
 

 

TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 
Đối tượng: BÁC SĨ 

***** 

  

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. Thông tƣ 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về 

phòng, chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

6. Thông tƣ số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự 

cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở 

khám chữa bệnh (kèm quyết đinh số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trƣởng Bộ Y tế). 

II. CHUYÊN MÔN:  

 

 

Tất cả các BS 

1. Dinh dƣỡng 

2. Cấp cứu cơ bản 

3. Tiêu chảy 
 

BS Nội nhi 
4. Hô hấp 

5. Bệnh truyền nhiễm  

6. Hồi sức 

7. Chấn thƣơng, lồng ruột, viêm ruột thừa (BS ngoại khoa). 
 

HẾT 

  



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 

 

Đối tượng: ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA ( Cử nhân, cao đẳng) 

***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

2. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. “CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƢỠNG VIÊN”  

(Ban hành kèm theo quyết định số 20/QĐ-HĐD, ngày 10/9/2012 của Chủ tịch 

Hội Điều dƣỡng Việt Nam). 

6. Thông tƣ 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về 

phòng, chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

7. Thông tƣ số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

8. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự 

cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

9.  Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ 

sở khám chữa bệnh (kèm quyết đinh số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 

2020 của Bộ trƣởng Bộ Y tế). 

II. CHUYÊN MÔN: TÀI LIỆU ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG CỦA BỘ Y 

TẾ 

1. Điều dƣỡng cơ sở: Tài liệu :KỸ THUẬT ĐIỀU DƢỠNG CƠ SỞ 

(Tài liệu Quy trình kỹ thuật Điều dƣỡng cơ sở dựa trên chuẩn năng lực cơ 

bản; Chủ biên: ĐOÀN THỊ ANH LÊ- NXB Y HỌC 2014). 

2. Điều dƣỡng Nhi khoa: Mã số C.34.Z.07 

3. Điều dƣỡng bệnh truyền nhiễm gồm các nội dung sau: 

a. Chăm sóc trẻ bị bệnh Tay – Chân – Miệng. 

b. Chăm sóc trẻ bị bệnh  sốt xuất huyết Dengue 

4. Tài liệu đào tạo liên tục an toàn ngƣời bệnh (của Cục Quản lý KCB- Bộ Y 

tế)- NXB Y HỌC 2014 
                                                               

HẾT 

 

  



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 

 

Đối tượng:  BS Y HỌC DỰ PHÒNG, CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG 

 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019; 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; 

5. Thông tƣ 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về phòng, chẩn 

đoán, xử trí sốc phản vệ; 

6. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa 

trong các cơ sở khám chữa bệnh; 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Thông tƣ 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018: của Bộ y tế qui định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: nội dung cần thực hiện trong chƣơng II, chƣơng 

III, điều khoản chuyển tiếp. 

2. Thông tƣ 58/TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Quy 

định về quản lý chất thải y tế: Chƣơng I, II, phụ lục số 1 

3. Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2021 về việc Phê duyệt các hƣớng dẫn về Kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Nêu các định nghĩa trong bài xử lý dụng cụ, cách phân loại dụng cụ theo Spaulding 

- Các quy trình xử lý dụng cụ: làm sạch, đóng gói, đi lò, kiểm tra chất lƣợng dụng cụ, 

đặc tính của hoá chất lý tƣởng. 

- Các nội dung của phòng ngừa chuẩn, cách sử dụng phƣơng tiện phòng hộ cá nhân, 

cách xử trí khi bị phơi nhiễm nghề nghiệp 

- Các đƣờng lây nhiễm NKH từ catheter, các biện pháp phòng ngừa 

- Các biện pháp phòng ngừa NK vết mổ, phân loại vết mổ và nguy cơ nhiễm khuẩn vết 

mổ 

- Các biện pháp phòng ngừa viêm phổi BV, phòng ngừa lây nhiễm do nhân viên y tế, 

chăm sóc ngƣời bệnh hôn mê, đặt NKQ, mở khí quản, có thông khí nhân tạo, hậu phẫu 

- Định nghĩa tiêm an toàn, các giải pháp tăng cƣờng thực hành tiêm an toàn  

4. Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các hƣớng dẫn về Kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Nêu tiêu chuẩn chẩn đoán các nhiễm khuẩn BV, cách xác định ca nhiễm khuẩn bệnh 

viện. 

- Các yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn vết mổ - thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong 

chăm sóc ngƣời bệnh phẫu thuật - Các quy trình cần thực hiện tại khu phẫu thuật 

- Nêu định nghĩa nhiễm khuẩn tiết niệu, các đƣờng lây truyền, các yếu tố nguy cơ, 

nguyên tắc chăm sóc có lƣu ống thông tiểu, giám sát đặt thông tiểu 

- Quy trình xử lý dụng cụ nội soi phẫu thuật, nội soi mềm 

- Các nội dung thực hành vệ sinh tay, nêu 5 thời điểm vệ sinh tay, quy trình vệ sinh tay 

- Phân loại bề mặt môi trƣờng, quy định thực hành vệ sinh môi trƣờng bề mặt trong các 

cơ sở KCB, hƣớng dẫn sử dụng, cách pha hoá chất trong vệ sinh môi trƣờng, tiêu chuẩn vệ sinh 

trong môi trƣờng phòng mổ 

5. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám chữa 

bệnh (kèm quyết định số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Y tế): 

Nêu các hƣớng dẫn biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám 

chữa bệnh, cách pha hoá chất có chứa Clo sử dụng trong phòng chống dịch. 

