dự sẽ áp dụng 
vào việc thiết kế Mini-CEX tương ứng với một hoặc hai năng lực về tính 
chuyên nghiệp trên một đối tượng sinh viên y khoa ở trình độ cụ thể. Các kết 
quả này sau đó sẽ được thảo luận chung trong nhóm lớn (15 phút).

• 05 cuối của buổi thảo luận sẽ dành cho việc tổng kết các điểm quan trọng [05 phút].

Điều hành hội thảo

• TS. Nguyễn An Nghĩa;
Trưởng nhóm Tính chuyên nghiệp; Phó Chủ nhiệm Bộ môn Y Đức – Xã hội học; 
Giảng viên Bộ môn Nhi - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

• Phó GS, TS. Hạc Văn Vinh
Chuyên gia về tính chuyên nghiệp và dịch tế học, Giảng viên bộ môn Y tế 
Công cộng và tính chuyên nghiệp – Đại học Y Dược Thái Nguyên 

• BS. TS. Vũ Thi Hồng Anh 
Phó trưởng Bộ môn Ngoại; Phó Giám đốc Viện Đại học Y Dược Thái Nguyên 
– Giảng viên Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược Thái Nguyên. 

Mục tiêu hội thảo
Sau khi kết thúc buổi thảo luận, người tham dự có thể:

• Trình bày các phương pháp đánh giá tính chuyên nghiệp của sinh viên trong thực 
hành lâm sàng .

• Xác định được các thách thức phải đối mặt khi đánh giá tính chuyên nghiệp của 
sinh viên trong thực hành lâm sàng. 

• Phát triển được bảng kiểm Mini-CEX phù hợp với các chuẩn năng lực đã đặt ra cho 
sinh viên trong thực hành lâm sàng .
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WORKSHOP 4
COVID-19 RESPONSE AND LESSONS LEARNED

• In this interactive session, we will first review the challenges COVID-19 brought 
to healthcare and how competency based medical education is different from 
the traditional model [10 minutes].

• Following this brief didactic, we will engage participants in brainstorming 
sessions on the challenges competence-base medical education face in the 
time of COVID-19 and how these challenges might be addressed effectively 
[30 minutes]. We will next demonstrate some lessons from COVID-19 to 
competence-based medical education [5 minutes].

• We will then break into small groups to discuss what kind of competencies 
needed to participate in patient-centered and population-centered health 
systems as members of locally responsive and globally connected teams to 
COVID-19. We will discuss each proposal in large group [30 minutes].

• The final session will summarize the key points and open for any questions 
[ 15 minutes]

Facilitators

• Pham Thi Van Anh, MD, MPH, MIRB.

Director of Professionalism curriculum, Head of Department of Infectious 
Diseases

Hai Phong University of Medicine and Pharmacy

• Assoc. Prof, Tran Bao Ngoc, PhD.

Head of Oncology Department, Deputy Head of Office of Students’ Affair

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

• Assoc. Prof, Nguyen Tien Dung, PhD.

Director

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Objectives

By the end of this workshop/satellite, participants are able to:

• Identify challenges of competence-based medical education in the time of 
COVID-19.

• Develop a vision of medical education with transforming effects of COVID-19 
and possible future pandemics. 

HỘI THẢO 4
ỨNG PHÓ VỚI COVID-19 VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

• Trong hội thảo mang tính tương tác này, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại 
những thách thức mà COVID-19 đã gây ra cho ngành chăm sóc sức khỏe và 
sự khác biệt giữa đào tạo y khoa dựa trên năng lực với đào tạo y khoa truyền 
thống [10 phút]

• Sau phần trình bày này, các vị đại biểu sẽ được tham gia vào việc động não 
suy nghĩ về những thách thức mà đào tạo dựa trên năng lực đang phải đối mặt 
trong thời kỳ COVID-19 và làm thế nào để giải quyết có hiệu quả những thách 
thức này[30 phút]. Tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày một số bài học từ COVID-19 
áp dụng cho đào tạo y khoa dựa trên năng lực [5 phút]

• Sau đó, chúng ta sẽ chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận những năng lực 
nào cần thiết khi tham gia vào hệ thống chăm sóc sức khỏe lấy người bệnh 
và cộng đồng làm trung tâm như là một thành viên cả nhóm đáp ứng tại địa 
phương và kết nối toàn cầu chống lại COVID-19.  Kết quả làm việc của mỗi 
nhóm sẽ được thảo luận trong nhóm lớn [30 minutes]

• Phần kết thúc hội thảo sẽ tóm tắt những điểm chính và để mở cho các câu hỏi 
thảo luận [15 minutes]

Điều hành hội thảo

• Ths. Bs. Phạm Thị Vân Anh

Trưởng Module Thực Hành Y Khoa, Phụ Trách Bộ Môn Truyền Nhiễm

Đại Học Y Dược Hải Phòng

• PGS. TS. Trần Bảo Ngọc. 

Trưởng Bộ Môn Ung Thư, Phó Trưởng Phụ Trách Phòng Công Tác Học Sinh 
Sinh Viên

Đại Học Y Dược Thái Nguyên

• PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu Trưởng

Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Mục tiêu hội thảo

Sau khi tham gia hội thảo, các đại biểu có thể:

• Xác định được những thách thức của đào tạo y khoa dựa trên năng lực trong 
thời kỳ COVID-19

• Phát triển tầm nhìn để đổi mới đào tạo y khoa cho phù hợp với tác động của 
COVID-19 và các đại dịch khác có thể xảy ra trong tương lai
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WORKSHOP 5
INTER-PROFESSIONAL EDUCATION

In this session, participants will explore processes of development and integration 
of Interprofessional Education (IPE) in the Curriculum of the University of Medicine 
and Pharmacy at Ho Chi Minh City (UMP). Participants will also experience 
some activities applied in IPE courses at UMP and discuss the necessity, the 
advantages, and difficulties in implementation this new course in Viet Nam.

Below is the reference format for a 1.5-hour workshop.

• An ice breaking game (scheduled for 5 minutes)

• Two short presentations of IPE development and implementation at UMP 
(scheduled for 25 minutes)

• Following the presentations, participants will experience some activities of 
IPE in small groups (scheduled for 30 minutes)

• A presentation of 360-degree feedback in IPE (scheduled for 10 minutes)

• The workshop goes to the end by a Q&A session, wrapping up the main 
ideas (scheduled for 20 minutes)

Facilitators

• Tran Thuy Khanh Linh, PhD. Nursing, 

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

• Nguyen Thi Mai Hoang, MA. 

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

• Vu Thi Hong Anh, PhD,

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Objectives

By the end of this workshop, participants are able to:

• Explain the importance of inter-professional collaboration practice (IPCP) in 
healthcare system.

• Identify the four core competencies of inter-professional education (IPE)

• Identify appropriate teaching/ learning methods for IPE

• Develop appropriate assessment techniques used in IPE

HỘI THẢO 5
GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH

Trong hội thảo này, người tham gia khám phá quá trình xây dựng và tích hợp học 
phần Giáo dục liên ngành (IPE) vào Chương trình đào tạo y khoa dựa trên năng 
lực của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (UMP). Người tham gia cũng sẽ 
trải nghiệm một số hoạt động của IPE tại UMP cũng như thảo luận về tính cần 
thiết, thuận lợi và khó khăn khi triển khai nội dung mới này ở Việt Nam.

Sau đây là khung chương trình của hội thảo 1,5 giờ.

• Trò chơi phá băng (dự kiến: 5 phút)

• Hai bài trình bày ngắn về xây dựng và triển khai IPE tại UMP (dự kiến: 
25 phút)

• Sau các bài trình bày, người tham gia trải nghiệm một số hoạt động của IPE 
theo nhóm nhỏ (dự kiến: 30 phút) 

• Bài trình bày về phản hồi 360o trong IPE (dự kiến: 10 phút)

• Hỏi – Đáp, kết luận các điểm chính của workshop (dự kiến: 20 phút)

Điều hành hội thảo

• Trần Thụy Khánh Linh, TS. ĐD, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (UMP)

• Nguyễn Thị Mai Hoàng, ThS. DS., Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (UMP)

• Vũ Thị Hồng Anh, TS.BS, Đại học Y Dược Thái Nguyên

Mục tiêu hội thảo

Sau buổi hội thảo, người tham gia có thể: 

• Giải thích được tầm quan trọng của hợp tác liên ngành (IPCP) trong lĩnh 
vực y tế.

• Xác định được 4 năng lực cốt lõi của giáo dục liên ngành (IPE)

• Xác định được các phương pháp dạy/học IPE phù hợp 

• Xây dựng kỹ thuật đánh giá phù hợp trong IPE 
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HỘI THẢO VỆ TINH
SATELLITE SESSIONS
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SATELLITE 1
RESIDENCY EDUCATION REFORM IN VIETNAM

This session is a forum for Ministry of Health (MOH), medical universities, hospitals 

across the country, and medical education experts to meet and exchange 

information on residency education reform in Vietnam and in the world. The 

participants will also discuss on lessons learned and recommendations to help 

Vietnam develop appropriate policies and related documents, moving forward 

to the integration in the international post-graduation medical programs. 

Objectives: By the end of this session, participants will be able to: 

• To share lessons learned from standardized residency programs in the world; 

• To update the progress of policy development in the area of residency 

education reform in Vietnam; 

• To share the proposal on hospitalized disease models for the development 

of practical criteria in Residency Training Programs in Vietnam; 

• To share the assessment system of resident competency in the new surgical 

residency program in Hochiminh city UMP 

• To discuss the plan of Surgical Residency Education Reform in Vietnam

Led by:  Ministry of Health (The Administration of Science, Technology, and  

     Training (ASTT) and The Legal Department)

Facilitator: Hanoi Medical University (HMU) and Hochiminh city Medical and  

           Pharmacy University (HUMP)  

HỘI THẢO VỆ TINH 1
ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA TẠI VIỆT NAM

Hội thảo này là diễn đàn để Bộ Y tế, các Trường Đại học Y dược, Bệnh viện trên 

cả nước và các chuyên gia đào tạo y khoa gặp gỡ và trao đổi các thông tin về 

đổi mới đào tạo chuyên khoa Y tại Việt Nam và trên thế giới. Đồng thời, các đại 

biểu sẽ được thảo luận về những bài học kinh nghiệm và các hoạt động nên 

được triển khai để giúp Việt Nam xây dựng được các chính sách và văn bản phù 

hợp về đổi mới đào tạo chuyên khoa, tiến tới hội nhập với các chương trình đào 

tạo y khoa quốc tế. 

Mục tiêu: Khi kết thúc hội thảo, các hội thảo viên sẽ được 

• Chia sẻ về nhưng quy định và Khung năng lực cơ bản của các chương trình 

đào tạo chuyên khoa Y trên thế giới; 

• Cập nhật về các hoạt động xây dựng Nghị định đào tạo chuyên khoa và các 

văn bản liên quan tại Việt Nam; 

• Chia sẻ về nghiên cứu đánh giá mô hình bệnh tật tại các bệnh viện để xây 

dựng các tiêu chí thực hành cho các Chương trình đào tạo chuyên khoa tại 

Việt Nam; 

• Chia sẻ về hệ thống lượng giá năng lực bác sĩ nội trú (BSNT) ngoại trong đổi 

mới Chương trình đào tạo BSNT tại Trường Đại học Y dược thành phố Hồ 

Chí Minh

• Thảo luận về đổi mới đào tạo chuyên khoa tại Việt Nam. 

Chủ trì: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và Vụ Pháp chế Bộ Y tế, Bộ Y tế 

Đồng chủ trì: Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và đại học Y Hà Nội
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SATELLITE 2
PARTNERSHIP TO SUSTAIN MEDICAL EDUCATION

TRANSFORMATION IN VIETNAM

In this 2-hours session, conference participants will have the opportunity to 
work together on how to sustain Medical Education Transformation in Vietnam. 
The session will start with an overview presentation on medical education 
transformation in Vietnam focusing on what works/not works and lessons 
learnt from medical universities. The conference participants will then work in 
groups to (1) identify strengths, weakness, opportunities, and threats to medical 
education transformation in medical universities in Vietnam and (2) identify 
key points to develop the action plan for sustaining the medical education 
transformation with regarding to the university autonomy, organization, finance, 
and capacity building. The session goes to the end by short presentations, Q&A 
part, and wrapping up the main ideas The outputs of this discussion will be 
presented as a report and an agreement for policy advocacy and for planning 
and implementation of medical education transformation in universities.

Objectives

By the end of this workshop/satellite, participants are able to:

• Have an overview of medical education transformation in medical universities 

in Vietnam 

• Identify strengths, weakness, opportunities, and threats to medical education 

transformation in medical universities in Vietnam

• Identify key points to develop the action plan for sustaining the medical 

education transformation with regarding to the university autonomy, 

organization, finance, capacity building

Led by:   Assoc. Prof. Nguyen Minh Tam, Vice Rector, Hue UMP

Facilitators:  PhD. Nguyen Thi Thu Thai, TN UMP

   PhD. Nguyen Kieu Giang, TN UMP

HỘI THẢO VỆ TINH 2
HỢP TÁC NHẰM DUY TRÌ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Y KHOA TẠI VIỆT NAM

Trong hội thảo vệ tinh này, người tham gia sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau về 
chủ đề hợp tác nhằm duy trì đổi mới giáo dục y khoa tại Việt Nam. Hội thảo sẽ 
bắt đầu với bài báo cáo tổng quan về tình hình đổi mới giáo dục y khoa tại các 
Trường Đại học Y ở Việt Nam, tập trung vào những gì đã làm được/chưa làm 
được và bài học kinh nghiệm. Người tham gia sau đó sẽ được chia nhóm thảo 
luận về (1) xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ đối với đổi mới 
giáo dục y khoa tại các Trường Đại học Y ở Việt Nam, và (2) xác định những điểm 
chính trong phát triển kế hoạch hành động nhằm duy trì và phát triển đổi mới 
giáo dục y khoa tại các Trường bao gồm các nội dung liên quan đến tự chủ đại 
học, tổ chức, tài chính, và nâng cao năng lực. Phần cuối Hội thảo sẽ có các báo 
cáo ngắn và tổng kết về các nội dung thảo luận. Sản phẩm của Hội thảo sẽ là các 
bản báo cáo và đồng thuận làm cơ sở cho xây dựng chính sách và công tác lập 
kế hoạch, triển khai đổi mới giáo dục y khoa tại các Trường Đại học Y ở Việt Nam

Mục tiêu hội thảo

Kết thúc Hội thảo vệ tinh này, người tham dự có thể:

• Có được báo cáo tổng quan về tình hình đổi mới giáo dục y khoa tại các 

Trường Đại học Y ở Việt Nam

• Xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ đối với đổi mới 

giáo dục y khoa tại các Trường Đại học Y ở Việt Nam

• Xác định được những điểm chính trong phát triển kế hoạch hành động nhằm 

duy trì và phát triển đổi mới giáo dục y khoa tại các Trường bao gồm các nội 

dung liên quan đến tự chủ đại học, tổ chức, tài chính, và nâng cao năng lực.

Chủ tọa:  PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Huế

Điều hành: TS. Nguyễn Thị Thu Thái, TN UMP

          TS. Nguyễn Kiều Giang, TN UMP
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SATELLITE 3 
TRAINING OF PROFESSIONALISM IN NURSING PRACTICE

• In this workshop, first of all, we will be looking back at the situation of 
professionalism teaching in the current Nursing training program. After 
this presentation, the delegation of each university will discuss and provide 
more information in order to have a general picture of the situation of 
professionalism teaching in Nursing training at the moment (20 minutes)

• After that, we will divide into small groups to discuss and identify the 
advantages and diadvantages of integrating professionalism teaching in 
Nursing training programs in the Skilled Lab and Clinics. Next, we will discuss 
the results of each group in a large group (30 minutes)

• Group discussion by each university to propose solutions and action 
plans for nursing training to increase professionalism in nursing practice 
in the future. (30 minutes)

• Finally, we will summarize the main points and leave it open for discussion 
questions. Suggest that the universities which have nursing training programs 
develop specific plans to enhance the professionalism in nursing practice in 
each university including content/action, expected outcomes, implementers. 
The Universities complete the plan and send it to the Organizing Committee 
before November 20, 2020. [10 minutes]

Objectives: After the workshop, the delegate can:

• To understand the situation of Professionalism teaching in the current 
Nursing training program.

• To identify the advantages and disadvantages of integrating of Professionalism 
teaching in the Nursing training program in the Skilled Lab and the Clinics.

• To propose solutions and action plans for the Nursing training programs to 
enhance professionalism in nursing practice.

Led by:   Nguyen Thi Lan Anh, PhD

       Dean of Faculty of Nursing; Hanoi Medical University

Facilitators: Assoc. Prof. Duong Hong Thai, PhD

   Head of Internal Medicine Department; Thai Nguyen University of  
   Medicine and Pharmacy

   Nong Phuong Mai, PhD

   Faculty of Nursing - Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

HỘI THẢO VỆ TINH 3 
ĐÀO TẠO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG

• Trong hội thảo này, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhìn lại thực trạng của việc 
giảng dạy tính chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo Điều dưỡng hiện 
nay. Sau phần trình bày này, đại biểu các trường sẽ cùng tham gia ý kiến bổ 
sung để hội thảo có được bức tranh tổng quát nhất về tình hình giảng dạy 
tính chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo Điều dưỡng tại thời điểm 
hiện tại.[20 phút]

• Sau đó, chúng ta sẽ chia thành những nhóm nhỏ để thảo luận, tìm ra những 
thuận lợi, khó khăn khi thực hiện lồng ghép giảng dạy tính chuyên nghiệp 
trong chương trình đào tạo Điều dưỡng tại Skillab và lâm sàng. Tiếp theo sẽ 
thảo luận nhóm lớn về kết quả làm việc của mỗi nhóm. [30 phút]

• Thảo luận nhóm theo từng trường để đề xuất giải pháp và kế hoạch hành 
động của công tác đào tạo Điều dưỡng nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp 
trong thực hành điều dưỡng trong thời gian tới. [30 phút]

• Phần kết thúc hội thảo sẽ tóm tắt những điểm chính và để mở cho các câu 
hỏi thảo luận. Đề nghị các trường có chương trình đào tạo Điều dưỡng xây 
dựng kế hoạch cải thiện cụ thể nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp trong 
thực hành điều dưỡng của trường mình bao gồm: nội dung/hành động, kết 
quả mong đợi, người thực hiện. Các trường hoàn thiện kế hoạch và gửi về 
Ban tổ chức trước ngày 20/11/2020.  [10 phút]

Mục tiêu hội thảo

Sau khi tham gia hội thảo, các đại biểu có thể:

• Hiểu được thực trạng giảng dạy tính chuyên nghiệp trong chương trình đào 
tạo Điều dưỡng hiện nay.

• Xác định được những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện lồng ghép giảng 
dạy tính chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo Điều dưỡng tại Skillab 
và lâm sàng.

• Đề xuất giải pháp và kế hoạch hành động của công tác đào tạo Điều dưỡng 
nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp trong thực hành điều dưỡng.

Chủ tọa:  TS. Nguyễn Thị Lan Anh

           Trưởng Khoa Điều dưỡng; Đại học Y Hà Nội

Điều hành: PGS.TS. Dương Hồng Thái 

          Trưởng Bộ môn Nội; Đại học Y – Dược Thái Nguyên

          TS. Nông Phương Mai  

           Phụ trách Khoa Điều dưỡng; Đại học Y – Dược Thái Nguyên
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CUỘC THI TIỂU LUẬN DÀNH CHO SINH VIÊN
ESSAY CONTEST
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BUI MY ANH
Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

The coronavirus (COVID-19) pandemic has 
impacted greatly on the house of medicine, 
generating shockwaves of uncertainty, fear and 
rising questions about the role of the medical 
student during the times of public health crises. On 
31 March 2020, Vietnamese government ordered 
a nationwide isolation of 15 days from 1 to 15 April. 
As a result, medical education has experienced 
an unprecedented interruption, with a significant 
impact on medical students at clinical phase, who 
were considered non-essential healthcare workers 

and removed from the fight against COVID-19.

