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Chuyên gia sơ sinh



Nội dung

Mô hình đào tạo nhi khoa tại Anh

 Chương trình đào tạo tại Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng
và Bệnh viện Nhi Trung Ương

Nội dung chương trình

Đánh giá

Hồ sơ cá nhân

 Tiến triển…

 Tương lai



Tình hình hiện tại

 Ở Việt Nam hiện không có chương trình đào tạo chính quy sau đại học

cho các bác sĩ nhi khoa muốn theo học chuyên ngành sơ sinh

 Ở Anh và châu Âu, Mỹ hoặc Úc, tốt nghiệp đại học y khoa là bước khởi
đầu trong quá trình đào tạo của một bác sĩ

 Đối với tất cả các chuyên ngành, bao gồm sơ sinh, đều cần phải:

 Có được những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành

 Có được kĩ năng lâm sàng để áp dụng kiến thức vào thực tế chăm
sóc bệnh nhân hàng ngày

 Phát triển những kĩ năng mềm – giao tiếp, lãnh đạo,…

 Tham gia vào hệ thống đánh giá dựa trên biểu hiện trong công việc
và kiểm tra cuối kỳ cũng như hoàn thành các mục tiêu học tập đề ra



Đào tạo nhi khoa ở Anh

Hệ thống quản lý

 Tại Anh, Hội đồng Y khoa chung (General Medical Council (GMC) quyết
định những bác sĩ đủ điều kiện để làm việc và kiểm soát việc đào tạo y 
khoa.  

 Hội đồng đặt ra những tiêu chuẩn chung tất cả bác sĩ phải theo và có
nhiệm vụ đảm bảo duy trì những tiêu chuẩn này trong suốt sự nghiệp.

Hệ thống Đào tạo & Giám sát

 The Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH), dựa trên
những yêu cầu được đề ra bởi GMC, có nhiệm vụ đào tạo sau đại học
chuyên ngành nhi khoa ở Anh. 

 Đề ra các tiêu chuẩn đào tạo và đánh giá Nhi khoa chung và 17 chuyên
ngành, trong đó có sơ sinh.



 Chương trình 8 năm

 Chia thành 3 cấp độ:

 Cấp độ 1 – ba năm

 Cấp độ 2 – hai năm

 Cấp độ 3 – ba năm

 Bao gồm kinh nghiệm nhi khoa tổng quát, sơ sinh và các chuyên khoa khác

 Tất cả học viên dành ít nhất 18 tháng cho chuyên ngành sơ sinh cấp độ 1 và 2

 Để trở thành bác sĩ chuyên khoa cần đào tạo chuyên sâu cấp độ 3

 Chương trình toàn quốc, áp dụng mọi nơi

 Sau khi hoàn thành trở thành bác sĩ chuyên khoa, vd: bác sĩ sơ sinh, tim mạch
hoặc bác sĩ nhi khoa với một lĩnh vực chuyên sâu như sơ sinh, hoặc Bác sĩ nhi
khoa chung

Đào tạo nhi khoa ở Anh



Chương trình đào tạo
được tổ chức bởi RCPCH



Tất cả hoạt động đào tạo được
ghi lại qua hồ sơ cá nhân

 Đào tạo bao gồm nhiều hình thức đánh giá ‘trên công việc’ khác nhau

 Phải qua được Bài kiểm tra của RCPCH (4 phần, hoàn thành cuối khóa học cấp độ 1)

 Cấp cứu sơ sinh và cấp cứu nhi khoa nâng cao (NLS, APLS) (cập nhật mỗi 4 năm)

 Chương trình bảo vệ trẻ em cấp độ 3

 Đánh giá START – Speciality Trainee Assessment for Retention of Tenure

 Đánh giá các kỹ năng – 12 trạm đánh giá khả năng lãnh đạo, điều hành (buồng
bệnh, nhân viên), đánh giá, kê đơn…

 Thường diễn ra trong năm học thứ 7

 Báo cáo gửi cho người giám sát đào tạo

 Tất cả học viên đều có người giám sát đào tạo và đánh giá tiến bộ qua hàng năm



Hướng dẫn về chương trình đào tạo
www.rcpch.ac.uk



Chương trình đào tạo cho bác sĩ sơ sinh
bắt đầu tại Đà Nẵng – Tháng 3/2016

Nhằm nâng cao

- Kiến thức và khả năng áp dụng kiến thức

- Kĩ năng lâm sàng

- Xử trí hàng ngày

- Ghi chép hồ sơ

Nhằm phát triển

- Làm việc nhóm (bao gồm giao tiếp)

