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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

       Số: 44 /KH-CĐYT            Bình Thuận, ngày 13 tháng 7 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC TẾ TỐT NGHIỆP LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC 3C 
 

 

I. MỤC TIÊU THỰC TẬP 

1.1. Mục tiêu chung 

Sinh viên phải học tập và hoàn thành được tất cả các việc được giao tại các 

cơ sở thực tập.  

1.2. Mục tiêu cụ thể  

- Nắm được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của người dược sỹ tại 

cơ sở thực tập. 

- Thực hành công tác Dược, các nghiệp vụ quản lý kinh doanh thuốc tại cơ 

sở thực tập. 

- Lập được danh mục thuốc tại cơ sở thực tập. 

- Thu thập và phân tích các đơn thuốc tại cơ sở thực tập. 

- Học hỏi kỹ năng giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe với bệnh nhân, cán 

bộ nhân viên tại cơ sở thực tập; kỹ năng bán hàng; kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc 

và tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cộng đồng. 

- Học tập mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của nhà thuốc GPP, Công 

ty cổ phần Dược & Vật tư Y tế Bình Thuận; Khoa Dược bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Thuận; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình 

Thuận.  

II. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Sinh viên phải thực hiện đúng nội quy, quy định của Nhà trường và cơ sở 

thực tập. 

- Trang phục: sạch sẽ, gọn gàng theo quy định. 
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- Dụng cụ học tâp: sổ tay ghi chép đầy đủ các vấn đề được hướng dẫn thực 

tập. 

- Quy định về thời gian: sinh viên phải có mặt đúng giờ thực tập và ở đúng 

vị trí theo lịch thực tập. Sinh viên được xem như vắng một buổi thực tập lâm 

sàng nếu: 

+ Đi trễ hoặc về sớm quá 15 phút; 

+ Không có mặt khi điểm danh đột xuất; 

+ Sinh viên vắng thực tập phải xin phép trước theo quy định của nhà 

trường; 

+ Sinh viên vắng thực tập phải bổ sung đủ thời gian và hoàn thành mục tiêu 

thực tập mới được thi kết thúc môn học; 

- Sinh viên phải giữ mối quan hệ tốt với thầy cô hướng dẫn thực tập và cán 

bộ, nhân viên tại các địa điểm thực tập. Cơ sở thực tập có ý kiến nhận xét đánh 

giá phản hồi về quá trình thực tập của sinh viên. 

III. NỘI DUNG THỰC TẬP 

3.1. Nhà thuốc BVĐK tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần Dược & 

Vật tư Y tế Bình Thuận và các nhà thuốc GPP trên địa bàn. 

Sinh viên phải học tập những nội dung có liên quan đến nhà thuốc đạt 

chuẩn GPP (Good Pharmacy Practices): 

- Các văn bản, các tài liệu chuyên môn có liên quan đến hoạt động nhà 

thuốc. 

- Sổ sách ghi chép và các quy trình thao tác chuẩn. 

- Hoạt động mua, bán, bảo quản thuốc. 

- Tư vấn và sử dụng thuốc. 

3.2. Công ty cổ phần Dược & Vật tư Y tế Bình Thuận. 

Sinh viên phải học tập những hoạt động có liên quan đến công ty đạt chuẩn 

GMP (Good Manufacturing Practices) (Nhận biết và biết cách sử dụng, nguyên 

tắc vận hành các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ, dây chuyền sản xuất trong 

phòng kiểm tra chất lượng, kho, nhà xưởng; hiểu biết được về nhân sự, nội dung 

công việc, hồ sơ tài liệu trong phòng kiểm tra chất lượng, kho, nhà xưởng; các 
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văn bản, tài liệu chuyên môn, sổ sách, các quy trình thao tác chuẩn; các hoạt 

động mua, bán và bảo quản thuốc): 

- Tại phòng pha chế. 

- Tại dây chuyền sản xuất của ít nhất 2 phân xưởng. 

- Tại phòng kiểm tra chất lượng đạt GLP (Good Laboratory Practices). 

- Tại kho lưu trữ đạt tiêu chuẩn GSP (Good Storage Practices). 

3.3. Khoa Dược bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. 

 Sinh viên phải học tập những nội dung liên quan đến Khoa Dược Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bình Thuận: 

- Thống kê, kế toán. 

- Cách sắp xếp, bố trí thuốc trong kho. 

- Cách bảo quản thuốc. 

- Cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

- Lập danh mục các thuốc có tại cơ sở. 

3.4. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình 

Thuận. 

 Sinh viên phải học tập những nội dung liên quan đến Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận: 

- Công tác kiểm nghiệm, các qui trình kỹ thuật thường sử dụng. 

- Cách sử dụng một số máy móc thường dùng trong công tác kiểm nghiệm. 

IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP  

4.1. Địa điểm thực tập. 

- Công ty Cổ phần Dược & Vật tư Y tế Bình Thuận (Công ty Dược).  

- Nhà thuốc BVĐK tỉnh Bình Thuận thuộc Công ty cổ phần Dược & Vật tư 

Y tế Bình Thuận và các Nhà thuốc đạt chuẩn GPP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

(Nhà thuốc). 

- Khoa Dược bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (Khoa Dược). 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận 

(TTKN). 
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4.1. Thời gian thực tập. 

- Tổng số 25 sinh viên, chia làm 04 nhóm (có danh sách kèm theo).  

- Thời gian thực tập: 12 tuần (từ ngày 18/7/2022 đến ngày 14/10/2022) 

+ Buổi sáng: bắt đầu lúc 7 giờ 00 và kết thúc lúc 11 giờ 30.  

+ Buổi chiều: bắt đầu lúc 13giờ 30 và kết thúc lúc 17giờ 00. 

(Có thể sắp xếp sinh viên thực tập theo ca trực, ca làm việc của cơ sở thực tập) 

- Thời gian thực tập các cơ sở cụ thể như sau: 

                                    Địa điểm                                           

Thời gian  
Công ty 

Dược 

Nhà 

thuốc 

Khoa 

Dược 
TTKN 

Từ 18/7/2022 đến 07/8/2022 N1 N2 N3 N4 

Từ 08/8/2022 đến 28/8/2022 N4 N3 N2 N1 

Từ 29/8/2022 đến 18/9/2022 N3 N4 N1 N2 

Từ 19/9/2022 đến 07/10/2022 N2 N1 N4 N3 

Từ 10/10/2022 đến 14/10/2022 Sinh viên hoàn chỉnh báo cáo thực tế tốt nghiệp. 

N: nhóm 

V. ĐÁNH GIÁ 

- Sinh viên vắng thực tế tốt nghiệp ở cơ sở thực tập nào phải thực tập bổ sung 

đủ thời gian tại cơ sở đó. 

- Điểm kết thúc môn học thực tế tốt nghiệp (ĐKTMH): 

       
                                                   )                        )

  
) 

- Điểm kết thúc môn học thực tế tốt nghiệp phải từ 5,0 điểm trở lên./.    

 

  

               

 

Nơi nhận: 

- BVĐK tỉnh Bình Thuận; 

- TT Kiểm nghiệm MT, TP tỉnh Bình Thuận; 

- Cty CP Dược & Vật tư YT Bình Thuận; 

- Phòng: TCKT, CTCT - HSSV; 

- Khoa Dược; 

- GVCN lớp CĐ Dược 3C; 

- Trang web trường; 

- Lưu: VT, QLĐT (Linh). 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

                     Đỗ Huy Sơn  
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