Before the COVID-19 pandemic, there were two contrasting examples of the roles 
of medical students in a healthcare crisis: The 1918 Spanish influenza epidemic and 
the 2003 SARS outbreak. During the 1918 Spanish influenza epidemic, medical 
students were asked to replace physicians lost to infection and deployed to areas 
in need across Spain. Similarly, in Philadelphia, third- and fourth-year students 
from the University of Pennsylvania School of Medicine staffed an emergency 
hospital with minimal to no supervision, after receiving a single lecture on the 
disease. These examples represent an aggressive expansion of responsibility for 
medical students in a time of crisis. 

In contrast to the important role of medical students providing direct patient 
care, in 2003 during the severe acute respiratory syndrome (SARS) outbreak, 
medical student exposure to patients was sharply curtailed. That year, the Faculty 
of Medicine at the Chinese University of Hong Kong suspended clinical teaching 
of medical students after 17 students contracted the SARS coronavirus from an 
index patient while on the wards. Similarly, the University of Toronto restricted 
clinical activity for their medical students during the same outbreak.

Pandemics and other critical incidents may offer valuable and relatively rare 
educational experiences to us learners. That’s why in response to removing 
students from the clinical setting during the COVID-19 pandemic, “We’re a 
resource that is not being fully tapped,” was a sentiment that was echoed by 
all of the medical students. Most students felt that their training thus far had 
prepared them to assist in the clinical setting and that they were not being used 
to their fullest potential.

 In this critical time, we, as future doctors, need to reflect on our role and mission 
in the healthcare system in the 21st century. While our main goal may stay the 

BÙI MỸ ANH
Đại Học Y Dược Thái Nguyên

Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ lên nền 
y học toàn cầu, làm cả thế giới phải rung chuyển 
trước cơn địa chấn mà nó gây ra. Sự bấp bênh, cùng 
những hoang mang lo sợ, đã dấy lên hàng loạt câu 
hỏi về vai trò của sinh viên y khoa trong thời kỳ 
khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Ngày 31 tháng 3 
năm 2020, Chính phủ Việt Nam ra chỉ thị cách ly xã 
hội trên cả nước trong 15 ngày, từ ngày 1 đến ngày 15 
tháng 4. Điều đó đã gây ra sự gián đoạn chưa từng 
có trong chương trình đào tạo y tế, làm ảnh hưởng 
đáng kể đến sinh viên y khoa giai đoạn lâm sàng, 

những người thuộc đội ngũ nhân viên y tế nhưng bị coi là dư thừa và buộc phải 
đứng ngoài cuộc chiến.

Trên chặng đường phát triển của nền y học hiện đại, trước đại dịch COVID-19, vai 
trò của sinh viên y khoa đã được thể hiện theo hai khuynh hướng hoàn toàn trái 
ngược nhau, khi so sánh giữa hai thời kỳ khủng hoảng: dịch cúm Tây Ban Nha 
năm 1918 và dịch SARS năm 2003. Trong đợt dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, 
sinh viên y khoa được yêu cầu tham gia khám chữa bệnh, nhằm lấp đầy khoảng 
trống do các bác sĩ bị nhiễm bệnh để lại. Thậm chí họ còn được điều động đến 
những khu vực cấp thiết trên khắp Tây Ban Nha. Tương tự, ở Philadelphia, sinh 
viên năm thứ ba và thứ tư của Trường Y Đại học Pennsylvania, dù chỉ được nghe 
một bài giảng về căn bệnh, đã được điều động đến làm việc tại một bệnh viện 
cấp cứu mà gần như không có sự giám sát. Những ví dụ trên đã thể hiện sự đề 
cao trách nhiệm của sinh viên y khoa trong thời kỳ khủng hoảng y tế.

Trái ngược với vai trò quan trọng của sinh viên y khoa trong khám chữa bệnh 
trực tiếp ở thế kỷ trước, vào năm 2003, trong đợt bùng phát của Hội chứng hô 
hấp cấp tính nặng (SARS), sự tiếp xúc giữa sinh viên và bệnh nhân bị hạn chế tối 
đa. Năm đó, Khoa Y thuộc Đại học Trung Văn Hương Cảng (Chinese University 
of Hong Kong) đã đình chỉ việc giảng dạy lâm sàng, sau khi 17 sinh viên bị nhiễm 
coronavirus SARS từ bệnh nhân số 0 khi đi học tại buồng bệnh. Tương tự, Đại 
học Toronto đã hạn chế các hoạt động lâm sàng của sinh viên trong cùng đợt 
bùng phát đó.

Đại dịch và các sự cố y khoa nghiêm trọng có thể cho chúng ta - những người 
đang đi học - những kinh nghiệm lâm sàng hiếm hoi và quý giá. Đó là lý do tại 
sao: “Chúng tôi là nguồn nhân lực chưa được khai thác hiệu quả” - là tâm tư của 
tất cả các sinh viên y khoa khi phải rời khỏi môi trường lâm sàng trong đại dịch 
COVID-19. Hầu hết sinh viên cảm thấy mình đã được đào tạo đủ để hỗ trợ trong 
bối cảnh lâm sàng, nhưng lại không được phát huy hết khả năng của bản thân.
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Trong khoảng thời gian này, chúng ta - những bác sĩ tương lai, buộc phải suy 
ngẫm về vai trò và sứ mệnh của mình đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe thế kỷ 
21. Mục tiêu chính của ta luôn không đổi, đó là trở thành một bác sĩ giỏi, nhưng 
chúng ta cần phải quan tâm hơn đến diễn biến của bệnh dịch, của các vấn đề 
sức khoẻ mới nổi và cần tham gia hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Bên cạnh việc nghiêm túc tuân thủ chỉ thị giãn cách xã hội - giảm gánh nặng lên 
hệ thống y tế, chúng ta có thể tham gia các hoạt động tình nguyện dưới nhiều 
hình thức khác nhau: Trợ giúp các đường dây nóng, truy tìm dấu vết F0, F1,... hỗ 
trợ lấy mẫu xét nghiệm ở các trung tâm y tế, v.v.

Chúng ta có thể lan tỏa những thông điệp tích cực qua mạng xã hội về sự cần 
thiết của việc đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên,... 
Vận dụng kiến thức của mình để làm các thông điệp trở nên dễ hiểu hơn, từ đó 
giúp nâng cao nhận thức và hành vi của mỗi người.

Chính phủ cùng đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm tìm kiếm các giải pháp tốt nhất 
trong cuộc chiến chống đại dịch trên mọi phương diện. Với góc nhìn của một 
sinh viên y khoa, tôi thấy việc quan sát và chọn lọc thông tin là điều then chốt 
nhất. Từ đó, chúng ta có thể thảo luận những điều mà chúng ta đã được quan sát 
để rút ra cách tiếp cận đúng đắn.

 Suy cho cùng, vào thời điểm này, vai trò của sinh viên y khoa vẫn chưa được 
đánh giá đúng. Nhưng với một tư duy tích cực và thái độ đúng đắn, chúng ta có 
thể tận dụng tối đa cơ hội này để: Chủ động xông pha lên phía trước, không lùi 
bước dù gặp phải bất cứ khó khăn, luôn mở to mắt và lắng tai nghe, ta sẽ học 
được rất nhiều thứ — về kinh nghiệm lâm sàng, về khả năng lãnh đạo, về khát 
vọng nghề nghiệp của mỗi chúng ta và về những điều cần phải làm để cải thiện 
hệ thống chăm sóc sức khỏe trong thế kỷ 21.

same as becoming a good doctor, we need to be more attentive to the current 
situation and provide help whenever we can.

Besides strictly following the social distancing policy, which will help keep the 
healthcare system intact, we can volunteer to serve in many ways: Help man 
call centres, support case and contact tracing, and test patients at assessment 
centres, etc. 

We can also influence other people through social media by amplifying the 
important messages of other leaders and advocates to wear facemask, practice 
social distancing, wash hands, and so on. Using our knowledge to translate the 
messages from authorities into something more understandable, it could raise 
awareness and influence many people.

But perhaps carefully observed is the most important and critical thing that 
students can do during these times. There are many physician leaders and 
advocates trying to make a difference on the clinical front line, in the media, 
and through social media. Reflecting on examples of good leadership or poor 
decisions and their impact on health care or policy decisions will help learners 
identify successful approaches. Discussing these observations with each other 
and with our mentors will help we see the strategic pieces around why a decision 
was taken, or the clinical pearls around how a diagnosis was made.

In conclusion, our role as a medical student at the time may seem fragile and 
underestimated compared to essential healthcare workers. But with a carefully 
thought and positive mindset, we can certainly make the most of this once-in-a-
lifetime learning opportunity. Throw ourselves into the response and say yes to 
whatever arises, while keeping eyes and ears open, there is much to be learned—
about practice, leadership, our own career aspirations, and what needed to be 
done to better our healthcare system in the 21st century.



8584

LE THAI HOAN
Thai Binh University of Medicine and Pharmacy

I am a medical student. My typical life is filled 
with busy days in the hospital and auditorium and 
hovers around the questions about pathology and 
treatment approaches which target an ultimate goal 
as ‘how to become a good doctor?’. Then, after a 
half-year co-existing with the COVID-19 pandemic, 
and days with slow living pace in social distancing 
plus the observations, experiences over the stories 
of the pandemic nationwide response in solidarity, 
the altogether that makes me ponder over another 
question - a last but not least one which is: “What to 

do to become an integrity doctor in the future?”

To answer the questions above, people probably want to mention firstly the 
lofty missions of a doctor. For me, I believe that, since our first steps into the 
medicine profession with the desire to heal others, we have already had our own 
role and sacred missions. I used to hear that a half of the whole effectiveness 
of a healthcare process to a patient in general depends on the patient himself, 
which means his knowledge, attitude, behavior to his own health, the other half 
is attributable to the role of the doctor. And within this half, only 50% is the 
result of an accurate diagnosis and appropriate treatment regimen, the other 
50% comes from the counselling which helps the patient and his family ensure 
their role, in fact. This is a good chance for medical students to promote their 
role and collaborate with doctors in providing a dedicated explanation about 
the condition to the patient and his family, to guide them along with accurate 
recommendation compliance, to avoid the risk factors, to take care to themselves 
well after discharge, or simply share with them how to take care of their mental 
health; these little but extremely practical acts, have we done them well enough? 
And yet, we could similarly apply these principles to contribute to the healthcare 
services during COVID-19 time. Though we might not be able to join the front-line 
healthcare workers in response to the pandemic and patient care provision, we 
could instruct, disseminate information and help others to accomplish “the half” 
of their important role. As things which seem to be so simple such as regular 
hand washing and mask wearing, staying away from crowded places, body 
immune enhancement, accurate health declaration… contributes significantly 
and effectively to the pandemic response at the university and the university 
hospital where I study as well as to the joint efforts of the whole country.

Besides the support to patients throughout treatment process, it is true that 
medical students should not downplay their expertise exchange. We will 

LÊ THÁI HOÀN
Đại Học Y Dược Thái Bình

Tôi là một sinh viên y khoa, cuộc sống của tôi thường 
nhật chỉ bận rộn ở bệnh viện và giảng đường, quanh 
quẩn với những câu hỏi về bệnh học và phương pháp 
điều trị với mục tiêu : “Làm thế nào để trở thành một 
bác sĩ giỏi”. Để rồi sau hơn nửa năm sống chung với 
dịch COVID- 19, sau những ngày sống chậm trong 
thời gian cách li xã hội, cộng với những quan sát, 
trải nghiệm của bản thân qua câu chuyện đồng tâm 
phòng chống dịch trên cả nước, đã giúp tôi suy 
ngẫm về một câu hỏi khác, quan trọng không kém, 
rằng: “Cần làm những gì để trở thành người bác sĩ 

chân chính trong tương lai?”

Để trả lời cho câu hỏi trên đây, có lẽ mọi người sẽ muốn đề cập trước tiên đến 
những nhiệm vụ cao cả của một nguời thầy thuốc. Còn tôi thì tin rằng, kể từ khi 
bước chân vào ngành y, với mong muốn chữa lành cho người khác, chúng ta đã 
có vai trò và sứ mệnh riêng của chính mình. Tôi từng nghe rằng hiệu quả của quá 
trình chăm sóc sức khỏe cho một bệnh nhân nói chung, chiếm tới một nửa phụ 
thuộc vào người bệnh, tức là hiểu biết, thái độ, hành vi của người bệnh đối với 
sức khỏe của bản thân, chỉ một nửa còn lại là vai trò của người thầy thuốc. Và 
trong nửa này, cũng chỉ có 50% là kết quả việc chẩn đoán và điều trị theo đúng 
phác đồ, 50% còn lại đến từ việc tư vấn, chính là giúp đỡ bệnh nhân và gia đình 
thực hiện tốt vai trò của chính họ. Đây chính là cơ hội tốt để sinh viên y khoa 
phát huy vai trò của mình, phối hợp cùng bác sĩ giải thích tận tình về bệnh tật 
cho bệnh nhân và gia đình, hướng dẫn họ thực hiện đúng y lệnh, phòng tránh 
yếu tố nguy cơ, chăm sóc tốt bản thân giai đoạn sau khi ra viện, hay đơn giản 
những câu chuyện để chia sẻ về mặt tinh thần, những việc nhỏ nhưng vô cùng 
thiết thực này, liệu rằng chúng ta đã làm đủ tốt? Và hẳn chúng ta cũng có thể áp 
dụng tương tự để góp phần phục vụ trong tình hình của dịch COVID-19, dù có 
thể chúng ta chưa tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch và điều trị bệnh 
nhân, nhưng chúng ta có thể hướng dẫn, tuyên truyền và giúp đỡ người khác 
thực hiện tốt “một nửa vai trò” quan trọng của họ, bởi những việc tưởng chừng 
đơn giản như giữ thói quen rửa tay và đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc đông người, 
nâng cao sức đề kháng của cơ thể, khai báo y tế trung thực, đã góp phần rất lớn 
vào hiệu quả chống dịch của nhà trường và bệnh viện trường đại học y dược nơi 
tôi học, cũng như của cả nước ta đang đồng lòng hướng tới.

Ngoài việc giúp đỡ người bệnh trong tiến trình điều trị, đúng là sinh viên y khoa 
không thể xem nhẹ việc trau dồi khả năng chuyên môn. Chúng ta sẽ trở thành 
người thầy thuốc, sẽ sử dụng hiểu biết để đưa ra các biện pháp tác đông lên cơ 
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thể con người– một cơ thể sống tuyêt vời được tạo hóa tạo ra vô cùng phức tạp 
và tinh vi, từng chi tiết nhỏ điều chỉnh, điều hòa lẫn nhau và ảnh hưởng đến nhau 
một cách thực sự mật thiết. Mọi tác động nhỏ của chúng ta đều làm ảnh hưởng 
đến quỹ đạo của cỗ máy tuyệt vời này, đó là lí do mọi biện pháp điều trị đều có 
nhược điểm riêng, có tác dụng không mong muốn lên các cơ quan khác. Nếu 
chúng ta không đủ hiểu những cơ chế vận hành của cơ thể con người, nếu chúng 
ta chỉ chăm sóc, điều trị theo thói quen lâm sàng và đơn thuần từ triệu chứng 
của bệnh nhân, rất có thể chúng ta lại khiến hoạt động của cỗ máy tồi tệ hơn ban 
đầu, công sức của chúng ta không mang lại hiệu quả mà còn khiến bệnh nhân rơi 
vào tình trạng nặng nề hơn. Vì vậy, muốn trở thành người bác sĩ chân chính, hãy 
trở thành người bác sĩ hiểu bản chất vấn đề!

Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21, thời đại mà nhờ vào sự tiến bộ của khoa học 
kĩ thuật và Internet, mọi lĩnh vực đều được cập nhật, phát triển liên tục và y học 
cũng không ngoại lệ. Virus Corona có thể sau một ngày đã được báo cáo chủng 
mới, đặc điểm mới, kit xét nghiệm mới, những phát hiện của các nhà khoa học về 
thời gian ủ bệnh, sự nhiễm bệnh trên động vật, chu kì phát triển của virus, hiệu 
quả của các phương pháp dự phòng, điều trị,… luôn là chủ đề nóng được tranh 
luận hàng ngày. Hòa cùng với những tiến bộ này, chúng ta dễ dàng trở nên tụt 
hậu bất cứ lúc nào nếu chúng ta tự thỏa mãn và dừng lại việc học hỏi. Việc rèn 
luyện kĩ năng cập nhật thông tin, khả năng thích nghi với những thay đổi mới, 
hay viêc học cách tham gia vào một số đề tài nghiên cứu trở nên ngày càng quan 
trọng với mỗi nhân viên y tế tương lai. Thế kỉ 21 với sự phát triển của AI hỗ trợ 
ngày càng nhiều cho chúng ta trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, nhưng hãy yên 
tâm rằng AI không thể thế chỗ hoàn toàn vị trí của một bác sĩ. Bởi vì tôi cho rằng, 
người bác sĩ thực thụ cần hội tụ đủ ba yếu tố: Head, Hand và Heart, rằng nhận 
cảm riêng và lòng nhận ái của mỗi người thầy thuốc là không gì thay thế được. 
Khoa học kĩ thuật dù rất phát triển nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai 
sót, cũng như việc không có một test nhanh hay kit xét nghiệm bệnh Covid-19 
nào hoàn hảo trên lâm sàng. Chúng ta hãy học cách cảm nhận tinh tế, trau dồi kĩ 
năng lâm sàng, sử dụng công nghệ như là công cụ hỗ trợ đắc lực nhưng không 
vì thế mà quá tin tưởng hay trở nên lệ thuộc vào kết quả của các thiết bị hỗ trợ.

Là những người thầy thuốc tương lai của thế kì 21, sinh viên ngành y nếu chỉ chú 
trọng đến y thuật là chưa đủ, mà còn phải rèn luyện về y đức. Và bởi vì lòng yêu 
nghề, yêu người, đức tính trung thưc không phải chỉ có sẵn trong tư chất mà có 
thể được hình thành, cải thiện được qua quá trình trải nghiệm, học hỏi và tự giáo 
dục bản thân. Vậy, phải chăng vấn đề đạo đức nghề nghiệp, cũng như các văn 
bản pháp luật liên quan đến quá trình hành nghề y nên là chủ đề được sinh viên 
y khoa chúng ta bàn luận, trao đổi và chú trọng nhiều hơn trong quá trình rèn 
giũa để trở thành người bác sĩ chân chính?

become the doctors who use what we know to bring out the approaches that 
affect human body -  a wonderful living body that Creator designed with an 
extreme level of complexity and subtlety, in every of its tiny details with closely 
interlinked interactions. Every small effect that we create impacts the trajectory 
of this amazing machine, as a result, every treatment approach has its own 
drawbacks with unexpected effects on other organs. If we do not understand 
well the operational mechanisms of the human body, if we only provide care, 
treatments as clinical routines and purely stemmed from patient’s symptoms, 
it is very likely that the machine’s problems get worse, then our efforts do not 
bring the effectiveness but exacerbate patient’s condition. Therefore, to be an 
integrity doctor, one should first become the doctor who understand the genuine 
nature of an issue!

Living in the 21st Century, the time of innovations of science, technology and 
internet, when all areas are continuously updated, developed and medicine is 
no exception. The novel coronavirus strain was possibly reported after one day 
with its new characteristics, the new test kit, the discoveries of scientists on 
incubation time, the infections in animals, the development cycle of the virus, the 
effectiveness of the precaution measures, treatments, etc. All are hot potatoes 
that are debated every day. Immersing into these innovations, we easily lag 
behind at any time if we feel self-satisfied and stop learning. The practice of 
the information update skill, the ability to adapt to the new changes or to learn 
how to take part in some research thesis are increasingly becoming important 
to the future healthcare workers. With the AI development in the 21st century, 
the healthcare mission is increasingly supported, yet it could be assured that 
AI could not completely replace doctors. Because an authentic doctor is the 
convergence of the three factors: Head, Hands and Heart, which means the self-
perception and benevolence of each doctor is irreplaceable. Not matter how 
much the technology develops, mistakes are inevitable. Similarly, there is no 
perfect clinically rapid test kit for COVID-190. We should learn to feel with subtlety, 
keep learning & practicing clinical skills, use the technologies as efficient tools, 
yet avoid overconfidence or overdependence on the results of these equipment.