- Kĩ năng nghề nghiệp như giảng dạy và đào tạo cho các đồng nghiệp
trẻ

- Nghiên cứu

Nhằm phát huy

- Quá trình học tập cả đời

- Tiếp tục phát triển nghề nghiệp



Chương trình đào tạo sơ sinh

 Áp dụng mô hình đào tạo của Anh

 Giáo trình dựa trên khả năng

 Bắt đầu từ cấp độ 1

 Đây là những khả năng cần đạt được sau khi làm việc 12 tháng
tại NICU

 Giảng dạy bởi các chuyên gia sơ sinh tới từ Anh

 Sự tham gia và đóng góp của các học viên rất quan trọng



Nội dung chương trình

 Bảy thành phần

 Giáo trình

 Đánh giá thường xuyên ‘trên công việc’

 Xác định nguồn tài liệu học tập

 Mỗi học viên có một người giám sát

 Mỗi học viên có một hồ sơ cá nhân

 Trực tuyến

 Có mật khẩu

 Chỉ học viên và giáo viên xem được

 Hoàn thành một project cá nhân

 Đánh giá cuối kỳ – 2 bài thi viết, 4 trạm thực hành, viva 



1. Giáo trình – sơ sinh cấp độ 1

 17 phần

 Các kiến thức chung (n=20) e.g. nguyên tắc cơ bản thở máy, hồi sức, nguyên
tắc nuôi dưỡng tĩnh mạch

 Ngạt sau sinh e.g. hiểu được nguyên tắc hồi sức

 Suy hô hấp

 Tím không do nguyên nhân hô hấp

 Huyết áp thấp

 Suy dinh dưỡng thai và các vấn đề về dinh dưỡng

 Liệu pháp truyền dịch và các chế phẩm máu

 Co giật sơ sinh hoặc các trạng thái thần kinh bất thường như trẻ mềm nhũn



Giáo trình

 Các dị tật bẩm sinh nặng

 Nhiễm trùng

 Trẻ nguy kịch

 Vàng da

 Cho ăn

 Trẻ con của mẹ đái đường

 Các dị tật bẩm sinh nhẹ

 Phát triển bất thường

 Sàng lọc



Ví dụ về các kĩ năng



2. Đánh giá – để học tập
Học … Làm... Suy ngẫm... Học

 Các hình thức đánh giá khác nhau

 Luôn luôn liên hệ với lâm sàng – Supervised Learning Events (SLEs)

 Thảo luận dựa trên ca bệnh (CBD)

 MiniCex – trực tiếp quan sát một tình huống vd: xử trí một trẻ đang thở máy
nặng lên đột ngột

 Quan sát trực tiếp một thủ thuật (DOPS) vd: đặt nội khí quản

 Câu hỏi lâm sàng – báo cáo một ca bệnh khó chẩn đoán và tìm câu hỏi bằng
cách đọc tài liệu

 Ghi chú – về một ca lâm sàng, một bài báo – mình đã học được gì, mình sẽ
làm gì trong tương lai nếu gặp tình huống lâm sàng tương tự?

 Đánh giá từng người một – CBD, MiniCex, DOPS

 Luôn luôn liên hệ với giáo trình học

 Hệ thống kết nối giữa đánh giá và các kĩ năng trong giáo trình.



Đánh giá

Số lượng trong năm 24

MiniCex : CBD = 12:8
DOPS (bắt buộc)
Reflections 2
Clinical Questions2

Trên đây là số lượng tối thiểu – 16 miniCex và 10 CBDs (khoảng 2 miniCex và 1 
CBD mỗi tháng) 😊



3. Nguồn kiến thức

 Có rất nhiều nguồn kiến thức để học

 Đi buồng

 Lâm sàng

 Báo cáo ca bệnh

 Giảng lý thuyết

 Tự học

 Nghiên cứu

 Thư viện, bài giảng lưu trong máy tính chung

 Các phác đồ điều trị

 Internet



4. Người trợ giúp/giám sát học tập

 Gặp gỡ thường xuyên – trực tiếp hoặc qua mạng

 Mục tiêu của các cuộc gặp

 Đảm bảo học viên có tiến bộ và bắt kịp các mục tiêu học tập

 Đưa ra lời khuyên và hỗ trợ

Ở Anh cần gặp 3 lần trong 6 tháng



5. ePortfolio (Hồ sơ cá nhân)

 Ghi chép lại ‘hành trình’ đào tạo

 Là bằng chứng mỗi lần đánh giá học viên cũng như các kỹ năng
đã đạt được

 Được thiết kế để ghi chép lại theo từng mục

 Kế hoạch phát triển cá nhân

 Đánh giá

 Ghi chép kỹ năng

 Ghi chép tiến triển



 Mục tiêu – nhằm đánh giá khả năng nhận định lâm sàng và đưa
ra xử trí trong những tình huống hàng ngày