 

HẾT 

 



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 

Đối tượng:  CỬ NHÂN Y TÉ CÔNG CỘNG 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 
1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019; 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

3. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; 

4. Thông tƣ 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018: của Bộ y tế qui định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: nội dung cần thực hiện trong chƣơng II, chƣơng 

III, điều khoản chuyển tiếp. 

5. Thông tƣ 58/TTLT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Quy 

định về quản lý chất thải y tế: Chƣơng I, II, phụ lục số 1 

6. Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2021 về việc Phê duyệt các hƣớng dẫn về Kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Nêu các định nghĩa trong bài xử lý dụng cụ, cách phân loại dụng cụ theo Spaulding 

- Các quy trình xử lý dụng cụ: làm sạch, đóng gói, đi lò, kiểm tra chất lƣợng dụng cụ, 

đặc tính của hoá chất lý tƣởng. 

- Các nội dung của phòng ngừa chuẩn, cách sử dụng phƣơng tiện phòng hộ cá nhân, 

cách xử trí khi bị phơi nhiễm nghề nghiệp 

- Các đƣờng lây nhiễm NKH từ catheter, các biện pháp phòng ngừa 

- Các biện pháp phòng ngừa NK vết mổ, phân loại vết mổ và nguy cơ nhiễm khuẩn vết 

mổ 

- Các biện pháp phòng ngừa viêm phổi BV, phòng ngừa lây nhiễm do nhân viên y tế, 

chăm sóc ngƣời bệnh hôn mê, đặt NKQ, mở khí quản, có thông khí nhân tạo, hậu phẫu 

- Định nghĩa tiêm an toàn, các giải pháp tăng cƣờng thực hành tiêm an toàn  

7. Quyết định 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về việc phê duyệt các hƣớng dẫn về Kiểm 

soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Nêu tiêu chuẩn chẩn đoán các nhiễm khuẩn BV, cách xác định ca nhiễm khuẩn bệnh 

viện. 

- Các yếu tố nguy cơ gây nhiễm khuẩn vết mổ - thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn trong 

chăm sóc ngƣời bệnh phẫu thuật - Các quy trình cần thực hiện tại khu phẫu thuật 

- Nêu định nghĩa nhiễm khuẩn tiết niệu, các đƣờng lây truyền, các yếu tố nguy cơ, 

nguyên tắc chăm sóc có lƣu ống thông tiểu, giám sát đặt thông tiểu 

- Quy trình xử lý dụng cụ nội soi phẫu thuật, nội soi mềm 

- Các nội dung thực hành vệ sinh tay, nêu 5 thời điểm vệ sinh tay, quy trình vệ sinh tay 

- Phân loại bề mặt môi trƣờng, quy định thực hành vệ sinh môi trƣờng bề mặt trong các 

cơ sở KCB, hƣớng dẫn sử dụng, cách pha hoá chất trong vệ sinh môi trƣờng, tiêu chuẩn vệ sinh 

trong môi trƣờng phòng mổ 

8. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám chữa 

bệnh (kèm quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Y tế): 

Nêu các hƣớng dẫn biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám 

chữa bệnh, cách pha hoá chất có chứa Clo sử dụng trong phòng chống dịch. 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Nhận thức tầm quan trọng của các nguyên lý Y tế công cộng: 

2.  Các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng 

3. Trình bày các khái niệm về y tế công cộng 

4.  Trình bày đƣợc cách phát hiện và xử trí các vấn đề sức khỏe phổ biến ở  cộng đồng 

5. Trình bày các yếu tố quyết định sức khỏe. 

6. Nắm vững kiến thức cơ bản và phƣơng pháp nghiên cứu khoa học. 

7. Xác định các yếu tố môi trƣờng, xã hội ảnh hƣởng đến sức khỏe của cộng đồng. 

8. Lập kế hoạch, đề xuất những giải pháp và tổ chức các hoạt động bảo vệ chăm sóc  sức 

khỏe cho cộng đồng 

HẾT  



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 

 

Đối tượng:  XÉT NGHIỆM (CỬ NHÂN, CAO ĐẲNG ) 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. Thông tƣ 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về 

phòng, chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

6. Thông tƣ số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự 

cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở 

khám chữa bệnh ( kèm quyết đinh số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trƣởng Bộ Y tế). 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. HUYẾT HỌC 