As the future doctors of the 21st century, a sole focus on medicine is not enough 
to medical students, yet a medical ethics must also be practiced. Since the love 
for the profession, for human being, the integrity are not innate qualities but 
require the time for establishing, improving over experiences, learning and self-
reflection process. Hence, should the professional ethics, as well as the relevant 
legal documents on medical professional practice be the topics for medical 
students to discuss, exchange ideas and focus more during our training & practice 
journey to become integrity doctors?
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NGUYEN TRAN MINH DUC
University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh
The new balance 

“That’s the end of our online hematology learning 
series. Thank you for your listening. Hope you’re all 
safe and sound. We’ll meet again in the clinical wards 
next week”. Doctor Tuan ends the streaming class.

Waving our hands, we say goodbye to the teachers. 
Although we can see each other on the screen, every 
day for months, the idea of offline meeting ready does 
inspire us.

 We are fourth-year medical students. And as we all 
knew, COVID-19 changed everything in our life, in a 
way that no one could ever imagine; from moving to 

online classes, having postponed clinical practice, to applying public health policy of 
social quarantines and physical distancing for nearly three months. Finally, Vietnam 
announces “the new normal”, which means a new milestone of success in the fight 
against this pandemic.

“Let’s re-start this year”. I packed my bag and went to sleep earlier. 

Today is our first day in the final two weeks on the haematology module, and it is also 
the first time we practice on the ward with real patients, not behind the computer.

“Finally, I can observe how to take a marrow biopsy and bone biopsy in clinical practice”

 Our teacher divides us into small groups, each student takes care of one patient, 
and provides some tips about self-preparing PPE such as bringing your facemasks, 
and doing hand hygiene. These are not only to protect yourself, of course, especially 
under the COVID-19 time but also because, in the haematology department, advanced 
stage of leukaemia patients require chemotherapy, and they are susceptible to 
infection, mostly hospital-related.

Miss Nguyen, my patient, is a 58-year-old farmer with a skinny body. She has 
asymmetric petechiae with unintentional weight loss recently, swollen lymph nodes, 
and an enlarged spleen. She has been diagnosed with acute leukaemia lymphoma, 
which is a type of bone marrow. Leukaemia, in general, produce immature cells 
which malfunction and those cells also cause difficulty in the blood flow in the 
blood vessels. Besides immunosuppression in early-stage and supportive therapy, 
chemotherapy is the primary treatment for later stage. In my case, Miss Nguyen, 
although having a slight fever, is now in a stable condition, and I can collect her 
medical records easily.

As usual, I will say thank you to her when we finish the task. However, I have to admit 
that I am a little bit excited that day, since for so long, we didn’t have a chance to 
practice in clinical wards.

“This is the feeling”. I thought 

We have lots of in-depth conversation, and slowly day-by-day forming emotional 
bonding. At first, after receiving the confirmed diagnosis, like the majority of new-
cancer-diagnosed patients, she cried a lot, not only because of the expected coming 

NGUYỄN TRẦN MINH ĐỨC
Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh
Cân bằng mới

“Bài giảng online cuối cùng của mô-module Huyết học 
tới đây là hết. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Mong các 
em bình an vô sự và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khoa 
lâm sàng vào tuần sau ”. Bác sĩ Tuấn kết thúc buổi học 
trực tuyến.

Vẫy tay chào tạm biệt thầy. Dù chúng tôi có thể nhìn 
thấy nhau trên màn hình, hàng ngày trong nhiều tháng, 
nhưng suy nghĩ về buổi học offline tuần tới thật sự thú 
vị và truyền cảm hứng.

Chúng tôi là sinh viên y khoa năm thứ tư. Và như chúng 
ta đều biết, COVID-19 đã thay đổi mọi thứ, theo cách 

mà không ai có thể tưởng tượng được; từ việc chuyển sang các lớp học online, tạm 
hoãn thực hành lâm sàng, cho đến việc áp dụng chính sách y tế về giãn cách xã hội 
và giữ khoảng cách vật lý trong gần ba tháng. Cuối cùng, Việt Nam đã tự hào công 
bố trạng thái “bình thường mới”, một cột mốc đáng tự hào trong cuộc chiến chống 
lại cơn đại dịch này.

“Hãy bắt đầu lại năm nay”. Tôi sắp xếp sách vở và đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Hôm nay là ngày lâm sàng đầu tiên trong hai tuần cuối cùng về module Huyết học, 
và cũng là lần đầu tiên chúng tôi thực hành trên khoa với bệnh nhân thực sự chứ 
không phải sau màn hình máy tính.

“Cuối cùng, mình có thể xem cách lấy sinh thiết tủy và sinh thiết xương ở lâm sàng.”

Thầy phụ trách chia chúng tôi thành các nhóm nhỏ, mỗi bạn chăm sóc một bệnh 
nhân và thầy cũng cho lời khuyên về cách mang theo khẩu trang và vệ sinh tay. Tất 
nhiên, những điều này không chỉ để bảo vệ bản thân, đặc biệt là trong thời gian 
COVID-19, mà còn bởi vì tại khoa huyết học, bệnh nhân ung thư bạch cầu giai đoạn 
nặng cần phải hóa trị, và khiến họ dễ bị nhiễm trùng, chủ yếu là nhiễm trùng bệnh viện.

Bệnh nhân của tôi là cô Nguyên, là một nông dân 58 tuổi với thân hình gầy gò. Qua 
thăm khám có xuất hiện chấm xuất huyết không đối xứng, gần đây có giảm cân 
không chủ ý kèm theo sưng hạch bạch huyết và lá lách to. Cô đã được chẩn đoán 
mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, là một loại u tủy xương. Bệnh bạch cầu, nhìn 
chung, tạo ra các tế bào chưa trưởng thành hoạt động sai và sự tăng sinh quá mức 
tế bào cũng gây bất thường trong việc tuần hoàn máu. Bên cạnh ức chế miễn dịch 
trong giai đoạn đầu và liệu pháp hỗ trợ, hóa trị là phương pháp điều trị chính cho 
giai đoạn sau. Ở ca bệnh của tôi, cô Nguyên mặc dù bị sốt nhẹ nhưng hiện tại tổng 
trạng ổn định, tôi có thể thăm khám cô một cách dễ dàng.

Như thường lệ, tôi sẽ nói lời cảm ơn với cô ấy khi hoàn thành việc thăm khám. Tuy 
nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi có một chút phấn khích, vì đã quá lâu, chúng tôi 
không có cơ hội thực hành tại các khoa lâm sàng.

“Mình nhớ cảm giác này”, tôi đã nghĩ. 

Cô Nguyên và tôi bắt đầu trò chuyện những ngày sau đó và dần dần hình thành mối 
liên kết tình cảm. Cô chia sẻ rằng, lúc đầu, sau khi nhận được chẩn đoán, giống như 
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phần lớn những bệnh nhân mới được chẩn đoán ung thư, cô khóc rất nhiều, không 
chỉ vì quỹ thời gian còn lại của mình mà bởi còn rất nhiều điều cô ấy muốn làm. Cô 
lo lắng rằng không có người chăm sóc chồng, và con trai cô. Nhưng sau nhiều đêm 
thức trắng, cô chọn cách khỏe mạnh hơn và chiến đấu với bệnh tật. Cô tâm sự:

“Trước khi bắt đầu hóa trị, lúc xuống tóc, cô thấy buồn lắm vì tóc cô luôn dài và mượt”.

Mặc dù nghe có vẻ sách vở, nhưng mỗi khi tôi đồng cảm với bệnh nhân, tôi đều nhận 
được rất nhiều thứ. Lần này là điều gì đó sâu sắc:

“Đã 4 tháng kể từ lần hóa trị cuối cùng của cô”. Cô Nguyên nói. “Đáng lẽ cô nên tiếp 
tục theo lịch hóa trị, nhưng cô-rô-na làm cô thấy sợ”.

Cô-rô-na là tên gọi bình dân mà mà mọi người thường dùng để nói về vi-rút SAR-CoV-2.

“Bỏ qua lịch trình điều trị không phải là quyết định đúng đắn”. Tôi thầm nghĩ nhưng 
rồi quyết định không nói ra.

Tuần sau, tôi không có cơ hội gặp lại bệnh nhân của mình. Cô Nguyên đã được 
chuyển đến phòng khử trùng hạn chế thăm khám để chuẩn bị cho đợt hóa trị liệu 
tích cực mới. Không có cơ hội để nói lời tạm biệt, tôi cảm thấy như thiếu một phần 
thiết yếu trong nhiệm vụ của mình

Trường hợp của cô Nguyên không phải là duy nhất.

COVID-19 là một căn bệnh hoàn toàn mới, đầy bí ẩn và nhận được nhiều sự quan 
tâm của bác sĩ và nhà khoa học trên toàn thế giới. Các công trình nghiên cứu về 
COVID-19 trong những tháng gần đây nhiều hơn nhiều so với các công bố ở những 
lĩnh vực y học khác. Tập trung vào căn bệnh mới, chưa được nghiên cứu là điều đúng 
đắn. Tuy nhiên, đối với bệnh nhân mãn tính và bệnh giai đoạn cuối thuộc nhóm nguy 
kịch, tình trạng của họ sẽ không biến mất trong đại dịch mà thay vào đó là bị phớt 
lờ hoặc tự thỏa hiệp vì sợ nguy cơ lây nhiễm. Trong khi các nhân viên y tế ở tuyến 
đầu đang hết lòng chiến đấu chống lại đại dịch thì các bác sĩ ở hậu phương vẫn tiếp 
nhận và theo dõi các bệnh nhân mãn tính và giai đoạn cuối như họ vẫn làm. Sự cân 
bằng đó không bao giờ được bỏ qua.

Trên thực tế, từ góc độ bệnh nhân, trong thời gian COVID-19, số bệnh nhân đến 
khám tại trung tâm y tế giảm mạnh. Đây là một điều tốt cho cách li xã hội nhưng lại 
không được coi là đúng đắn cho người bệnh. Mặc dù, một số người cho rằng đó là 
cái giá phải trả vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhưng không. Chúng ta có thể có 
cả hai. Đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe là một phương pháp tối ưu trong 
thời điểm chống đại dịch hiện tại. Với sự tiên tiến của công nghệ và sự áp dụng của 
những ứng dụng khám bệnh từ xa, bệnh nhân có thể tham vấn ý kiến bác sĩ trong 
khi vẫn đảm bảo các quy tắc về cách li xã hội.

COVID-19 là một sự kiện bất ngờ cho xã hội và các ngành y khoa. Là các bác sĩ 
tương lai, sinh viên y khoa đang có cơ hội được học hỏi các khía cạnh bất ngờ của y 
học trong thời kỳ khủng hoảng và con đường đổi mới để thích ứng. Như một truyền 
thống của y học, tương tự như đại dịch cúm năm 1918, chúng ta đang cố gắng hết 
sức để hiểu về căn bệnh này, để bảo vệ người dân. Trong thời hiện đại của thế kỷ 
21, sau hơn một trăm năm kết nối, hòa nhập, vươn ra toàn cầu, với những đột phá 
về công nghệ và những thành công về y học; chúng ta có thể vững tin về khúc khải 
hoàn ca .

 Lưu ý: Tất cả các tên đều được sửa đổi lại để bảo vệ danh tính cá nhân của nhân vật. 

end but also there are still many things she wanted to do. She worried that no one 
could take care of her husband, and her son. But after many sleepless nights, she 
chose to be healthier and fought with the disease. She said:

“I have already started with chemotherapy. It’s somewhat sad when I have my hair 
cut. Becoming bald has never been an easy experience.”

Although It sounds theoretical, every time I practice empathy with the patients. I 
receive a lot of things. In this case, something profound is revealing:

 “It’s been 4 months since my last chemo”. She said. “I should keep following the 
treatment schedule, but the corona is so scary”. 

 Corona is what non-medical background people usually use to mention the SAR-
CoV-2 virus.

“It might not be the right decision to skip the treatment schedule”. I thought. But 
then I decided to keep silent.

The following week, I don’t have a chance to meet her again. Miss Nguyen is moved 
to the disinfection room for a new aggressive round of chemotherapy. Without a 
chance of saying goodbye, It feels like missing an essential part in my tasks…

 It turns out that the case of Miss Nguyen is not the odds.

COVID-19 is a novel and mystery hidden that gains a lot of attention from doctors 
and scientists around the world. The number of COVID-19 related publications during 
these months outweighed other fields of medicine. It’s essential to focus on new, 
undiscovered disease. However, patients with chronic conditions and end-stage 
diseases have belonged to the critical group. Their severe conditions are not going 
to disappear during the pandemic but instead becoming ignored or self-committed 
due to the fear of infection. While health care staff in the front line are fighting 
wholeheartedly against the coronavirus, doctors in the backstage still handle and 
monitor the chronic and end-stage disease patients as they always do. That front-
end balance should never be ignored.

In fact, from the patients perspective, during the time of COVID-19, the total of 
daytime patients visiting the clinical centre heavily dropped. This is a good sight for 
social distancing but is a not-so-good sight for their conditions. At first sight, some 
people believe that is a pay for the common good of the community. But It’s not. We 
can have both. Health care innovation is a powerful method against this struggle, 
and at this time, It is a telehealth application. With the advance of technology, there 
is an option for the patient to consult with their doctors while maintaining the lowest 
risk of breaking the physical distance rules.

COVID-19 is an unexpected event for society and the healthcare fields. As the 
members of future health care teams, medical students have a chance to understand 
the unexpected aspect of medicine in a time of unprecedented crisis and the 
innovation path. As a tradition of medicine, similar to the 1918 flu pandemic, we are 
trying our best to understand it, to protect the people. In the modern time of the 
21 century, after a hundred years of mass expansion, of inclusion, of global reach, of 
technological breakthroughs and medical victories; we can firmly believe about the 
incoming triumphant.

Note: All names are re-modified to protect characters’ personal identity.



9392

TRAN THI HAI MY
Hue University of Medicine and Pharmacy

It has been 9 months since Covid-19 broke out on 
a global scale, with more than 30 million people 
infected, nearly 1 million deaths and it is likely that 
things will get worse in the next 9 months. The 
epidemic is no longer caught in the cage of stories, 
anecdotes. It really exists right next to us, in the 
historic train that humanity thought itself as the 
only passenger. Moving into the future, we - doctors, 
medical staff and medical students - have no choice 
but to stop it in this 21st century train.

The Covid-19 pandemic and its complexity raises 
great questions about obligations and responsibilities, about the things we need 
to do and have not done in the digital age today. Doctors are not hermits hiding 
on snowy mountains, carrying medical knowledge away in the wilderness, and 
only to accept to treat those who cross a thousand miles to beg for treatment. 
Doctors are not even physicians locked in the forbidden palace only to dedicate 
to a ruling part. That is no longer true. We live in a flat world where shared 
knowledge and a sense of community responsibility are indispensable to make 
up the word “doctor”. No matter who we are, in what field, what job we do, we 
are all connected by the fire of that community. Since, we find myself becoming a 
shield of storm on the front lines facing danger. Since, We realize the great source 
of power lurking in little man. Pandemic brings many mourning and misfortunes 
but also gives us a kind of hope, that is, we are not alone. We see our image in the 
arms of our colleagues, we see our tears running down people’s faces, and we see 
millions of hearts in the same beat. Perhaps Pasteur or Yersin will feel pity and be 
surprised if he learns about the 21st century pandemic picture has been painted 
by so many people. And we also need to learn from them the spirit of discovering 
new things, engaging in unnamed realms of medicine, to become pioneers facing 
the problems of the new age. Together, the crystallization of collective strength 
effectively amplifies medical competencies, which is an important premise and a 
mission we must complete in the 21st century healthcare career.

After all, we’re only in 2020, when the 21st century is just beginning to enter 
the age of rebellion. The medical knowledge accumulated over the past twenty 
years has, without exaggeration, gone far beyond the previous twenty thousand 
years combined. The deeper we dig into our knowledge, the more we realize how 
humble we are and the great danger we face. The HIV/AIDS pandemic is still there, 
the measles epidemic has returned, the metabolic morbidity rate has increased 
and the respiratory infections are increasingly dangerous while the antibiotic 

TRẦN THỊ HẢI MY 
Đại Học Y Dược Huế

Đã 9 tháng trôi qua kể từ khi dịch Covid-19 bùng 
phát trên quy mô gần như toàn cầu, với hơn 30 triệu 
người nhiễm bệnh, gần 1 triệu người tử vong và rất 
có thể mọi chuyện sẽ còn tệ hơn trong 9 tháng kế 
tiếp. Dịch bệnh đã không còn bị trói buộc trong cái 
lồng của những câu chuyện, những giai thoại. Nó 
thực sự đang hiện hữu ngay bên cạnh chúng ta, 
trong chuyến tàu lịch sử mà nhân loại cứ ngỡ mình 
là hành khách duy nhất. Để tiến tới tương lai, chúng 
ta – những bác sĩ, nhân viên y tế và cả sinh viên 
y khoa - không còn cách nào khác hơn buộc phải 

ngăn chặn nó ngay tại toa tàu thế kỉ số 21 này.

Dịch Covid-19 cùng sự phức tạp của nó đặt ra cho chúng ta câu hỏi lớn về nghĩa 
vụ và trách nhiệm, về những điều chúng ta cần phải làm và chưa làm được ở 
kỉ nguyên số hóa như hiện nay. Bác sĩ không phải là những ẩn sĩ náu mình trên 
những ngọn tuyết sơn, mang theo tri thức y học lánh đời nơi cùng cốc, để rồi chỉ 
chấp nhận hạ cố chữa bệnh cho những ai vượt cả ngàn dặm đến cầu cạnh. Bác 
sĩ càng không phải là những vị danh y bị nhốt mình trong cung cấm chỉ để cống 
hiến cho một bộ phận thống trị. Những điều đó không còn đúng nữa. Chúng ta 
đang sống trong một thế giới phẳng, nơi tri thức được sẻ chia và ý thức trách 
nhiệm cộng đồng là thứ không thể thiếu để làm nên từ “bác sĩ”. Dù chúng ta là 
ai, đang ở lĩnh vực nào, thực hiện công việc gì, chúng ta cũng đều được kết nối 
với nhau bởi ngọn lửa nhiệt huyết của cộng đồng ấy. Tự lúc nào, ta thấy mình trở 
thành tấm lá chắn xông pha trên tuyến đầu đối mặt với hiểm họa. Tự lúc nào, ta 
nhận ra nguồn sức mạnh to lớn ẩn tàng trong con người nhỏ bé. Đại dịch mang 
đến nhiều tang thương bất hạnh nhưng cũng trao cho ta một mầm non hy vọng, 
đó là chúng ta không hề đơn độc. Chúng ta thấy hình ảnh của mình giữa vòng 
tay đồng nghiệp, chúng ta thấy nước mắt của mình chảy trên mặt người dân, và 
chúng ta thấy triệu trái tim hòa chung một nhịp đập. Có lẽ Pasteur hay Yersin 
sẽ cảm thấy tủi thân và ngạc nhiên nếu biết được thế kỉ 21 bức tranh đại dịch đã 
được vẽ bởi nhiều người như thế. Còn chúng ta cũng cần học hỏi ở họ tinh thần 
khám phá cái mới, sự dấn thân vào những lãnh địa không tên của y học, để trở 
thành những người tiên phong đối mặt với những vấn đề của thời đại mới. Cùng 
với nhau, kết tinh sức mạnh tập thể sẽ khuếch đại hiệu quả năng lực y tế, đó là 
tiền đề quan trọng và là một sứ mạng chúng ta buộc phải hoàn thành trong sự 
nghiệp chăm sóc sức khỏe thế kỉ 21. 

Dẫu sao chúng ta mới chỉ ở năm 2020, khi mà thế kỉ 21 chỉ mới bắt đầu bước vào 
tuổi nổi loạn. Tri thức y học tích lũy trong hai mươi năm qua, nói không ngoa, đã 
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vượt xa hai mươi ngàn năm trước đó cộng lại. Càng đào sâu khai phá tri thức, 
chúng ta càng nhận ra sự nhỏ bé của con người và mối hiểm họa to lớn mà ta 
phải đối mặt. Đại dịch HIV/AIDS vẫn còn đó, dịch sởi đã quay lại, tỉ lệ mắc bệnh 
chuyển hóa gia tăng và những bệnh nhiễm trùng hô hấp ngày càng nguy hiểm 
trong khi tình trạng đề kháng kháng sinh đã đến mức báo động. Chúng ta có 
nhiệt huyết cống hiến, có sức mạnh tập thể, có hỗ trợ cộng đồng, nhưng chừng 
đó vẫn chưa đủ, chỉ lý tưởng thôi là không đủ. Để giảm thiểu thiệt hại xuống mức 
thấp nhất, chúng ta phải phát hiện và ngăn chặn hiểm họa từ trong trứng nước 
– thế kỉ 21 sẽ là kỉ nguyên của y học dự phòng. Dịch Covid-19 đã cho thấy rằng 
xã hội đang quá thừa và quá thiếu thông tin. Đã đến lúc tri thức y khoa căn bản 
cần được phổ biến rộng rãi cho cộng đồng và chia sẻ, truyền đạt tri thức đóng 
một vai trò nền tảng trong hoạt động khám chữa bệnh. Như vậy, chúng ta còn là 
công dân toàn cầu bên cạnh vai trò nhân viên y tế. Thực tế đã chứng minh rằng 
những bài viết dễ hiểu, những bài phản biện khoa học trên mạng xã hội giúp 
ích rất nhiều cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thêm nữa, một chương 
trình chăm sóc sức khỏe ban đầu đủ tốt sẽ hạn chế được rất nhiều nguy cơ bệnh 
tật tiềm ẩn. Những điều trên không phải là mới, nhưng trong hai mươi năm qua 
chúng ta vẫn còn coi nhẹ, chưa thực sự thực hiện hiệu quả. Trong tương lai, lớp 
kế cận trong đó có tôi – một sinh viên y khoa – phải coi đó như một điều tất yếu 
phải làm, một lẽ tự nhiên nếu chúng ta muốn bước tiếp qua thế kỉ này.

Covid-19 chỉ là một trận đánh nhỏ trong cuộc chiến lớn kéo dài hàng ngàn năm 
đằng đẵng giữa y học và bệnh tật, và đó còn chưa phải là cuộc chiến cuối cùng. 
Chúng ta có thể lạc quan mà coi đó như một buổi diễn tập bất đắc dĩ để tự hoàn 
thiện bản thân, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân loại.

Declare the past, diagnose the present, foretell the future – Hippocrates

resistance has reached alarming levels. We have enthusiasm for dedication, 
collective strength, community support, but that is still not enough, just ideal is 
not enough. In order to minimize damage, we must detect and prevent hazards in 
its infancy - the 21st century will be the era of preventive medicine. The Covid-19 
pandemic showed that society was too redundant and too uninformed. It is time 
for basic medical knowledge to be widely disseminated to the community and 
knowledge sharing and imparting plays a fundamental role in medical examination 
and treatment. Thus, we are also global citizens beside the role of health workers. 
In fact, it has been shown that easy-to-understand articles, scientific reviews on 
social networks are very helpful to Covid-19 pandemic prevention and control. In 
addition, a good primary health care program will greatly reduce the potential 
risk of illness. The above is not new, but in the past twenty years we have still 
taken it lightly, not yet effectively implemented. In the future, adjacent classes 
including me - a medical student - must take it as an inevitable, natural if we 
want to move forward through this century.

Covid-19 is just a small battle in the great battle that lasted for thousands of years 
between medicine and sickness, and it is not yet the last one. We can optimistically 
consider it as a reluctant rehearsal for self-improvement, contributing to the 
cause of human health care..

Declare the past, diagnose the present, foretell the future – Hippocrates
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ĐO THE BON
Duy Tan University

The COVID-19 pandemic has impinged on the 
lives of human beings on a global scale. Its 
impact has demonstrated that the presence of a 
deadly virus could wipe out the human race if not 
contained properly and that our health care needs 
to be upgraded. This essay will expression my 
responsibilities as a future doctor in the health care 
for people in the 21st century.

First of all, I would like to begin my essay by telling 
the story of the British-pilot patient, known as 
patient No. 91 (Honestly, I do not like the name that 

the media use to say about this patient). Perhaps not only I but nearly a hundred 
million Vietnamese fellows also had jumped on the miraculous journey of Patient 
No. 91, a citizen come from a distant country. When this patient were infected by 
the virus in critical conditions, all medical experts in this small country gathered 
through online consultations and meetings, and the most outstanding doctors 
we have, spent all days and nights to devise the most suitable, optimal strategy 
to help the patient survive this life-and-death battle against this lethal virus. 
A number of people might claim that we tried our best to save this patient to 
prevent the “first death” in the country, which is true. Some even said that we 
want to have a great depiction of Vietnam in the combat against the virus since 
more and more countries have not managed to properly handle the situation, 
which is true. However, we didn’t do this to be hailed as heroes. We were just 
trying to save a life. I want to put this as simple as I can: no matter how noble your 
purpose is, a doctor’s sole mission is to SAVE PEOPLE’S LIVES. Regardless of 
nationality, skin color, or background, patients are to be saved and cured, which 
is all doctors’ mission. Therefore, calling him a “British-pilot patient” annoys me. 
I love to call him as just ‘patient.’ There were times when it seemed that he had 
reached the threshold between life and death. Our doctors were treating him as 
their patient. Had it not been for our beloved doctors’ dedication, he would have 
crossed that line. Again, whether it’s Covid-19 or any other pandemics that might 
happen to us in the future, whether it is in the 21st century or any era, the only 
mission of the doctor is to save lives. That is the first thing I would like to say.

I started my two-month internship at Hue Central Hospital—one of the prestigious 
hospitals in Vietnam—after the first pandemic wave was contained. This hospital 
had successfully treated several covid-19 patients during the outbreak. In the first 
talk to the interns, the hospital’s deputy director delivered a touching speech. 
“Anyone here knows about cytokines storm?”, he asked. “Although I am a surgeon, 

ĐỖ THẾ BON
Đại Học Duy Tân

Đại dịch covid-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 
hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu. Tác động 
của nó đã chỉ ra rằng sự xuất hiện của một loại virus 
chết người có thể xóa sổ chúng ta nếu không được 
ngăn chặn đúng cách bên cạnh việc hệ thống chăm 
sóc sức khỏe cần được nâng cấp. Bài viết này sẽ bày 
tỏ cảm nhận của tôi về trách nhiệm của một bác sĩ 
tương lai trong công cuộc chăm sóc sức khỏe thế 
kỉ 21.

Tôi muốn bắt đầu bài viết của mình bằng câu chuyện 
về bệnh nhân phi công người Anh - bệnh nhân 91 

(thành thật mà nói, tôi không thích cái tên mà truyền thông sử dụng khi nói về 
bệnh nhân này). Có lẽ không riêng tôi mà gần một trăm triệu người Việt Nam đã 
dõi theo hành trình kì diệu của bệnh nhân 91, một công dân đến từ một đất nước 
xa xôi. Khi bệnh nhân này rơi vào tình trạng nguy kịch, tất cả những chuyên gia 
y tế trên đất nước nhỏ bé này đã tụ họp thông qua những cuộc hội chẩn và gặp 
gỡ trực tuyến, cùng với những bác sĩ ưu tú nhất ngày đêm đưa ra chiến lược tối 
ưu, phù hợp nhất để giúp bệnh nhân sống sót trong cuộc chiến sinh tử chống 
lại virus chết người này. Có thể một số người cho rằng chúng ta cố gắng hết sức 
cứu bệnh nhân này để ngăn ca tử vong đầu tiên. Đúng vậy. Thậm chí có người 
cho rằng chúng ta muốn xây dựng một hình ảnh đẹp trong cuộc chiến chống 
covid trong khi nhiều quốc gia không thể kiểm soát tình hình. Không sai. Nhưng 
chúng tôi không làm điều này để được tung hô như những người hùng. Tất cả 
những gì chúng tôi làm là đang cố cứu một sinh mệnh. Tôi chỉ muốn nói đơn giản 
là dù cho mục đích cao cả đến đâu thì sứ mệnh duy nhất của một bác sĩ là CỨU 
NGƯỜI. Bất kể quốc tịch, màu da hay xuất thân, thì với người thầy thuốc họ cũng 
chỉ là người bệnh và nhiệm vụ của tất cả bác sĩ chúng ta là cứu chữa họ. Điều 
này giải thích tại sao tôi lại không thích cái tên “bệnh nhân phi công người Anh”. 
Tôi thích gọi anh ấy chỉ đơn giản là bệnh nhân. Đã có lúc tưởng chừng như bệnh 
nhân này sắp chạm tới lằn ranh sự sống và cái chết. Nếu không nhờ sự tận tâm 
của các bác sĩ Việt Nam, có lẽ anh ấy đã vượt qua ranh giới đó. Một lần nữa tôi xin 
nhấn mạnh, dù trong đại dịch covid-19 hay bất kì đại dịch nào khác có thể xảy ra 
trong tương lai, trong thế kỉ 21 hay bất kì thời đại nào, thì sứ mệnh duy nhất của 
một bác sĩ là cứu người. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói.

Đợt dịch đầu tiên bị đánh lui là thời điểm tôi bắt đầu chuyến thực tập kéo dài hai 
tháng tại bệnh viện trung ương Huế - một trong những bệnh viện hạng đặc biệt 
của Việt Nam. Bệnh viện này đã điều trị thành công một vài bệnh nhân covid-19 
trong đợt dịch trước đó. Trong buổi nói chuyện đầu tiên với sinh viên thực tập, 
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thầy phó giám đốc bệnh viện đã có bài phát biểu xúc động. “Có ai ở đây từng 
nghe qua cơn bão cytokine?”, thầy hỏi. “Bản thân thầy mặc dù là một bác sĩ khoa 
ngoại, lần đầu nghe qua cơn bão cytokine, một khái niệm hoàn toàn mới đối với 
thầy nhưng vì không muốn tụt lại phía sau trong cuộc chiến này nên thầy tự tìm 
đọc và học hỏi từ những đồng nghiệp. Tất cả các em hãy luôn ghi nhớ bác sĩ là 
người học cả đời, thậm chí một đời vẫn chưa đủ.” Những lời này gây ấn tượng cho 
tôi để lấy can đảm gặp thầy sau buổi nói chuyện, vì tôi muốn biết thêm về khái 
niệm này. Thầy làm tôi hết sức kinh ngạc bởi những hiểu biết về bão cytokine mà 
tôi chưa từng nghe qua, mặc dù là một bác sĩ ngoại khoa. Nhưng điều khiến tôi 
trân trọng ở thầy chính là sự khiêm nhường. Tôi nhắc lại câu chuyện này vì muốn 
ghi trong lòng dù ở độ tuổi nào, khiêm tốn và tinh thần học tập suốt đời là hai 
đức tính cần có để trở thành một bác sĩ tốt.

Quảng Nam – Đà Nẵng quê tôi trở thành tâm dịch khi đợt dịch thứ hai bùng phát. 
Cả nước gửi gắm tình cảm và ủng hộ thiết thực cho miền Trung thân thương. 
Đầu tiên là đoàn bác sĩ Hải Phòng, sau đó là các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, Bạch 
Mai hay cả thứ trưởng bộ y tế, những bác sĩ trên khắp mọi miền đất nước đến 
chi viện cho miền trung ruột thịt. Ngày những chiến binh áo trắng bước vào 
cánh cổng bệnh viện Đà Nẵng, truyền thông khắc họa họ với hình ảnh biệt đội 
siêu anh hùng. Có một điều chắc chắn là họ không có siêu năng lực, cũng chẳng 
mang trên mình sứ mệnh giải cứu thế giới, tất cả những gì họ có là trái tim và 
khối óc để sẻ chia cùng cộng đồng. Khi những siêu anh hùng áo trắng đến cứu 
trợ Đà Nẵng, họ chia sẻ những gánh nặng, chất xám, tạm rời xa gia đình nhỏ của 
mình để cứu những người mẹ, người chồng và những đứa trẻ của nhiều gia đình 
nhỏ. Sẻ chia là khi các bệnh viện dã chiến, khu cách ly kêu gọi quyên góp vì khan 
hiếm nhu yếu phẩm nhưng sau đó phải tuyên bố ngừng tiếp nhận chỉ sau vài 
ngày vì…quá nhiều. Sẻ chia là hàng tá nghiên cứu về covid-19 được xuất bản với 
quyền truy cập công khai mỗi ngày. Rốt cục vũ khí hữu hiệu nhất để tiêu diệt sars 
covid-2 chính là nghiên cứu khoa học. Có hai thứ cần phải cho đi, đó là tri thức 
và lòng tốt. Chỉ có một cách để lan tỏa tri thức, đó là chia sẻ. Nghề y cần một 
tấm lòng biết sẻ chia. “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em 
biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi… (Để Gió Cuốn Đi – Trịnh Công Sơn).

Mang sứ mệnh của một bác sĩ tương lai, tôi tin rằng cho đi là nhận lại. Chúng tôi 
sẽ không ngừng tích lũy kiến thức và giữ vững giá trị của mình để hoàn thành sứ 
mệnh cao cả của một bác sĩ như đã thề, đó là cứu người.

cytokines storm was still a completely new concept to me when I first heard 
about it. But since I did not want to fall behind in this fight, I taught myself and 
learned about cytokines storm from my colleagues. You all should always keep 
this in mind that doctors are lifelong learners, even one life is not enough.” I was 
so impressed with his words, and I also wanted to learn more about cytokines 
storm. I took my courage to talk to him after the session. He never failed to 
astonish me with the knowledge that I had never known before, even though he 
is a surgeon. But what makes me respect him more is his humility. I mentioned 
this story because I want to point out that regardless of age, showing humility 
and craving knowledge are two main things that every doctor should have.

The second outbreak broke out, and my hometown, Quang Nam - Da Nang, 
was the heart of the pandemic. The whole country has sent an outpouring of 
love and practical support to the central parts of Vietnam. The first were the 
delegates of Hai Phong hospital, then Bach Mai, Cho Ray, or even the Deputy 
Minister of Health, and then doctors from all over the country come to the rescue 
of the dear central region. The day they arrived at Da Nang hospital’s gate, the 
media portrayed them as the superhero squad. One thing for sure is that they 
have no superpowers, nor do they have a mission to save the world; all they have 
are a heart and a brain to share with their community. When the white-shirted 
superheroes come to aid Danang, they share their burdens and grey matter, 
temporarily leaving their small family to save mothers, husbands and children 
of many small families. Sharing is when the field hospitals and quarantine areas 
call for donations because of limited supplies and then have to declare stop 
accepting supplies after just a few days receiving a superfluity of them. Sharing 
is when dozens of studies on Covid-19 are published with public access every 
single day. After all, the most powerful weapon for destroying SARS Covid-2 
is scientific research. There are two things that must be given: knowledge and 
kindness. There is only one way to spread knowledge, which is sharing. I cannot 
stress this enough. The medical profession really needs a sharing heart. As Trinh 
Cong Son, one of our then famous composers, put it,”In this life, we should 
live with heart and soul. It is for what, do you know? For the wind to blow. 
Blow away… “

In conclusion, being a future doctor in the 21st century, I believe that sharing is 
receiving. We doctors will continuously accumulate our knowledge and hold our 
values to accomplish our one and only mission, as we all swore an oath once, to 
save lives.
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TRAINERS’ FEEDBACK SURVEY ABOUT THE OBSERVATION CAMERA 
SYSTEM OF OSCE STATIONS IN TRAINING AND ASSESSING MEDICAL SKILLS 
ACTIVITIES AT ATCS CENTER, UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY 

AT HO CHI MINH CITY

Pham Tuan Anh*, Nguyen Thi My Hanh

*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

Fourteen-OSCE rooms of ATCS Center was set-up a camera system connected 
directly to an observation room that facilitate to observe, evaluate medical skills 
and perform debriefing, help student to improve their professional practice. 
This study is conducted to evaluate and improve the quality of the observation 
camera system in the OSCE room (Cameras-OSCE) in training and evaluating 
practiced skills at ATCS.

Methods

We conducted a survey to collect 44 trainers’ feedback about using Camera-
OSCE to evaluate practiced skills of students at ATCS.

Results

44 trainers say that implementing Cameras-OSCE helps them to observe the 
shortcomings in the student’s practice (86.36%), it is as a supporting tool 
effective for either feedback or Debrief methods (90.91%). In which, the quality 
of displayed images and sound meets the requirements of real-time observation 
(image: 97.73%, sound: 81.82%). The recorded videos help students to review 
their performances, realize their shortcomings, from it improves their knowledge, 
skills and attitudes.

Conclusion

Cameras-OSCE is suitable for communication skills or history taking skills, but for 
examination skills, Cameras-OSCE needs to install 2 cameras and added pan-tilt-
zoom features to provide 360-degree view for examiners. Cameras-OSCE is a 
suitable support tool for a learning safety environment, training and assessment 
of clinical skills. 

KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA GIẢNG VIÊN VỀ HỆ THỐNG CAMERA 
QUAN SÁT CÁC TRẠM OSCE TRONG HỌAT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VÀ LƯỢNG 

GIÁ KỸ NĂNG TẠI ATCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Tuấn Anh*, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

14 phòng OSCE tại Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) 
được thiết lập hệ thống camera, kết nối trực tiếp đến phòng quan sát, tạo điều 
kiện cho giảng viên lượng giá kỹ năng và thực hiện debriefing, giúp sinh viên 
hoàn thiện năng lực thực hành nghề nghiệp. Nghiên cứu nhằm đánh giá và cải 
tiến chất lượng hệ thống camera tại các phòng OSCE (Cameras-OSCE) trong 
huấn luyện và lượng giá kỹ năng tại ATCS. 

Phương pháp

Khảo sát ý kiến phản hồi của 44 giảng viên sử dụng Cameras-OSCE lượng giá kỹ 
năng thực hành.

Kết quả

44 giảng viên cho rằng việc triển khai Cameras-OSCE giúp quan sát đầy đủ các 
thiếu sót trong quá trình thực hành của sinh viên (86.36%), hệ thống đóng vai 
trò là một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các phương pháp phản hồi hoặc debrief 
(90.91%). Chất lượng hình ảnh và âm thanh đáp ứng được yêu cầu quan sát (hình 
ảnh: 97.73%, âm thanh: 81.82%). Các bản ghi video cho phép sinh viên xem lại quá 
trình thực hành, nhận ra những thiếu sót của bản thân, góp phần cải thiện kiến 
thức, kĩ năng và thái độ của họ. 

Kết luận

Cameras-OSCE phù hợp với các kỹ năng giao tiếp hoặc hỏi bệnh sử, tuy nhiên 
đối với kỹ năng thăm khám, mỗi phòng OSCE cần được trang bị 2 camera có các 
tính năng: pan-tilt-zoom, đảm bảo góc nhìn bao quát và quan sát đầy đủ mọi 
thao tác của sinh viên. Cameras-OSCE là công cụ hỗ trợ phù hợp cho môi trường 
học tập an toàn, huấn luyện và lượng giá kỹ năng lâm sàng.
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ASSESSMENT OF SERVER PERFORMANCE OF CPU AND RAM WHEN 
INSTALLING THE MOODLE APPLICATION TO BUILD E-LEARNING SYSTEM AT 

THAI BINH UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
Nguyen Ngoc Tuan*, Tran Van Cuong, Ngo Thanh Binh, Nguyen Thi Ngoan,

Pham Thi Thanh Huyen, Trinh Thi Thuy Dung

*Thai Binh University of Medicine and Pharmacy

Background

1,200 general medicine students studying the innovation program according to 
HPET. It needs to evaluate the stability of the online learning system and develop 
solutions based on the existing facilities to ensure the system operates stably 
and effectively.

Methods

Methods include investigation, scientific observation and scientific experiment.

Results

The survey results of 610 students in a course showed that 89.7% of them could 
not do the Pretest. The study divided students into three groups to test server 
performance by doing 10 questions in 7 minutes. In the group of less than 120 
students, RAM parameters fluctuated continuously in the range of 3450 - 3850 
MB (the default system used more than 3000MB of RAM). This meant that this 
group of 120 students only used about 400MB of RAM. CPU specs also fluctuated, 
but only less than 10% of the CPU. In the second group with 600 students, the 
RAM usage of the system sometimes reached 10000MB, the CPU could be used 
up to 45%. In the third group (1200 students), the amount of RAM used could 
exceed 25000MB, the CPU sometimes exceeded 90%, showing that the server’s 
online processing is consuming CPU resources a lot. After the system tests, it 
was found that the error occurred because students’ activities consumed a lot of 
server resources, leading to system problems, from which the team decided to 
divide the system into small systems on different servers. Results of the group 
survey of 1200 students showed that 96% said the system no longer had the 
errors as before. The amount of RAM and CPU consumption on the two database 
management servers and the server containing code Moodle with the group of 
1200 students is equal to those of the group of 600 students without deploying 
on the new system.