- Nguyên lý, nhận định các chỉ số xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu 

bình thƣờng và nâng cao 

- Nguyên lý, nhận định các chỉ số xét nghiệm đông máu 

- Nguyên lý, nhận định các chỉ số xét nghiệm điện di hemoglobin 

- Các xét nghiệm trong cấp phát máu 

- Nguyên lý, các kỹ thuật định nhóm máu 

- Máu và các chế phẩm máu: thể tích, thành phần, bảo quản  

2. SINH HÓA 

- Nguyên lý, nhận định các chỉ số xét nghiệm đánh giá chức năng gan 

- Nguyên lý, nhận định các chỉ số xét nghiệm đánh giá chức năng thận 

3. VI SINH 

- Kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu nghiệm cấy vi sinh 

- Kỹ thuật và nhận định kết quả nhuộm gram 

- Quy trình nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ 

HẾT 

  



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VÁN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 

 

Đối tượng: CỬ NHÂN CÔNG TÁC XÃ HỘI 
***** 

  

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. Thông tƣ 51/2017/TTBYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế qui định về 

phòng, chẩn đoán, xử trí sốc phản vệ 

6. Thông tƣ số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

7. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự 

cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

8. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở 

khám chữa bệnh ( kèm quyết đinh số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trƣởng Bộ Y tế). 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Kiến thức tổng quát về công tác xã hội 

2. Kiến thức về truyền thông giao tiếp, xử lý khủng hoảng truyền thông 

3. Kiến thức về công tác từ thiện, kỹ năng vận động hỗ trợ các trƣờng hợp 

có hoàn cảnh khó khăn 

 

HẾT 

  



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 

 
Đối tượng: CAO ĐẲNG ĐIỆN 

***** 

  

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014. 

5. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự 

cố y khoa trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

6. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở 

khám chữa bệnh ( kèm quyết đinh số 5188//QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 

của Bộ trƣởng Bộ Y tế). 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

 

HẾT 

  



TÀI LIỆU ÔN TẬP PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

ĐỢT 1 NĂM 2021 
Đối tượng: CAO ĐẲNG DƯỢC 

***** 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY: 

1. Luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20/11/2019 

2. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

3. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

4. Luật BHYT số 25/2008/QH 12  ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

5. Thông tƣ số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế qui định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

6. Thông tƣ 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018: Hƣớng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa 

trong các cơ sở khám chữa bệnh. 

7. Hƣớng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do vi rút 

Corona 2019 (COVID 19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Y tế ( kèm quyết đinh 

số 468/QĐ-BYT ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Y tế). 

8. Sổ tay giao tiếp ứng xử trong các cơ sở y tế 

II. CHUYÊN MÔN:  

1. Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trƣởng Bộ Y tế về việc 

triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”(GSP); 

2. Thông tƣ số 15/2011/TT – BYT “Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ 

thuốc trong bệnh viện” ban hành ngày 19/04/2011 

3. Thông tƣ 22/2011/ TT – BYT “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dƣợc bệnh 

viện” ban hành ngày 10/06/2011 

4. Nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt Nhà thuốc” ban hành kèm theo thông tƣ số 

46/2011/TT – BYT ngày 21/12/2011 

5. Thông tƣ 31/2012/TT – BYT „Hƣớng dẫn hoạt động dƣợc lâm sàng trong bệnh viện” 

ban hành ngày 20/12/2012 

6. Quyết định số 1088/2013/QĐ – BYT về việc “Ban hành hƣớng dẫn hoạt động giám 

sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại cơ sở khám chữa bệnh” ban hành ngày 04/04/2013. 

7. Thông tƣ 19/2014/TT – BYT về “Quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc” ban hành ngày 02/06/2014. 

8. Thông tƣ số 12/2014/TT – BYT “Hƣớng dẫn việc quản lý sử dụng vắc – xin trong 

tiêm chủng” ban hành ngày 20/03/2014.   

9. Quyết định số 1730/QĐ – BYT về việc “Ban hành hƣớng dẫn bảo quản vắc xin” ban 

hành ngày 16/05/2015 

10. Thông tƣ 05/2016/TT – BYT “Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú” ban 

hành ngày 29/02/2016 

11. Luật Dƣợc số 105/2016/QH13 

12. “Hƣớng dẫn sử dụng kháng sinh” ban hành kèm theo quyết định 708/2015/ QĐ – BYT  

ngày 02/03/2015 

13. Dƣợc lý đại cƣơng (Dƣợc động học, dƣợc lực học của thuốc) 

14. Dạng thuốc và đƣờng dùng 

15. Tƣơng tác thuốc và ứng dụng trong điều trị 

16. Phản ứng có hại của thuốc và cảnh giác dƣợc 

17. Sử dụng thuốc trên đối tƣợng trẻ en 

18. Kháng sinh kháng khuẩn 

19. Thuốc tác động trên đƣờng tiêu hóa và trị viêm loét dạ dày – tá tràng. 

20. Sử dụng thuốc kháng viêm không steroid 

21. Sử dụng thuốc kháng histamine H1 và thuốc tác động trên đƣờng hô hấp 

22. Hormon vỏ thƣợng thận 

23. Vitamin 

 Bình đơn thuốc 

 

HẾT 



 