Conclusion

After splitting the system on different servers, the university’s online learning 
system was stabilized and ensured the group of 1200 students made the Pretest 
at the same time without any incidents. The system can also meet the learning 
and training demands of more students.

 ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÁY CHỦ KHI CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG MOODLE ĐỂ 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH
Nguyễn Ngọc Tuân*, Trần Văn Cường, Ngô Thanh Bình, Nguyễn Thị Ngoan,

Phạm Thị Thanh Huyền, Trịnh Thị Thúy Dung

*Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Đặt vấn đề

1200 sinh viên Y đa khoa học tập theo chương trình đổi mới. Cần có đánh giá sự 
ổn định của hệ thống học tập trực tuyến và xây dựng giải pháp dựa trên điều kiện 
cơ sở vật chất hiện có nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả

Phương pháp

Phương pháp điều tra, quan sát khoa học và thực nghiệm khoa học.

Kết quả

Qua khảo sát bau đầu nhóm 610 sinh viên của 1 khóa cho biết 89,7% không làm 
được Pretest. Nghiên cứu đã chia 3 nhóm sinh viên để khảo sát hiệu năng máy 
chủ bằng việc thực hiện 10 câu hỏi trong vòng 7 phút. Với nhóm dưới 120 sinh 
viên, thông số RAM biến động liên tục trong khoảng 3450 – 3850 MB (trong đó 
hệ thống mặc định đã sử dụng khoảng hơn 3000MB RAM), nên thực tế nhóm 
này chỉ sử dụng khoảng 400MB RAM. Thông số CPU biến động, nhưng chưa vượt 
quá 10% CPU. Với nhóm có 600 sinh viên, dung lượng RAM sử dụng của hệ thống 
có thời điểm lên tới 10.000MB, CPU được sử dụng tới 45%. Với nhóm 1.200 sinh 
viên dung lượng RAM sử dụng có thể vượt qua 25.000MB, CPU có lúc vượt 90% 
cho thấy việc xử lý online của server rất tốn tài nguyên CPU. Sau các phép kiểm 
thử hệ thống, nghiên cứu nhận thấy lỗi xuất hiện do hoạt động của sinh viên tiêu 
tốn nhiều tài nguyên máy chủ, dẫn đến sự cố hệ thống, từ đó nhóm nghiên cứu 
đã tìm ra hướng khắc phục bằng việc chia nhỏ hệ thống trên các máy chủ khác 
nhau. Kết quả khảo sát nhóm 1.200 sinh viên cho thấy 96% cho biết hệ thống 
không còn xảy ra các lỗi như trước. Lượng tiêu hao RAM và CPU trên 2 máy chủ 
quản lý cơ sở dữ liệu và máy chủ chứa code moodle với nhóm 1.200 sinh viên 
chỉ ngang bằng với số lượng nhóm 600 sinh viên khi chưa triển khai trên hệ 
thống mới. 

Kết luận

Sau khi chia nhỏ hệ thống trên các máy chủ khác nhau, hệ thống học tập trực 
tuyến của nhà trường đã ổn định và đảm bảo cho nhóm 1.200 sinh viên cùng thực 
hiện pretest mà không xảy ra các sự cố. Nguồn tài nguyên còn có thể đáp ứng 
được cho lượng sinh viên nhiều hơn.
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INTERACTION IN ONLINE TEACHING AT
THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY:

SITUATION AND SOLUTIONS
Do Thi Hong Nga*, Truong Thi Hong Thuy

*Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Background

Following the direction of the Ministry of Education and Training: “Stop going to 
school, do not stop studying”, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 
(TUMP) has directed and implemented online teaching and learning when students 
cannot attend class due to the Covid-19 epidemic. Passive and surprised at first, the 
online teaching of teachers and students of TUMP has undergone strong changes. The 
advantages of online teaching have been clearly exploited and promoted. However, 
there are also some disadvantages that one of them has a significant impact on the 
quality of the lecture is limited interaction. Through attendance, surveys, we have 
found that the interaction between lecturers and students, especially students with 
students, is still limited. This article presents the current situation and solutions to 
enhance interactive activities in online teaching.

Methods

A cross-sectional description using survey questionnaires and using COPUS tools to 
observe interactive activities during 22 hours of lecturing on basic sciences of first-
year medical doctor classes. 

Results

Through COPUS observations and surveys, we found that lecturers teach quite 
professionally, prepare well, enthusiastically, interact with students in online teaching 
sessions, but the interaction impact is not high (22%-28% of the lesson time). Along 
with that, 89.3% of students said that they focus most on the lessons when teachers 
interact and assign tasks. The form of interaction that many students (92.8%) want is 
to interact by answering and discussing multiple choice questions, clicker questions. 
In addition, 83.5% of students wanted to interact with other students discussing 
an assignment or a problem applying newly learned theory. Through results, we 
understand that to increase interactivity in online teaching, a number of solutions are 
needed as follows: lecturers need to carefully prepare teaching contents, prepare 
diverse and rich forms of interaction, and creatively apply information technology 
applications in teaching. Students need to prepare lessons before each lesson, be 
proactive and active in their learning activities to acquire knowledge.

Conclusion 

Interaction in online teaching makes the lecture more vivid, easier to understand 
and attracts students’ attention. Through interactive activities, teachers can manage 
students’ participation better and evaluate students’ learning activities so that they 
can make positive adjustments to their teaching activities

 SỰ TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Đỗ Thị Hồng Nga*, Trương Thị Hồng Thúy

*Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Đặt vấn đề

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Tạm dừng đến trường, không dừng 
học”, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã chỉ đạo, triển khai thực hiện dạy và học 
trực tuyến khi sinh viên không thể đến trường vì dịch COVID-19. Từ bị động, bỡ ngỡ, 
việc dạy học trực tuyến của thầy và trò trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã có 
những bước chuyển mình mạnh mẽ. Những ưu điểm của dạy học trực tuyến đã được 
khai thác, phát huy thấy rõ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng không thể phủ nhận một 
số những nhược điểm mà một trong những nhược điểm có ảnh hưởng không nhỏ 
đến chất lượng bài giảng đó là sự hạn chế tương tác. Qua dự giờ, khảo sát, chúng 
tôi đã nhận thấy sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, đặc biệt giữa sinh viên 
với sinh viên còn nhiều hạn chế. Bài báo này đưa ra thực trạng và giải pháp để tăng 
cường hoạt động tương tác trong dạy học trực tuyến.

Phương pháp

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Khảo sát, phỏng vấn. Dự giờ trực tuyến sử dụng công 
cụ COPUS để quan sát sự tương tác trong 22 giờ giảng lý thuyết các môn khoa học 
cơ bản của các lớp bác sĩ y khoa năm thứ nhất.

Kết quả

Qua kết quả quan sát COPUS và khảo sát sinh viên, chúng tôi nhận thấy trong các 
buổi dạy học trực tuyến giảng viên giảng dạy khá chuyên nghiệp, chuẩn bị bài chu 
đáo, nhiệt tình, có tương tác với học viên tuy nhiên sự tương tác chưa cao (22%-28% 
thời gian tiết học). Bên cạnh đó 89,3% sinh viên cho rằng họ tập trung nhất vào bài 
học lúc giảng viên tương tác, giao nhiệm vụ và hình thức tương tác mà nhiều sinh 
viên (92,8%) mong muốn là tương tác bằng trả lời và thảo luận các câu hỏi trắc 
nghiệm, câu hỏi clicker. Thêm vào đó, 83,5% sinh viên muốn tương tác với các sinh 
viên khác thông qua thảo luận về một bài tập hay một vấn đề ứng dụng lý thuyết 
mới học. Qua các kết quả nghiên cứu, chúng tôi thấy: Để tăng tính tương tác trong dạy 
học trực tuyến cần một số các giải pháp như sau: giảng viên cần chuẩn bị kỹ nội dung 
giảng dạy, chuẩn bị các hình thức tương tác đa dạng, phong phú, vận dụng sáng tạo 
các ứng dụng của công nghệ thông tin trong dạy học; sinh viên cần chuẩn bị bài trước 
mỗi tiết học, chủ động, tích cực trong hoạt động học tập của mình để lĩnh hội tri thức.

Kết luận

Sự tương tác trong dạy học giúp bài giảng sinh động, dễ hiểu và lôi cuốn sự tập 
trung của sinh viên. Thông qua tương tác, giảng viên quản lý tốt lớp học và lượng giá 
được hoạt động học của sinh viên để từ đó có những điều chỉnh tích cực cho hoạt 
động dạy của giảng viên.
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ONLINE TEACHING AND THE COVID-19 PANDEMIC

Nguyen Dang Phuoc Hien*, Au Nhut Luan

*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

In the beginning of the year 2020, the government issued social distancing in 
response to Covid-19 pandemic. Therefore, we had to establish a suitable online 
teaching program.

Methods

Multiple approaches were established, according to pedagogic purposes. Theory 
sessions were conducted by practicing online Team-Based-Learning (TBL), via 
Microsoft Teams. Students did their iRAT the evening before class. There were 
(1) general classroom, set for “plenary” activities and (2) small classroom, set 
for team activities (e.g. tRAT). Series of “virtual” clinical sessions conducted 
by practicing online Problem-Based-Learning and Case-Based-Learning, via 
Microsoft Teams. Kahoot and Polleverywhere were introduced, aim for enhancing 
communication between participants. Online role-playing was also introduced. 
Student feedbacks are intensively (weekly) collected, via MS-Form.

Results

There was surprisingly high response rate to feed-back invitations. 90% class 
members stated that online teaching is an effective, suitable alternative. In terms 
of content, online program which combined TBL, CBL, PBL all together sounded 
effective and covered major learning objectives, including critical thinking and 
making decision. Related to technical points, network quality was acceptable. 
Lags impacted discussions. However, virtual clinical clerkship couldn’t replace 
real clinical clerkship, especially for “taking history”, “physical examination”, and 
“communication skills”.

Conclusion

Should continue online TBL-CBL-PBL, due to its effectiveness. A combination 
of online and offline approaches together might improve the quality of clinical 
clerkship.

 

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI ĐẠI COVID-19

Nguyễn Đặng Phước Hiền*, Âu Nhựt Luân

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Khởi đầu năm 2020, chính phủ ban hành giãn cách xã hội nhằm đối mặt với đại 
dịch Covid-19. Vì thế, chúng tôi phải thiết lập chương trình dạy học trực tuyến 
thích hợp

Phương pháp

Nhiều phương pháp dạy học được thiết lập. Học phần lý thuyết tiến hành theo 
phương pháp Team-Based-Learning (TBL) trực tuyến qua Microsoft teams. Sinh 
viên thực hiện bài iRAT trực tuyến vào đêm trước buổi học. Chúng tôi lập phòng 
học chung cho các hoạt động chung, các phòng học nhỏ dùng cho các hoạt 
động nhóm như tRAT. Cũng qua Microsoft teams, các buổi học lâm sàng ảo 
được thực hiện với phương pháp Problem-based-learning (PBL) và Case-based-
learning (CBL) trực tuyến. Chúng tôi kết hợp thêm Kahoot và Polleverywhere 
nhằm tăng sự tương tác trong lớp học. Bộ môn cũng thiết kế role-play trực tuyến 
Chúng tôi thu thập phản hồi của sinh viên hàng tuần bằng MS-form.

Kết quả

Kết quả phản hồi thu được khá bất ngờ. 90% sinh viên cho rằng chương trình 
dạy học trực tuyến này hiệu quả và thích hợp. Về nội dung, chương trình học 
trực tuyến kết hợp TBL-BPL-CBL có vẻ hiệu quả, bao phủ được mục tiêu học tập 
chính bao gồm tư duy phản biện và kỹ năng ra quyết định.  Về phương tiện: chất 
lượng đường truyền khá tốt. Tuy nhiên, học lâm sàng ảo không thể thay thế thực 
hành lâm sàng tại bệnh viện, đặc biệt là các kỹ năng “giao tiếp”, “hỏi bệnh sử” và 
“khám lâm sàng”.

Kết luận

Từ những hiệu quả ghi nhận được, chúng tôi tiếp tục duy trì kết hợp TBL-BPL-
CBL trực tuyến. Việc kết hợp các phương pháp dạy học lâm sàng và trực tuyến 
có thể giúp cải thiện chất lượng của chương trình thực tập lâm sàng.
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INTERPROFESSIONAL COURSE ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL:

AN ONLINE EXPERIENCE

Duong Duy Khoa*, Tran Thuy Khanh Linh, Le Khac Bao

*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

While traditional learning was hindered by social distancing COVID-19 pandemic, 
health profession education must move on and rise to the challenge. This study 
aimed to describe our experiences in delivery of an interprofessional hybrid-
learning course on COVID-19 prevention and control to final-year healthcare 
students and to assess the student’s reaction to the online learning aspect.

Methods

A total of 994 final-year medical, nursing, allied health and public health students 
participated in the training in April 2020. The course included three parts: 
didactic, practice, and health education. The didactic part included recorded 
lecture video and two online case-based-learning sessions using Microsoft Teams 
software. The practice part, which focused on personal protective equipment 
and specimen collecting, was provided in-person to nursing students who could 
be on campus. We reported the students’ reaction of the course using a survey 
consisted of 23 Likert questions (with (1) strongly disagree, (2) disagree, (3) 
agree, and (4) strongly disagree). In this paper, we focused on student’s reaction 
on the online learning aspect.

Results

A total of 969 students completed the survey. The Cronbach’s alpha for the 
survey was 0.939. In general, students responded with high levels of satisfaction: 
93-100% respondents rated good-to-excellent in all three themes: instructors, 
course, and self-assessed performance. Majority of the students (96%) rated the 
e-learning recorded lecture and virtual classroom good-to-excellent. About 10% 
of students who did not participate in practice session reported not confident to 
perform specimen collecting, compared to only 1.6% of students who participated. 
To improve student’s confidence with clinical skill, we might need least one in-
person practice training.

Conclusion

While most of our students and instructors had had little exposure to online 
learning and interprofessional education, our experience showed that innovation 
and determination could help health educators overcome the challenge.

 

KHÓA HỌC LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT COVID-19:

KINH NGHIỆM VỀ LỚP HỌC ONLINE

Dương Duy Khoa*, Trần Thụy Khánh Linh, Lê Khắc Bảo

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Trong khi việc học truyền thống gặp khó khăn vì giãn cách xã hội trong đại dịch 
COVID-19, giáo dục y khoa cần phải tiếp tục và vượt lên thách thức. Nghiên cứu 
này nhằm mô tả kinh nghiệm của chúng tôi trong việc thực hiện một Khóa học 
liên ngành trực tuyến về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 cho sinh viên năm 
cuối các ngành sức khỏe và đánh giá phản ứng của sinh viên đối với khía cạnh 
học tập trực tuyến.

Phương pháp

Tổng cộng 994 sinh viên y khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên y tế và sức khỏe cộng 
đồng đã tham gia khóa đào tạo vào tháng 4 năm 2020. Khóa học bao gồm ba 
phần: lý thuyết, thực hành và giáo dục sức khỏe. Phần lý thuyết bao gồm video 
bài giảng và hai buổi học trực tuyến dựa trên tình huống với phần mềm Microsoft 
Teams. Phần thực hành, tập trung vào việc mặc bảo hộ cá nhân và thu thập bệnh 
phẩm, được giảng dạy trực tiếp cho một số sinh viên điều dưỡng. Chúng tôi báo 
cáo cảm nhận của học viên về khóa học bằng một khảo sát bao gồm 23 câu hỏi 
Likert. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào cảm nhận của sinh viên về khía 
cạnh học tập trực tuyến.

Kết quả

Có 969 sinh viên hoàn thành khảo sát. Cronbach’s alpha là 0,939. Nhìn chung, 
sinh viên có mức độ hài lòng cao: 93-100% đánh giá tốt-rất tốt ở cả ba chủ đề: 
giảng viên, khóa học và sự tham gia của chính sinh viên. Hầu hết sinh viên (96%) 
đánh giá tốt-rất tốt về video bài giảng và lớp học trực tuyến. Khoảng 10% sinh 
viên không học thực hành cảm thấy không tự tin về việc thu thập bệnh phẩm, so 
với 1,6% các sinh viên có học thực hành. Chúng tôi cho rằng cần ít nhất một buổi 
học thực hành trực tiếp.

Kết luận

Mặc dù hầu hết sinh viên và giảng viên có ít kinh nghiệm học trực tuyến cũng như 
học liên ngành, kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy rằng giáo dục y học có thể 
vượt qua thách thức trong thời gian đại dịch với sự đổi mới và lòng quyết tâm.
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STUDENTS’ PERSPECTIVES ON ONLINE TEACHING AT THAI NGUYEN 
UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Pham Tuan Vu*, Truong Thi Hong Hanh, Do Thi Le Hang, Trieu Van Nhat, Dong 
Thi Thuy Linh, Vu Thi Mai Huong Giang, Bui Thi Quynh Nhung, Ha Xuan Son, 

Nguyen Quang Manh

*Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Background

According to Worldometers, as of September 23, 2020, the COVID-19 pandemic 
has caused approximately 978,000 deaths and 31,935,000 confirmed cases 
globally. The pandemic has severely demobilized the global economy and other 
social activities, including education. Virtual learning is considered one of the 
best choices for students, schools and society. However, the quality of online 
teaching during the pandemic in Vietnam is questionable. This study aimed to 1) 
identify students’ satisfaction level of online teaching and 2) explore students’ 
perspectives on online teaching during the COVID-19 pandemic in Vietnam.

Methods

A mixed method of quantitative and qualitative design was used. 50,000 
questionnaires have been recorded using Microsoft Forms from April 9 to May 7, 
2020. Descriptive statistics and theme analysis were used for data analysis.

Results

Apps used for online teaching during the pandemic were Google Meet (69%), 
Microsoft Teams (27%), Zoom (3%) and others (Zalo, Facebook, Skype, 1%).  An 
average of 93.3% of students was satisfied with (13 domains of) online teaching. 
In qualitative data, 1013 responses have been reported by students. Two themes 
have been explored: negative and positive feedbacks. Negative responses have 
7 sub-themes, including IT technical preparation, learning apps used, class 
management, lecturers’ traits, cognitive load, learning materials, and online 
assessments. Positive responses are about satisfaction in general and enabling 
factors that made students satisfied.  

Conclusion

The findings reveal that online teaching is an effective choice during the pandemic. 
However, the quality of online teaching mainly relies on internet quality, apps used 
for teaching, providing learning materials (Powerpoint or Ebooks) in advance. In 
addition, instructors’ preparation and ICT competency, instructors’ traits, and 
enthusiasm also make a huge contribution to students’ satisfaction from online 
learning. Knowing the mentioned barriers and enablers of online teaching can 
help the instructors to maximize the quality of teaching and learning.

 GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN VỀ DẠY HỌC ONLINE TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Phạm Tuấn Vũ*, Trương Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Lệ Hằng, Triệu Văn Nhật, Đồng 
Thị Thuỳ Linh, Vũ Thị Mai Hương Giang, Bùi Thị Quỳnh Nhung, Hà Xuân Sơn, 

Nguyễn Quang Mạnh

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Theo Worldometers, tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã 
gây ra khoảng 978.000 người chết và 31.935.000 ca dương tính trên toàn cầu. 
Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và các hoạt động 
xã hội khác, bao gồm lĩnh vực giáo dục. Trong thời kỳ dịch, học trực tuyến được 
coi là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người học, nhà trường và xã hội. 
Tuy nhiên, chất lượng của việc giảng dạy trực tuyến trong thời kỳ đại dịch ở Việt 
Nam là một vấn đề đáng bàn. Nghiên cứu này nhằm 1) xác định mức độ hài lòng 
của sinh viên khi giảng dạy trực tuyến và 2) tìm hiểu góc nhìn của sinh viên về 
giảng dạy trực tuyến trong đại dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Phương pháp

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp giữa thiết kế định lượng và định tính. 50,000 
bảng câu hỏi đã được sinh viên phản hồi trực tuyến qua ứng dụng Microsoft 
Forms từ ngày 09/4/2020 đến ngày 07/5/2020. Thống kê mô tả và phân tích 
chủ đề đã được sử dụng để phân tích dữ liệu. 

Kết quả

Các ứng dụng được sử dụng để giảng dạy trực tuyến trong thời kỳ đại dịch là 
Google Meet (69%), Microsoft Teams (27%), Zoom (3%) và các ứng dụng khác 
(Zalo, Facebook, Skype, 1%). Trung bình 93,3% sinh viên hài lòng với (13 nội dung 
được khảo sát) giảng dạy trực tuyến. Trong nghiên cứu định tính, có 1013 ý kiến 
trả lời của sinh viên. Các phản hồi được phân loại thành 2 nhóm chính: phản hồi 
tiêu cực và tích cực. Nhóm phản hồi tiêu cực có 7 chủ đề gồm: Chuẩn bị kỹ thuật 
trang thiết bị dạy học, loại phần mềm học trực tuyến được sử dụng, quản lý lớp 
học, tính cách của giảng viên, khối lượng nội dung học, tài liệu học tập và lượng 
giá trực tuyến. Nhóm phản hồi tích cực là về sự hài lòng nói chung và các yếu tố 
thúc đẩy sự hài lòng của sinh viên.  

Kết luận

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy dạy học trực tuyến là một lựa chọn phù 
hợp trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, chất lượng dạy học trực tuyến chủ yếu dựa 
vào chất lượng internet, phần mềm dùng để dạy học, việc cấp phát tài liệu học 
tập (Powerpoint hoặc sách điện tử) trước đó. Ngoài ra, một vài yếu tố thuộc về 
giảng viên như: sự chuẩn bị, năng lực CNTT, tính cách và sự nhiệt tình cũng góp 
phần làm tăng sự hài lòng của sinh viên khi học trực tuyến. Biết được những rào 
cản và những yếu tố thúc đẩy sẽ giúp giảng viên nâng cao chất lượng dạy và học.
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ASSESSING STUDENTS’ COMPETENCIES AT DEPARTMENT OF PEDIATRICS - 
PROBLEMS AND SOLUTIONS

Le Phuoc Truyen*, Nguyen An Nghia, Nguyen Thi Mai Lan,
Vu Minh Phuc, Phung Nguyen The Nguyen

*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

Assessment is the backbone of the curriculum. Hence, at the Department of 
Pediatrics (DoP), University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, 4th-
year students are evaluated by mini-CEX in formative assessment and long-case 
with checklist structured assessment in summative assessment. This study aims 
to evaluate the present methods of assessment and point out some solutions for 
further improving it in the future.

Methods 

Instructors and students were collected feedback based on online questionnaires 
and interviewed about clinical assessment at DoP. We quantitatively analyzed 
the results.

Results 

The response rate of students was 63% (243/386). 94% of students answered 
that the duration of the assessment is suitable, 95% of students agreed that the 
content of examinations tailored to learning goals, 97% of students thought that 
mini-CEX helped to improve in clinical skills, 84% of students claimed that the 
final evaluation is fair. However, 16% (39) students stated that the summative 
evaluation did not reflect their abilities, which was affected by the differences 
between sub-departments, patient selections, and instructors. 44,7% (17/38) 
of instructors participated in the interviewing. Of these, 88% of instructors 
commented that mini-CEX helped closely monitoring the improvement of 
students. Nevertheless, 94% of instructors argued that this method was time-
consuming.

Conclusions  

Methods of clinical assessment at DoP help monitor and reflect the competencies 
of students. However, these methods still need to be modified to become more 
effective. Application of some improvements such as training how to use Mini-
CEX to quickly assess students’ competencies, standardized the questionnaires 
in the final assessment can help us to overcome these barriers.

 

LƯỢNG GIÁ NHI KHOA DỰA TRÊN NĂNG LỰC -
NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Lê Phước Truyền*, Nguyễn An Nghĩa, Nguyễn Thị Mai Lan,
Vũ Minh Phúc, Phùng Nguyễn Thế Nguyên

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Lượng giá là một khía cạnh cực kỳ quan trọng trong chương trình giảng dạy. Tại 
Bộ môn Nhi (BMN) Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên y khoa năm 
4 (SV) được lượng giá tiến trình với công cụ mini-CEX và lượng giá cuối kỳ trên 
bệnh nhân thật dựa theo bảng kiểm có cấu trúc khi thực hành lâm sàng. Nghiên 
cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của các phương pháp lượng giá hiện tại, từ đó 
đưa ra giải pháp cải tiến phù hợp.

Phương pháp

Giảng viên (GV), SV được khảo sát bằng bảng hỏi trực tuyến kết hợp phỏng vấn 
về các phương pháp lượng giá lâm sàng tại BMN. Các kết quả được phân tích 
định lượng.

Kết quả

Có 63% (243/386) SV tham gia khảo sát. 94% SV nhận xét thời gian lượng giá 
phù hợp, 95% đồng ý nội dung lượng giá phù hợp với mục tiêu học tập, 97% cho 
rằng lượng giá giữa kỳ giúp cải thiện kỹ năng lâm sàng, 84% nhận xét kết quả 
lượng giá cuối kỳ đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, 16% (39) SV cho rằng lượng 
giá cuối kỳ chưa phản ánh đúng năng lực SV với các lý do chính: phụ thuộc trại 
bốc thăm, bệnh nhi, GV. 44,7 % (17/38) GV tham gia phản hồi. 88% GV nhận xét 
mini-CEX giúp theo dõi sát quá trình tiến bộ của SV. Tuy nhiên, 94% GV cho rằng 
phương pháp này tốn nhiều thời gian.

Kết luận

Các phương pháp lượng giá lâm sàng tại BMN giúp theo dõi và phản ánh tốt 
năng lực sinh viên. Tuy nhiên, một số điểm có thể cải thiện giúp lượng giá hiệu 
quả hơn: (1) Huấn luyện cách sử dụng MiniCEX, (2) Chuẩn hóa bộ câu hỏi 
lượng giá.
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THE INTERRATER RELIABILITY OF A SUMMATIVE OJECTIVE STRUCTURED 
CLINICAL EXAMINATION IN MEASURING THE HISTORY TAKING SKILL:

LESSON LEARNED FROM ATCS CENTER

Le Quoc Bao*, Nguyen Thi My Hanh
*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

The objective structured clinical examination (OSCE) is performance-based 
examination that can be used to assess the history taking skill. The reliability of 
an OSCE addresses the question of how the OSCE is used and has never been 
reported in Vietnamese medical education programs. The objective of this study 
was to determine the interrater reliability of a summative OSCE in measuring the 
history taking skill of second-year medical students (MS-2).

Methods

A seven-station summative OSCE was administered to all 388 MS-2 to assess 
their performance including history taking skill. Two weeks later, another core-
group educator used a same checklist and recorded videos to retest 59 borderline 
examinees’ performance at that station. To determine interrater reliability in 
scoring of 59 examinees, intraclass correlation coefficient (ICC) estimates and 
their 95% confident intervals were calculated based on a single-measurement, 
consistency-agreement, 2-way random-effects model. The Cohen’s Kappa 
statistic also was used to test interrater reliability for pass/fail decisions.

Results

The ICC (95% CI) was 0.21 (-0.05 – 0.44), showing a poor level of agreement 
for faculty in assessing the history taking skill of MS-2. The Kappa was 0.15 also 
indicating no agreement in making pass-fail decision. Only 4/17 items (23.53%) 
of the rating scale had a moderate to good level of agreement with the highest 
value was 0.77 (0.64 – 0.86).

Conclusion

In the process of development and implementation of OSCE to assess clinical 
competence, our one could be a valuable but not reliable tool for assessing 
history taking skill because of inadequate preparation. Our future OSCEs should 
have sufficient time for the preparation and strictly follow the steps necessary 
to successfully deliver an OSCE, especially proposals for each station. Further 
investigations should be conducted to assess decisively different forms of 
reliability such as stability reliability, alternate-form reliability and internal 
consistency reliability.

 

MỨC ĐỘ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC KHẢO SÁT
TRONG LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG HỎI BỆNH SỬ CỦA OSCE CUỐI KỲ:

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNG TÂM ATCS

Lê Quốc Bảo*, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

OSCE là lượng giá dựa trên năng lực được sử dụng để đánh giá kỹ năng hỏi bệnh 
sử. Độ tin cậy OSCE cho biết cách sử dụng OSCE và chưa từng báo cáo trong 
các chương trình đào tạo y khoa Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định 
mức độ tương quan giữa các giám khảo trong lượng giá kỹ năng hỏi bệnh sử của 
OSCE cuối kỳ sinh viên y năm thứ hai (Y2).

Phương pháp

OSCE cuối kỳ đánh giá năng lực 388 sinh viên Y2 gồm 7 trạm, trong đó có trạm 
kỹ năng hỏi bệnh sử. Hai tuần sau, một nhóm giảng viên nòng cốt khác sử dụng 
cùng bảng kiểm và video lưu trữ đánh giá lại năng lực 59 sinh viên thuộc nhóm 
ranh giới. Hệ số tương quan nội tại (ICC) và khoảng tin cậy 95% được dùng để 
xác định mức độ tương quan giữa các giám khảo. Hệ số Cohen’s Kappa được 
dùng để kiểm tra độ tin cậy trong các quyết định đậu/rớt.

Kết quả

Giá trị ICC (KTC 95%) là 0,21 (-0,05 - 0,44), và Kappa là 0,15 cho thấy mức độ 
kém đồng thuận của giảng viên trong đánh giá kỹ năng hỏi bệnh sử và đưa ra 
quyết định đậu/rớt. Chỉ có 4/17 nội dung (23,53%) của thang đo có độ tin cậy 
trung bình - tốt với giá trị cao nhất 0,77 (0,64 - 0,86).

Kết luận

OSCE cuối kỳ Y2 của chúng tôi có thể là một công cụ có giá trị nhưng chưa đáng 
tin cậy để đánh giá kỹ năng hỏi bệnh sử do thiếu sót khâu chuẩn bị. Các OSCE 
trong tương lai cần đảm bảo thời gian chuẩn bị và tuân thủ nghiêm ngặt các 
hướng dẫn, đặc biệt là quy trình cho từng trạm. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành các 
nghiên cứu sâu hơn để đánh giá các dạng độ tin cậy khác nhau của thang đo.
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APPLICATION OF UBIQUITOUS-BASED TEST IN COMPETENCE ASSESSMENT
FOR NURSING STUDENT

Nguyen Thi Anh Phuong*, Tran Thi Nguyet, Mai Ba Hai, Tran Thi Hang,
Tran Khanh Toan, Nguyen Vu Quoc Huy

*Hue University of Medicine and Pharmacy

Background

Ubiquitous-based test (UBT) is a testing technology which uses multimedia 
questions via smart devices. This study aims to evaluate the usefulness of UBT 
method, survey satisfaction, advantages and disadvantages of using UBT in 
student assessment. 

Methods

An intervention study with no control group and pre-post test was conducted 
on 80 4th year nursing students at Hue University of Medicine and Pharmacy in 
December 2019. Participants took UBT final exam for “Childcare 1” subject with 
80 questions in 50 minutes, of which 24 (30%) multimedia questions containing 
images, video, and audio files. The data was collected by: (1) Usefulness of UBT 
method tool was developed by Oh YK et al., (2015); (2) Satisfaction of UBT 
method tool was developed by UBT expert of NS Devil company. The collected 
data was analyzed by SPSS 20 with the significance level is p < 0.05.

Results

The usefulness of UBT after intervention was evaluated significantly higher than 
before in the following fields: knowledge assessment (81.3% vs 60.0%), clinical 
skills assessment (80.0% vs 65.0%), achievement educational objectives (80.0% 
vs 55.0%); and objective assessment tool (81.3% vs 62.5%), with p < 0.001. The 
overall satisfaction of students when taking UBT test was quite high (3.59/5 
points), in which the highest proportion was layout and format of questions on 
UBT platform (3.75/5 points.). The advantages of UBT method were listed as 
time saving and controlling (57.5%), convenience in answering and checking 
unfinished questions (51.3%), multimedia questions enjoyment (46,3%), and high- 
concentrated test (41.3%). The disadvantages of UBT method were mentioned 
as minor technical errors (37.5%); unfamiliar use (32.5%), could not use take note 
function (25.0%).

Conclusion

UBT is useful mean for student assessment with awesome advantages and 
negligible advantages. It should be trained the tester and students for using UBT 
proficiently.

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP UBT (UBIQUITOUS-BASED TEST) 
TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

Nguyễn Thị Anh Phương*, Trần Thị Nguyệt, Mai Bá Hải, Trần Thị Hằng, 
Trần Khánh Toàn, Nguyễn Vũ Quốc Huy

*Trường Đại học Y Dược Huế

Đặt vấn đề

UBT (Ubiquitous-based test) là phương pháp đánh giá bằng các câu hỏi đa 
phương tiện trên thiết bị thông minh. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: 
đánh giá tính hữu ích của UBT trong đánh giá năng lực sinh viên; khảo sát sự hài 
lòng, thuận lợi và khó khăn của sinh viên khi thi UBT 

Phương pháp

Nghiên cứu can thiệp không có nhóm đối chứng với kiểm tra trước – sau can 
thiệp trên 80 Sinh viên Điều dưỡng 4 tại Trường Đại học Y Dược Huế thi kết thúc 
học phần “Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1” bằng UBT (80 câu hỏi trong 50 phút); 
trong đó 24 (30%) là câu hỏi đa phương tiện chứa hình ảnh, video, và âm thanh 
vào tháng 12/2019. Dữ liệu được thu thập bằng: Phiếu đánh giá tính hữu ích 
của phương pháp UBT của Oh YK và CS (2015); Phiếu khảo sát sự hài lòng về 
UBT cửa NS Devil. Phân tích số liệu bằng phần mềm SPSS 20 với mức ý nghĩa 
là p < 0,05.

Kết quả

Tính hữu ích của UBT sau can thiệp cao hơn đáng kể so với trước can thiệp, cụ 
thể là đánh giá kiến thức (81,3% và  60,0%), kỹ năng lâm sàng (80,0% và 65,0%); 
đạt được mục tiêu học tập (80,0% và 55,0%); là công cụ đánh giá khách quan 
(81,3% và 62,5%) với  p < 0,001. Sự hài lòng chung của sinh viên khi thi UBT ở 
mức khá cao (3,59/5 điểm), cao nhất là bố cục, định dạng câu hỏi trên giao diện 
UBT (3,75/5 điểm). Thuận lợi của UBT gồm: tiết kiệm và kiểm soát thời gian làm 
bài (57,5%); thuận tiện trong việc lựa chọn đáp án và kiểm tra các câu chưa làm 
(51,3%); thích thú với câu hỏi đa phương tiện (46,3%); dễ tập trung làm bài hơn 
(41,3%). Khó khăn chính là: lỗi kỹ thuật nhỏ (37,5%); chưa thích nghi với UBT 
(32,5%); chưa ghi chú được trên thiết bị UBT (25,0%).

Kết luận

UBT là công cụ hữu ích cho việc đánh giá năng lực sinh viên. Cần tập huấn đầy 
đủ về cách sử dụng cũng như các tính năng của UBT, đồng thời khắc phục một 
số hạn chế về thiết bị và công nghệ để hoàn thiện phương pháp trước khi đưa 
vào sử dụng rộng rãi.
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TRIAL OF USING CHECKLIST FOR PROFESSIONISM EVALUATION IN 
PRE-CINICAL YEARS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND 

PHARMACY

Nguyen Thi Thu Thai*, Ngo Thi My Binh, Hoang Thu Soan, Vu Thi Thu Hang
*Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Background

In recent years, medical universities have recognized the importance of 
professionalism inclusion as part of the formal and core curriculum. TUMP 
have integrated professional content into curriculum and added courses on 
professionalism from the first years to the clinical clerkships. In the pre-clinical 
years, professionalism was taught in separate modules and integrated in the 
basic medicine modules.  Research questions: how to evaluate professionalism 
in the pre-clinical years? What content is evaluated? Where is the evaluation? 
What tools can be used to evaluate? We used checklists to assess medical 
professionalism in organ system modules on second-year medical students and 
evaluated the effectiveness of the method.

Methods

The trial was performed on second-year medical students when teaching 
organ-based modules. We used a checklist to assess some contents relating 
to professionalism: presentation skills, teamwork skills, communication skills 
and self-study when teaching clinical cases and giving feedback to students. 
The effectiveness of the method application based on student’s and faculties’ 
feedback was measured by using the Likert scale. 

Results

Of 246 medical students and 16 faculties, over 90% of faculties and 70% of students 
said that the checklist was suitable for pre-clerkship formative assessment of 
professionalism (presentation skills, teamwork skills, communication skills and 
self-study). Most of students and faculties desired to continue to be assessed by 
this method.

Conclusion

Using checklists in-class discussions sections is a good tool for assessing 
presentation skills, teamwork skills, communication skills and self-study. However, 
there are at least two lecturers to participate in the assessment. In order to 
organize well the assessment in pre-clinical years, it requires specific instructions 
for teachers and students, and variety of assessment methods should be applied 
in order to be suitable to the conditions of large classes.

 

SỬ DỤNG BẢNG KIỂM LƯỢNG GIÁ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP 
TRONG CÁC NĂM TIỀN LÂM SÀNG

Nguyễn Thị Thu Thái*, Ngô Thị Mỹ Bình, Hoàng Thu Soan, Vũ Thị Thu Hằng

*Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, các trường đại học y khoa đã nhận ra tầm quan trọng 
của việc đưa tính chuyên nghiệp vào chương trình đào tạo. Trường Đại học Y 
Dược Thái Nguyên đã tích hợp nội dung tính chuyên nghiệp vào chương trình 
giảng dạy, và bổ sung các khóa học về tính chuyên nghiệp ngay từ những năm 
học đầu tiên và xuyên suốt đến các năm lâm sàng sau này. Trong những năm tiền 
lâm sàng, tính chuyên nghiệp được giảng dạy trong các học phần riêng và tích 
hợp trong các module y học cơ sở. Câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để đánh giá tính 
chuyên nghiệp trong những năm tiền lâm sàng? Nội dung nào được đánh giá? 
Đánh giá ở đâu? Những công cụ nào có thể được sử dụng để đánh giá? Chúng 
tôi thử nghiệm sử dụng bảng kiểm để lượng giá tính chuyên nghiệp trong giảng 
dạy các module hệ cơ quan trên sinh viên năm thứ 2 ngành Y khoa và đánh giá 
hiệu quả của phương pháp.

Phương pháp

Thử nghiệm được thực hiện trên sinh viên y khoa năm thứ hai khi giảng dạy các 
mô-đun hệ cơ quan. Chúng tôi đã sử dụng bảng kiểm để đánh giá một số nội 
dung liên quan đến tính chuyên nghiệp: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp và tự học khi giảng dạy các ca lâm sàng và đưa phản 
hồi cho sinh viên sau khi đánh giá. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và giảng viên 
qua thang đo Likert.

Kết quả

Trong tổng số 246 sinh viên y khoa và 16 giảng viên được lấy ý kiến phản hồi, 
trên 90% giảng viên và khoảng 70% sinh viên cho rằng bảng kiểm phù hợp để 
đánh giá một số nội dung của tính chuyên nghiệp (kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 
làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và tự học). Hầu hết các sinh viên và khoa mong 
muốn tiếp tục được đánh giá bằng phương pháp này.

Kết luận

Sử dụng bảng kiểm đánh giá trong các buổi giảng thảo luận ca lâm sàng trong 
lớp học là một công cụ tốt để đánh giá kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc 
nhóm, kỹ năng giao tiếp và khả năng tự học. Tuy nhiên, mỗi buổi giảng cần có 
ít nhất hai giảng viên tham gia đánh giá. Để tổ chức tốt công tác đánh giá tính 
chuyên nghiệp trong các năm tiền lâm sàng, cần xây dựng hướng dẫn cụ thể cho 
giảng viên và sinh viên, áp dụng nhiều phương pháp đánh giá phù hợp với điều 
kiện lớp học đông người.
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360-DEGREE FEEDBACK: EXPERIENCE FROM THE FIRST 
INTERPROFESSIONAL EDUCATION COURSE IN VIETNAM

Duong Duy Khoa*, Ly Huu Tuan, Le Khac Bao
*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City launched its 
interprofessional education (IPE) course in 2019, which was the first IPE training 
for undergraduate healthcare students in Vietnam. Core competencies of IPE 
are Values/Ethics, Roles/Responsibilities, Communication, and Teamwork. These 
competencies require a different assessment approach. 360-degree feedback 
(multi-source feedback) is growing as a potential effective method. We 
described our experiences of IPE assessment to illustrate the feasibility of 
360-degree feedback.

Methods

We implemented 5 IPE courses consecutively in 2019-2020 school year. About 
200 medical, nursing, pharmacy, and physiotherapy students were divided to 
24 teams each course. A group of 12 interprofessional instructors facilitated the 
training, each of them supervised 2 groups. The training includes didactics, team 
activities, case-based discussion, and simulation with standardized patients. 
Students received feedback from their teammates and the team instructor 
multiple times at pre-designed intervals during the course. After each simulation 
session, students received performance feedback from the instructors, the 
standardized patients, the observer students, and their teammates. We started 
using Interprofessional Collaborator Assessment Rubric and TEAMMATES 
platform for our 360-degree assessment in 2020-2021.

Results

The complete rate of the peer-review feedback was 95-100%. While student-
to-instructors ratio was high, the students across all discipline reported high 
satisfaction of the course and the assessment methods in 2019-2020 school year. 
The instructor workload decreased after switching to TEAMMATES platform. 

Conclusions

Applying the 360-degree feedback in IPE is feasible in Vietnam’s context and 
provides multidimensional, both qualitative and quantitative feedback to enhance 
student interprofessional competencies. Using validated measurement tools and 
technology-enhanced learning can strengthen the feedback effectiveness 
and efficacy.

 

PHẢN HỒI 360 ĐỘ: KINH NGHIỆM TỪ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LIÊN 
NGÀNH ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM

Dương Duy Khoa*, Lý Hữu Tuấn, Lê Khắc Bảo
*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình Giáo dục liên 
ngành (IPE) vào năm 2019, đây là chương trình IPE đầu tiên cho sinh viên các 
ngành sức khỏe tại Việt Nam. Năng lực cốt lõi của IPE là Giá trị / đạo đức, Vai trò 
/ trách nhiệm, Giao tiếp và Làm việc nhóm. Phản hồi 360 độ là một phương pháp 
nhiều tiềm năng để đánh giá các năng lực này. Chúng tôi mô tả kinh nghiệm của 
mình để minh họa tính khả thi của phản hồi 360 độ.

Phương pháp

Chúng tôi đã triển khai 5 khóa IPE liên tiếp trong năm học 2019-2020. Khoảng 
200 sinh viên y khoa, điều dưỡng, dược và vật lý trị liệu được chia thành 24 đội 
trong mỗi khóa. Một nhóm gồm 12 giảng viên liên ngành hướng dẫn lớp học, mỗi 
người hỗ trợ 2 nhóm. Nội dung bao gồm bài giảng, hoạt động nhóm, thảo luận 
dựa trên ca và thực hành mô phỏng với bệnh nhân chuẩn. Sinh viên nhận được 
phản hồi từ đồng môn (bạn cùng nhóm) và giảng viên nhiều lần trong khóa học. 
Sau mỗi phiên mô phỏng, sinh viên nhận được phản hồi về phần thực hành từ 
giảng viên, bệnh nhân chuẩn, nhóm sinh viên quan sát và các thành viên khác 
trong nhóm thực hành. Chúng tôi bắt đầu sử dụng Rubric lượng giá năng lực 
liên ngành (ICAR) và nền tảng TEAMMATES để phản hồi 360 độ từ năm học 
2020-2021.

Kết quả

Tỷ lệ hoàn thành của phản hồi đồng môn là 95-100%. Mặc dầu tỷ lệ sinh viên trên 
giảng viên cao, sinh viên ở tất cả các ngành đều có mức độ hài lòng cao đối với 
khóa học và phương pháp đánh giá trong năm học 2019-2020. Kinh nghiệm ban 
đầu cho thấy khối lượng công việc của giảng viên giảm đi sau khi chuyển sang 
nền tảng TEAMMATES.

Kết luận

Phản hồi 360 độ trong IPE là khả thi trong bối cảnh Việt Nam và cung cấp thông 
tin từ nhiều nguồn, định tính và định lượng, để nâng cao năng lực liên ngành của 
sinh viên. Sử dụng các công cụ đo lường đã được kiểm định và ứng dụng công 
nghệ có thể tăng cường hiệu quả và hiệu suất phản hồi.
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ASSESSING MEDICAL PROFESSIONALISM IN CLINICAL ENVIRONMENTS: 
WHAT CAN WE LEARN FROM SECOND- YEAR STUDENTS’

NARRATIVE REFLECTION?

Pham Thi Van Anh*, Vu Thi Mai Anh, Nguyen Van Khai
*Hai Phong University of Medicine and Pharmacy

Background

Assessing medical professionalism has been challenging. This study aimed 
to evaluate effectiveness of narrative reflections in assessing professionalism 
among second-year medical students while attending the first clinical rotations 
in primary healthcare settings.

Methods

Thematic analysis of medical students’ reflection portfolios was conducted 
based on learning goals of second-year professionalism program including 
professional behaviors, four principles of medical ethics, empathy, confidentiality, 
and informed consent. 

Results

Most of learning goals were reflected via student’s clinical experience. Students 
were able to classify professional and non-professional behaviors. Respect for 
autonomy were observed via processes of decision making for hospital admission, 
treatment options, testing based on patients’ personal values and belief. In 
these processes, patients acted intentionally, with understanding and without 
controlling that determine their actions. Respect was also seen through seeking 
permission from patients for students to take history, perform procedures, and 
conduct physical exams. Nonmalficence was seen via attemption not causing 
pain or suffering.  Beneficence was reported in situations that medical staffs 
helped vulnerable persons, removed conditions that would cause harm to 
others, prevented harm from occurring, provided affordable treatment. Justice 
was observed through fair processes of medical examination and treatment. 
Empathy was reflected as feeling hurt while witness patients in pain, verbal 
and non-verbal behaviors of healthcare workers in attempt to reduce patients’ 
sufferings. Obtaining informed consent was mainly seen in surgery departments. 
Confidentiality was illustrated via protecting medical records from accessing 
by non-authorized persons, not sharing patients’ information beyond study 
purposes, reporting history with anonymous information.  

Conclusions

This study affirmed that the students can begin to be exposed to concepts of 
professionalism and medical ethics at an early state of their career. Narrative 
reflections from daily practices in the hospital was a good method to assess 
medical professionalism.

 LƯỢNG GIÁ TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG Y KHOA TẠI CÁC CƠ SỞ THỰC 
HÀNH LÂM SÀNG: CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ NHỮNG BÀI TẬP TỰ 

PHẢN ÁNH CỦA SINH VIÊN Y2?

Phạm Thị Vân Anh*, Vũ Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Khải
*Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đặt vấn đề

Lượng giá tính chuyên nghiệp trong y khoa luôn đầy thách thức. Nghiên cứu 
này đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài tập tự phản ánh trong lượng giá tính 
chuyên nghiệp của sinh viên năm thứ 2 khi lần đầu trải nghiệm lâm sàng.

Phương pháp

Bài tập tự phản ánh của sinh viên được phân tích theo các chủ đề tính chuyên 
nghiệp năm 2 bao gồm các hành vi chuyên nghiệp, bốn nguyên tắc y đức, thấu 
cảm, bảo mật và sự đồng thuận. 

Kết quả

Hầu hết các mục tiêu giảng dạy đều được phản ánh qua trải nghiệm lâm sàng 
của sinh viên. Sinh viên đã phân loại được một số hành vi chuyên nghiệp và 
không chuyên nghiệp. Tôn trọng quyền tự quyết được quan sát trong quá trình 
ra quyết định nhập viện, lựa chọn điều trị, xét nghiệm dựa trên những giá trị và 
niềm tin của người bệnh, xin phép sự đồng ý cho sinh viên được hỏi bệnh, làm 
thủ thuật và thăm khám. Làm lợi, không làm hại được nhận thấy trong những 
tình huống nhân viên y tế giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, loại bỏ và ngăn 
chặn những điều có thể gây hại xảy ra, cung cấp điều trị người bệnh có thể chi 
trả được,  cố gắng để không gây ra sự đau đớn cho người bệnh. Sự công bằng 
được quan sát qua quy trình khám chữa bệnh không thiên vị. Thấu cảm là cảm 
giác đau đớn khi chứng kiến người bệnh đang trong cơn đau, những cử chỉ của 
nhân viên y tế nhằm làm giảm bớt sự đau khổ cho người bệnh. Sự đồng thuận 
chủ yếu được quan sát thấy ở khoa ngoại. Bảo mật thông tin được minh họa qua 
việc bảo vệ hồ sơ bệnh án, không chia sẻ thông tin người bệnh ngoài mục đích 
học tập, báo cáo bệnh sử với những thông tin nặc danh. 

Kết luận

Nghiên cứu này khẳng định rằng sinh viên có thể bắt đầu tiếp cận với những khái 
niệm về tính chuyên nghiệp và những nguyên tắc đạo đức ngay từ giai đoạn sớm 
trong nghề. Bài tập tự phản ánh từ những thực hành lâm sàng hàng ngày trong 
bệnh viện là một phương pháp tốt để lượng giá tính chuyên nghiệp ngành y.
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EFFECTIVENESS OF PROBLEM-BASED LEARNING AMONG NURSING 
STUDENTS AT HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Ton Nu Minh Duc*, Nguyen Thi Minh Thanh, Ho Thi Thuy Trang,
Phan Thanh Luan, Nguyen Thi Anh Phuong
*Hue University of Medicine and Pharmacy

Background

Problem-based learning was one of the active teaching methods, student-centered, 
that had positive effectiveness in medical education. However, it seems infancy in 
Vietnamese nursing education. The aim of study are to evaluate the effectiveness of 
problem-based learning methods; identify factors related to effectiveness of PBL, and 
determine level of student satisfaction and related factors, in order to assessing the results 
of PBL method and providing database for increasing quality of training.

Methods

Qualitative and quantitative methods was used in this study among 345 2nd, 3rd 
and 4th nursing students who applied PBL method and 5 nursing faculties who 
designed and taught PBL at Hue University of Medicine and Pharmacy. The instrument 
included 17 questions divided into 5 subscales: Problem solving skills, self-study ability, 
comprehensive skills, communication skills and collaborative learning competencies, 
developed by Cheju Halla University, South Korea for evaluating the effectiveness of 
the PBL method.  Focus group and in-depth interview were conducted for qualitative 
method. The data were analyzed by using descriptive statistic and content analysis.

Results

Learning effectiveness of PBL was highly with an average score of 3.48 ± 0.58. The 
learning experience of PBL and academic score was statistically significant with 
effectiveness of PBL (p<0.01). In qualitative analysis, quality of PBL course; role of PBL 
tutors and students; teaching and learning environment; and educational system were 
main themes that described the impact on effectiveness of PBL. Overall of student 
satisfaction with the PBL method is average (52.3%). The result showed that student 
satisfaction was statistically significant with age (p < 0.001, CI95%: 2.01 – 4.79), and 
learning experience of PBL (p < 0.001, CI95%: 2,21 – 12,07). The main factors to improve 
satisfaction were increasing skills (86.4%), providing a fun and comfortable learning 
environment (67.5%), becoming more active and motive learning (65%). The factors 
decreased satisfaction included being unable to find reliable sources (86.3%), being difficult 
to arrange group working time (73.6%) and spending more time for studying (67.5%).

Conclusion

Problem-based learning has shown effectiveness and relevance in nursing education, 
should be applied in medical education. However, in the process of applying PBL to 
teaching approach, educator need to integrate PBL course appropriately into the 
curriculum framework; providing reliable reference sources; setting appropriate time 
for group activities, and arranging appropriate students into small groups to provide 
more effective in nursing education.

 

HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ TRÊN
SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Tôn Nữ Minh Đức*, Nguyễn Thị Minh Thành, Hồ Thị Thùy Trang,
Phan Thanh Luân, Nguyễn Thị Anh Phương

*Trường Đại học Y Dược Huế
Đặt vấn đề

Phương pháp học tập dựa trên vấn đề (Problem-Based Learning - PBL) là một 
phương pháp học tập tích cực, lấy học viên làm trung tâm, đã thể hiện tính hiệu 
quả trong đào tạo y khoa thế giới, tuy nhiên chưa được áp dụng và nghiên cứu 
nhiều trong lĩnh vực đào tạo điều dưỡng tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện 
với mục tiêu “Khảo sát hiệu quả của phương pháp học tập dựa trên vấn đề, tìm 
hiểu các yếu tố liên quan đến hiệu quả học tập của phương pháp, xác định sự 
hài lòng của sinh viên điều dưỡng về phương pháp PBL và các yếu tố  liên quan” 
nhằm đánh giá kết quả của quá trình áp dụng PBL và cung cấp dữ liệu định 
hướng cho việc cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.   

Phương pháp

Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng trên 354 
sinh viên điều dưỡng chính quy năm thứ 2, 3 và 4 đã được học với phương pháp 
PBL và 5 giảng viên tham gia xây dựng và giảng dạy PBL tại Trường Đại học Y 
Dược Huế năm học 2019 - 2020. Dữ liệu định lượng được thu thập bằng phương 
pháp phát vấn sử dụng bộ công cụ khảo sát được phát triển bởi trường Đại học 
Cheju Halla, Hàn Quốc, bao gồm 17 câu hỏi chia làm 5 lĩnh vực: Kỹ năng giải quyết 
vấn đề, năng lực tự học, kỹ năng tích hợp, kỹ năng giao tiếp và năng lực hợp tác 
học tập để khảo sát hiệu quả của phương pháp học tập PBL. Số liệu định tính 
được thu thập bằng phỏng vấn sâu giảng viên và thảo luận nhóm sinh viên để 
xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và sự hài lòng của sinh viên 
về phương pháp PBL. Dữ liệu định lượng được phân tích và xử lý bằng phần mềm 
SPSS 20, dữ liệu định tính được gỡ băng và phân tích theo phương pháp phân 
tích nội dung dữ liệu định tính.

Kết quả
Hiệu quả học tập của PBL được đánh giá khá cao với điểm trung bình là 3,48 ± 

0,58 điểm. Hiệu quả học tập của PBL có xu hướng tăng dần theo học lực và số 
khóa học PBL của sinh viên với p < 0,001. Phân tích định tính cho thấy các yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả học PBL bao gồm: Chất lượng khóa học được thiết kế 
dựa trên phương pháp PBL, vai trò của giảng viên và sinh viên, môi trường giảng 
dạy và học tập, và hệ thống chương trình đào tạo. Sự hài lòng của sinh viên về 
phương pháp PBL ở mức trung bình (52,3%), tuổi và kinh nghiệm học PBL liên 
quan có ý nghĩa thống kê với sự hài lòng của sinh viên, khi tuổi tăng thêm 1 tuổi, 
sự hài lòng tăng thêm 3,14 lần (p < 0,001, CI95%: 2,01 – 4,79), khi số khoá học 
PBL tăng thêm 1 khoá học, sự hài lòng tăng thêm 5,16 lần (p < 0,001, CI95%: 2,21 
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– 12,07). Các yếu tố chính thúc đẩy sự hài lòng là: PBL giúp nâng cao được nhiều 
kỹ năng (86,4%), tạo ra không khí học tập vui vẻ, thoải mái (67,5%) và giúp sinh 
viên trở nên năng động, chủ động hơn trong học tập (65%); các yếu tố là giảm sự 
hài lòng bao gồm: khó tìm được nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy (86,3%), 
khó sắp xếp thời gian làm việc nhóm (73,6%) và mất nhiều thời gian hơn cho việc 
học (67,5%).

Kết luận

Phương pháp học tập dựa trên vấn đề đã thể hiện tính hiệu quả trong việc nâng 
cao kỹ năng, năng lực của người học, nên được áp dụng rộng rãi hơn trong đào 
tạo y khoa. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng PBL vào dạy học, nhà giáo dục 
nên tích hợp khóa PBL một cách phù hợp vào khung chương trình đào tạo, cung 
cấp các nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho sinh viên, sắp xếp thời gian 
cho hoạt động nhóm phù hợp và quan tâm bố trí những sinh viên có học lực thấp 
vào những nhóm thích hợp để mang lại nhiều hiệu quả nhất trong quá trình 
đào tạo.
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ASSESSMENT OF TEACHERS’ QUALITY AND SATISFACTION OF MEDICINE 
STUDENTS OF DUY TAN UNIVERSITY USING SERVPERF

Huynh Le Thai Bao*, Nguyen Song Hieu, Nguyen Dac Quynh Anh
*Duy Tan University

Background

Competency-based education is a form of education that aims to accurately 
measure learners’ knowledge, skills and attitudes after the end of each study 
program. To evaluate the quality of lecturers in order to meet requirements of 
this program, we conduct this research with 2 objectives: (1) Evaluate the quality 
of lecturers of Faculty of Medicine - Duy Tan University in the training of 2 doctors 
General Practitioner and Doctor of Odonto-Stomatology. (2) Survey students’ 
satisfaction with teaching quality at the Faculty of Medicine - Duy Tan University.

Methods

Total population sampling with subjects being students of two majors: General 
Practitioner and Odonto-Stomatologist under training in the department.  
Subjects are surveyed by SERVPER F scale. The scale includes 5 groups of 
indexes: facilities, faculty, trust, sympathy and employee.

Results

The study has recorded 74.8% of students being satisfied with the quality of 
faculty 62.4% of students are satisfied with the quality of teaching. The linear 
regression equation between teaching quality satisfaction and teaching quality 
is as follow: Satisfaction with the quality of teaching = 0.185 * (Understanding 
student capabilities) + 0.236 * (Dedication to students) + 0.251 * (Professional 
Knowledge) - 0.110

Conclusion

The quality of lecturers of Faculty - Medicine Duy Tan University is appreciated 
by students. There is no difference in faculty rating between student of various 
disciplines, years of study, and academic performance. Satisfaction with the 
quality of teaching mainly depends on level of understanding about students’ 
competencies and professional knowledge of faculty.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN 
KHOA Y ĐẠI HỌC DUY TÂN BẰNG THANG ĐO SERVPERF

Huỳnh Lê Thái Bão*, Nguyễn Song Hiếu, Nguyễn Đắc Quỳnh Anh

*Trường Đại học Duy Tân

Đặt vấn đề

Giáo dục theo năng lực là hình thái giáo dục hướng tới việc đo lường chính xác 
kiến thức, kĩ năng và thái độ của người học sau khi kết thúc mỗi chương trình học. 
Để đánh giá chất lượng giảng viên nhằm đáp ứng với chương trình này chúng tôi 
tiến hành nghiên cứu với 2 mục tiêu: (1) Đánh giá chất lượng giảng viên Khoa Y – 
Đại học Duy Tân trong công tác đào tạo 2 ngành Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ Răng 
– Hàm – Mặt. (2) Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng giảng dạy 
tại Khoa Y – Đại học Duy Tân.

Phương pháp

Chọn mẫu toàn bộ với đối tượng là sinh viên hai ngành Bác sĩ đa khoa và Bác 
sĩ răng hàm mặt đang được đào tạo tại khoa sau đó điều tra bằng thang đo 
SERVPER. Thang đo bao gồm 5 nhóm chỉ số cơ sở vật chất, giảng viên, tin cậy, 
cảm thông và nhân viên.

Kết quả

Nghiên cứu đã ghi nhận 62,4% sinh viên hài lòng với chất lượng giảng viên, 74.8% 
hài lòng với chất lượng đào tạo tại khoa. Phương trình hồi quy tuyến tính giữa hài 
lòng về chất lượng giảng dạy với chất lượng giảng viên:  Hài lòng về chất lượng 
giảng dạy = 0.185 * HRNL + 0.236 * TTVSV + 0.251 * KTCM – 0.110

Kết luận

Chất lượng giảng viên Khoa - Y Đại học Duy Tân được đánh giá tốt. Không có sự 
khác biệt trong đánh giá giảng viên giữa sinh viên các ngành, năm học và học 
lực. Sự hài lòng về chất lượng giảng dạy chủ yếu phụ thuộc vào sự hiểu rõ năng 
lực sinh viên và kiến thức chuyên môn của giảng viên.
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FACULTY DEVELOPMENT PROGRAMS AT UNIVERSITY OF MEDICINE AND 
PHARMACY AT HO CHI MINH CITY

Nguyen Duc Khanh*, Vu Minh Phuc, Tran Diep Tuan

*University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background
UMP at HCMC is the leading medical school in curriculum reforms in competency-
based medical education (CBME) in Viet Nam. Faculty development is fundamental 
to the effectiveness of CBME. This program aims to improve and develop the 
competency of faculty members as teachers in CBME

Methods
Before this training, a systems-wide survey was conducted to gain needs 
assessment. Objectives and Goals of the program were built in UMPH’s Mission 
and Vision, Needs Assessment and Collaborative Educational Program (CEP). All 
members of the Faculty of Medicine were invited to join the faculty development 
program include CEPs and In-house Faculty Development courses. The cost of the 
program is from HPET. 

Results
Between January 2017 and September 2020, 397 out of 476 participants 
completed the FDP (83.4% attendant rate), including 334 (84.1%) clinical teachers, 
58 (14.6%) faculties of basic science and 5 (1.3%) faculties of ATCS. Most faculties 
(81.9%) completed In-house FDC, 18.1% completed CEP (core group). Faculties 
had experienced 320 training-hour in CEP and 120 training-hour with In-house 
FDC. Main content includes 4 modules: reform curriculum in CBME and active 
teaching methods, competency-based assessment, teaching in clinical context and 
simulation setting, and development career and leadership. The most important 
topics were adult learning theory, conducting effective presentation, teaching 
and practicing evidence-based medicine, applying audience interaction response 
system in teaching, conducting a journal club, inter-professional education, writing 
MCQ and scenarios, designing and implementing an OSCE, workplace-based 
assessment, issues in healthcare in Vietnam, resolving burn-out, team-work and 
leadership skills. Most faculties (90.1%) met requirement of attendance rate (>75%), 
half (46.9%) presented more than 90%. Most faculties (97.5%) reflected the program 
was necessary and useful for them in teaching and practicing medicine. Faculties 
wanted to receive further faculty development and have more hand-on training. 
Others require CME or more advanced workshops with some main topics. 

Conclusions
Faculty development is necessary and important in CBME. Effective faculty 
development programs will result in competent faculty. A system-wide approach 
as well as effort to provide training in CBME to individual teachers will be important.

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN TẠI
ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Đức Khánh*, Vũ Minh Phúc, Trần Diệp Tuấn

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là đại học đi đầu trong cải cách chương trình đào 
tạo theo giáo dục y khoa dựa trên năng lực tại Việt Nam. Phát triển giảng viên là 
nền tảng và thiết yếu để giáo dục Y khoa dựa trên năng lực đạt được hiệu quả. 
Mục tiêu chương trình nhằm cải thiện và phát triển năng lực của các giảng viên 
trong vai trò giảng viên trong quá trình cải cách giáo dục Y khoa dựa trên năng lực

Phương pháp
Các giảng viên được khảo sát để đánh giá nhu cầu phát triển giảng viên trước 
khi chương trình được tiến hành. Các mục tiêu tổng quát và mục tiêu của chương 
trình được xây dựng phù hợp với Sứ mệnh và Tầm nhìn của ĐHYD TP.HCM, kết 
quả khảo sát nhu cầu phát triển giảng viên và Chương trình Hợp tác Giáo dục 
(CEP) của ĐHYD TP HCM. Tất cả giảng viên của Khoa Y được mời tham gia 
chương trình phát triển giảng viên bao gồm CEP và các khóa Phát triển giảng 
viên của Khoa Y (IHFDC). Chi phí của chương trình là từ dự án HPET.

Kết quả
Từ tháng 1/2017 đến tháng 9/2020, có 397 trong số 476 giảng viên đã hoàn 
thành chương trình PTGV (tỷ lệ 83.4%), trong đó có 334 (84.1%) GV lâm sàng, 58 
(14.6%) GV Y học cơ sở và 5 (1.3%) GV ATCS. Hầu hết các GV (81.9%) hoàn thành 
IHFDC, 18.1% hoàn thành CEP (nhóm cốt lõi). Các GV hoàn tất chương trình đã 
tham gia 320 giờ đào tạo với CEP và 120 giờ đào tạo với IHFDC. Nội dung chính 
bao gồm 4 phần: cải cách chương trình giảng dạy trong CBME và các phương 
pháp giảng dạy tích cực, lượng giá người học dựa trên năng lực, giảng dạy trong 
môi trường lâm sàng và mô phỏng lâm sàng, phát triển nghề nghiệp và kỹ năng 
lãnh đạo. Các chủ đề quan trọng là các khái niệm và nguyên lý của CBME, lý 
thuyết học tập người lớn, thực hiện thuyết trình hiệu quả, giảng dạy và thực hành 
y học dựa trên bằng chứng, áp dụng hệ thống phản hồi tương tác người học 
trong giảng dạy, điều hành sinh hoạt khoa học, giáo dục thực hành liên chuyên 
ngành, viết MCQ và tình huống lâm sàng, thiết kế và triển khai OSCE, đánh giá 
tại nơi làm việc, các vấn đề trong chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam, giải quyết tình 
trạng kiệt sức trong thực hành, làm việc nhóm và kỹ năng lãnh đạo. Hầu hết các 
GV (90.1%) đều đạt yêu cầu về tỷ lệ tham dự (> 75% thời lượng), trong đó có 
46.9% GV đạt trên 90%. Hầu hết các GV (97.5%) phản ánh chương trình là cần 
thiết và hữu ích trong giảng dạy và thực hành y học. Các GV mong muốn được 
tham gia các chương trình PTGV tiếp theo và cần thêm thời gian thực hành với 
các GV nòng cốt. Một số GV đề xuất tổ chức CME hoặc các hội thảo nâng cao 
với một số chủ đề chính.
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Kết luận
Phát triển giảng viên là cần thiết và quan trọng trong giáo dục Y khoa dựa trên 
năng lực. Chương trình phát triển giảng viên hiệu quả sẽ tạo ra đội ngũ giảng 
viên có năng lực. Tiếp cận một cách toàn diện, có hệ thống cũng như nỗ lực đào 
tạo và huấn luyện về giáo dục Y khoa dựa trên năng lực cho từng giảng viên là 
rất quan trọng.
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EVALUATING EFFECTIVENESS OF CLINICAL TEACHING
LEARNING BY BEDSIDE ROUNDS IN

HAIPHONG UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

Nguyen Ngoc Sang*, Pham Thi Hanh

 *Hai Phong University of Medicine and Pharmacy

Background

Clinical teaching-learning based on direct observation and feedback plays an 
important role in medical training. Teaching-learning by bedside rounds is an 
essential component of clinical training, and has been widely applied in medical 
training, bringing about a positive effect in capacity building for learners. The 
research aims to confirm the effectiveness of clinical teaching-learning by 
bedside rounds.

Methods

The research team organized an hour-long workshop focusing on the introduction 
of clinical teaching-learning by bedside rounds for 108 sixth-year medical students 
31 residents of Haiphong University of Medicine and Pharmacy in the Pediatric 
Clerkship. This is also part of the program ‘Residents-as-teachers’. Students and 
residents have been surveyed according to a available sample to evaluate the 
usefulness of clinical teaching-learning by bedside rounds after 2 months of the 
workshop.

Results

Comparison before and after the workshop showed that: the proportion of 
students participating in teaching-learning by bedside rounds increased from 
13.9% to 64.8% (p < 0.01); the average time for a patient increased from < 10 
min up to 15-20 min (p < 0.05); the total time for rounds increased from < 45 
minutes to 75 - 90 minutes (p < 0.05). Patients, who were cared for during a 
room increased from 21.3% to 58.3% (p < 0.01), found that students spent more 
time at the bedside. After the workshop, residents spent more time in the room 
and believed that bedside rounds were more educational (54.8% compared to 
83.9%, p < 0.05). This method also allows students to learn more professionally 
and practice better communication with patients and family members.

Conclusion

Clinical teaching-learning by bedside rounds is a method that brings practical 
effects in building expected capacity for learners. Clinical teaching-learning by 
bedside rounds should be considered as a leading method in medical training.

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DẠY - HỌC LÂM SÀNG BẰNG ĐI BUỒNG 
ĐIỂM BỆNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Nguyễn Ngọc Sáng*, Phạm Thị Hạnh

*Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Đặt vấn đề

Dạy - học lâm sàng dựa trên quan sát trực tiếp và phản hồi đóng một vai trò 
quan trọng trong đào tạo y khoa. Dạy - học bằng đi buồng điểm bệnh là một 
nội dung thiết yếu của dạy – học lâm sàng, được áp dụng rộng rãi trong đào tạo 
y khoa, mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao năng lực cho người học. 
Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của việc dạy - học lâm sàng bằng 
đi buồng điểm bệnh.

Phương pháp

Nhóm nghiên cứu đã tổ chức một hội thảo tập trung vào việc giới thiệu phương 
pháp dạy – học lâm sàng bằng đi buồng điểm bệnh cho 108 sinh viên Y khoa năm 
thứ sáu, 31 bác sỹ Nội trú của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trong vòng luân 
khoa Nhi. Đây cũng là một phần của chương trình ‘Nội trú là giảng viên’. Sinh viên 
và Bác sỹ Nội trú đã được khảo sát theo mẫu có sẵn để đánh giá tính hữu ích của 
việc dạy – học lâm sàng bằng đi buồng điểm bệnh sau 2 tháng diễn ra hội thảo.

Kết quả

So sánh trước và sau hội thảo cho thấy, tỷ lệ sinh viên tham gia dạy - học lâm 
sàng bằng đi buồng điểm bệnh tăng từ 13,9% lên 64,8% (p < 0,01); thời gian đi 
buồng trung bình cho một bệnh nhân tăng từ < 10 phút lên đến 15-20 phút (p < 
0,05); tổng thời gian vòng đi buồng tăng từ < 45 phút lên 75 - 90 phút (p < 0,05). 
Bệnh nhân được chăm sóc trực tiếp trong quá trình đi buồng tăng từ 21,3% lên 
58,3% (p<0,01), và nhận thấy rằng sinh viên dành nhiều thời gian hơn bên giường 
bệnh. Sau hội thảo, bác sỹ nội trú dành nhiều thời gian đi buồng hơn và tin tưởng 
rằng đi buồng điểm bệnh là một phương pháp dạy – học có tính giáo dục cao 
hơn (54,8% so với 83,9%, p < 0,05). Phương pháp này cũng cho phép học viên 
thể hiện tính chuyên nghiệp hơn, thực hành giao tiếp tốt hơn với bệnh nhân và 
người nhà bệnh nhân.

Kết luận

Dạy - học lâm sàng bằng đi buồng điểm bệnh là phương pháp mang lại hiệu quả 
thiết thực trong việc hình thành năng lực kỳ vọng cho học viên. Dạy - học lâm 
sàng bằng đi buồng điểm bệnh nên được coi là phương pháp hàng đầu trong 
đào tạo y khoa.

 



139138

DEVELOPING THE IPE PROGRAM IN UNIVERSITY OF MEDICINE AND 
PHARMACY AT HO CHI MINH CITY: A PERFECT EXAMPLE OF

DIVERSITY AND INCLUSION

Le Khac Bao*
 *University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background
To provide medical students with collaborative competencies with other 
healthcare professionals, UMP-H launched an interprofessional education (IPE) 
program. This presentation shares how we developed the program from scratch.

Methods
Plan: We attended conferences on Interprofessional Collaborative Practice (IPC) 
in Hong Kong and Singapore. We asked for advice from international experts 
from Texas Tech University and Geneva Medical School. We studied the WHO 
framework for action on IPE/IPC, AAMC core competencies for IPC, and key 
recommendations for creating and sustaining a successful IPE/IPC program 
identified in the 2016 ACCME/ACPE/ANCC Leadership Summit. We included 
those concepts in our first program.

Do: We involved faculty members from Schools of Medicine, Pharmacy, Public 
Health, Nurse and Medical Technology. We thoroughly communicated the value 
and barriers to develop IPE program. We appreciated all inputs, counted, built on, 
and tried out every suggestion: nothing was impossible. We granted ownership 
to each member and maximized their contributions.

Check: We implemented the new program on five cohorts of interprofessional 
students and continuously checked if it worked. We daily collected faculty 
feedback, monthly asked for student and patient feedback. We explored if the 
teaching contents, training formats, and assessment methods were appropriate 
to help achieving the course expected core competencies. 

Act: We adjusted the program after each session (minor) and cohort (major). No 
feedback was carelessly discarded. 

Results

A comprehensive IPE program resulted from a year of “trial and error”. The teaching 
contents and formats include inspiring talks, video clips, educational games, and 
simulated cases. The student assessment is 360o feedback: online peer feedback, 
online and offline faculty feedback, patient face-to-face feedback. For program 
evaluation, students love the course and experts highly appreciated the program.

Conclusion
Honest appreciation and thoughtful inclusion of diverse inputs are factors to 
success in developing IPE program in UMP-H. Diversity and Inclusion is key.

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT VÍ DỤ HOÀN HẢO VỀ SỰ 

THỐNG NHẤT CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

Lê Khắc Bảo*

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề
Để cung cấp cho sinh viên y khoa năng lực hợp tác với nhân viên y tế ngành khác, 
ĐHYD TP.HCM mở chương trình giáo dục liên ngành (IPE).  Bài trình bày này chia 
sẻ cách chúng tôi xây dựng chương trình IPE từ số không.

Phương pháp

Plan: Chúng tôi tham gia hội thảo về hợp tác liên ngành (IPC) tại HongKong và 
Singapore. Chúng tôi xin lời khuyên từ các chuyên gia của đại học Texas Tech và 
Đại học y khoa Geneva. Chúng tôi nghiên cứu khung hành động của WHO cho 
IPE/IPC, chuẩn năng lực cốt lõi cho IPC của AAMC, và các khuyến cáo then chốt 
hình thành và duy trì thành công chương trình IPE/IPC của hội nghị lãnh đạo cao 
cấp ACCME/ACPE/ANCC 2016. Chúng tôi đưa các khái niệm này vào chương trình.

Do: Chúng tôi mời giảng viên từ khoa Y, Dược, Y tế công cộng, Điều dưỡng kỹ 
thuật y học tham gia. Chúng tôi trao đổi đầy đủ giá trị và rào cản trong phát triển 
chương trình IPE. Chúng tôi trân trọng mọi góp ý, lưu ý, xây dựng, và thử mọi đề 
xuất: tất cả đều có thể. Chúng tôi ghi nhận và tối ưu hóa đóng góp từng thành viên.

Check: Chúng tôi chạy chương trình cho năm đợt sinh viên liên ngành và liên tục 
kiểm tra chương trình chạy tốt không. Chúng tôi thu thập phản hồi từng buổi của 
giảng viên, xin phản hồi hàng tháng của sinh viên và bệnh nhân. Chúng tôi khảo 
sát nội dung, cách giảng, lượng giá có phù hợp giúp đạt các năng lực cốt lõi của 
khóa học. 

Act: Chúng tôi điều chỉnh chương trình sau mỗi buổi (nhỏ) và mỗi đợt (lớn). 
Không phản hổi nào bị vô ý bỏ qua.  

Kết quả

Chương trình IPE là kết quả của một năm “thử sai”. Nội dung và cách giảng gồm 
các bài nói truyền cảm hứng, đoạn video, trò chơi giáo dục, ca mô phỏng. Lượng 
giá với phản hồi 360o: đồng môn (trực tuyến), giảng viên (trực tiếp và trực 
tuyến), bệnh nhân (trực tiếp). Khi đánh giá chương trình, sinh viên yêu thích môn 
học và chuyên gia đánh giá cao chương trình.

Kết luận

Trân trọng và lồng ghép tất cả các ý kiến đa dạng là yếu tố thành công trong 
xây dựng chương trinh IPE tại ĐHYD TPHCM. Thống nhất của các mặt đối lập là 
then chốt.
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INTERPROFESSIONAL EDUCATION COURSE DEVELOPMENT: EXPERIENCE 
FROM UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HO CHI MINH CITY

Nguyen Thi Mai Hoang*, Le Khac Bao

 *University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

Background

Interprofessional collaborative practice (IPCP) plays an important role in 
improving patient’s safety, and effective interprofessional education (IPE) is a 
prerequisite for IPCP in clinical setting. The purpose of this paper is to describe 
how IPE courses were developed and implemented at the University of Medicine 
and Pharmacy at Ho Chi Minh City (UMP). 

Methods

During the school year 2019 – 2020, five consecutive IPE courses were organized 
at UMP with the participations of lecturers and students from the Faculty of 
Medicine, Faculty of Pharmacy and Faculty of Nursing and Medical Technology. 
Students of different discipline are grouped in multidisciplinary teams to learn 
with, from and about each other. To help students develop 4 core competencies 
for IPCP, including: (1) values/ethics for interprofessional practice, (2) roles/
responsibilities, (3) interprofessional communication, and (4) teams and 
teamwork, learning-through-experience model was applied in IPE course with 
various practice activities, including group discussion, educational games, and 
case-based simulation with standardized patients at the Center for Advanced 
Training in Clinical Simulation (ATCS) of UMP. The main assessment method 
used in IPE is 360-degree feedback, including peer feedback, faculty feedback, 
and patient feedback. At the end of each course, students were encouraged to 
give feedback about classroom organization in IPE to improve this new subject. 

Results

Through solving problems as a team, students have gradually developed their 
collaborative competences. All students involved in IPE course agree that this 
course helps them understand other healthcare professions and IPCP is a good 
way to give better quality care for patients. They also hope the lecturers continue 
to improve this course, such as developing effective and convenient feedback 
tools, increasing time for educational games…

Conclusions

The organization of IPE courses at UMP has achieved some positive results. 
Recognition of students’ feedback can help lecturers improve this new subject.

 

TRIỂN KHAI MÔN HỌC GIÁO DỤC LIÊN NGÀNH:
KINH NGHIỆM TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Mai Hoàng*, Lê Khắc Bảo

*Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Đặt vấn đề

Giáo dục liên ngành (IPE) là tiền đề cho hợp tác liên ngành (IPCP) nhằm cải thiện 
an toàn người bệnh. Báo cáo mô tả cách xây dựng, triển khai IPE tại Đại học Y 
Dược TPHCM (UMP). 

Phương pháp

Trong năm học 2019-2020, UMP đã tổ chức 5 khóa IPE với sự tham gia của giảng 
viên, sinh viên (SV) từ Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học. 
SV được phân thành các nhóm liên ngành để học cùng nhau, học về nhau và học 
lẫn nhau. Để phát triển 4 năng lực cốt lõi của IPCP: (1) giá trị/ đạo đức, (2) vai 
trò/trách nhiệm, (3) giao tiếp liên ngành và (4) làm việc nhóm, SV được học tập 
thông qua trải nghiệm với nhiều hoạt động: thảo luận nhóm, trò chơi giáo dục, 
thực hành mô phỏng với người bệnh chuẩn tại Trung tâm Huấn luyện nâng cao 
Mô phỏng lâm sàng (ATCS) của UMP. Phương pháp lượng giá là phản hồi 360o, 
gồm phản hồi từ đồng môn, giảng viên và người bệnh chuẩn. Khi kết thúc khóa 
học, SV được khuyến khích phản hồi về môn IPE nhằm hoàn thiện dần môn học. 

Kết quả

Thông qua làm việc nhóm, SV phát triển dần năng lực hợp tác. SV đều đồng ý 
rằng IPE giúp họ hiểu về các ngành khác, từ đó hợp tác để nâng cao chất lượng 
điều trị. SV mong muốn IPE tiếp tục được hoàn thiện như cải tiến công cụ phản 
hồi, tăng trò chơi giáo dục…

Kết luận

Tổ chức IPE tại UMP đã đạt được một số kết quả tích cực. Điều chỉnh thích hợp 
dựa trên phản hồi của SV giúp hoàn thiện môn học mới này.
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