 Khả năng áp dụng kiến thức vào những tình huống bệnh nhân
cụ thể

 Tuân thủ các vấn đề về đạo đức và pháp luật

 Dựa trên những nguồn kiến thức có sẵn

 Xử trí các nguy cơ

 Tập trung vào bệnh nhân cụ thể

 Ca bệnh có thể do học viên hoặc giáo viên lựa chọn

Thảo luận dựa trên ca bệnh (CBD)



Thảo luận dựa trên ca bệnh (CBD)

 Tiêu chuẩn

 Phương pháp ghi chép

 Đánh giá lâm sàng

 Xét nghiệm

 Xử lý những tình huống khó, phức tạp

 Đánh giá nguy cơ

 Điều trị

 Ví dụ, xử trí một trẻ có hội chứng suy hô hấp hoặc một trẻ đẻ
ra ngạt nặng



Paediatric Mini Clinical Examination (Mini-Cex)
Bài kiểm tra lâm sàng mini

 Mục đích – đưa ra những nhận xét về những kỹ năng cần thiết
để thực hành lâm sàng tốt

 QUAN SÁT TRỰC TIẾP

 Các vấn đề lâm sàng khác nhau vd: hô hấp, tuần hoàn

 VÍ DỤ – thực hành thăm khám lâm sàng và giải thích các triệu
chứng khi đi buồng, cấp cứu bệnh nhân, xử trí ban đầu một trẻ
nghi ngờ Viêm ruột hoại tử

 Tiêu chuẩn – nhận định lâm sàng, xử trí ban đầu, tính chuyên
nghiệp

 Nhận xét cần được đưa ra ngay lập tức và học viên cần ghi chú
những điều bản thân học được



Directly Observed Procedural Skills (DOPS)
Quan sát trực tiếp kỹ năng làm thủ thuật

 Được thiết kế để đánh giá kỹ năng làm thủ thuật

 CẤP ĐỘ 1 – CÁC DOPS BẮT BUỘC

 Thông khí với bóng, mask

 Chọc dịch não tủy

 Đặt catheter tĩnh mạch rốn

 Đặt nội khí quản trẻ đủ tháng và đẻ non (28-34 tuần)

 Bơm Surfactant

 Ép tim

 Có thể làm thủ thuật nhiều lần và ghi chép lại trong phần ghi chép
thủ thuật



DOPS (tiếp)

 Tiêu chuẩn – có khả năng làm các thủ thuật không
cần người giám sát

 Kết quả đánh giá

Khả năng làm thủ thuật

Nếu vẫn cần có người giám sát – tiếp tục thực hiện
đến khi đạt được tiêu chuẩn



Tự suy ngẫm

 Hai lần mỗi năm

 Học viên tự lựa chọn tình huống lâm sàng

 Thường là những tình huống ít gặp hoặc khó khăn trong bệnh
phòng – ví dụ: một ca hồi sức khó

 Học viên tự quyết định muốn ghi chép gì – ví dụ nếu gặp tình
huống tương tự trong tương lai sẽ xử trí gì khác

 Tự suy ngẫm là một phương pháp học rất tốt

 Hoàn toàn dựa vào thực hành

 Hoàn toàn mang tính cá nhân với mỗi học viên



Ca lâm sàng

 Hai ca mỗi năm

 Thường là những ca ít gặp hoặc những ca mà điều trị còn nhiều
tranh cãi

 Yêu cầu phải tìm kiếm tài liệu y văn

 Tóm tắt ngắn gọn ca bệnh và những kết quả tài liệu tìm được, 
những gì mình học được

 Liệt kê các tài liệu tham khảo



Ghi chép eportfolio

 Hình thức ghi chép vd: miêu tả ngắn gọn, những gì học được

 Các sự kiện – CBD, MiniCex, DOPS etc

Ghi chép các thủ thuật

Ghi chép các kiến thức học được – báo cáo ca bệnh, lâm
sàng, học lý thuyết, tự phản hồi, câu hỏi lâm sàng, nghiên
cứu

 Ghi chép thủ thuật và kiến thức học được – học viên tự ghi



ePortfolio – Đăng nhập



Eportfolio – trang đầu



ePortfolio – Ghi chép các đánh giá



Ví dụ cách ghi chép một ca bệnh thảo luận
Case-based Discussion (CBD)



Ví dụ cách ghi chép những gì học được
(Developmental log)



Đánh giá cuối kỳ

 Thời gian: Tháng 4/2017

 Kiểm tra ePortfolio – đạt được 70% các kiến thức yêu cầu

 Hoàn thành và trình bày một project

 Hai bài kiểm tra viết

MCQ/câu hỏi lâm sàng ngắn

5 câu hỏi ca bệnh tình huống

Objective Structured  Clinical Examination (OSCE) – 4 trạm

 Viva



Tiến triển…

 Tất cả các học viên đều nhiệt tình tham gia

 Các nguồn kiến thức – đi buồng, bài giảng, trình bày (bao gồm
học viên), làm hồ sơ cá nhân (từng người)

 Tất cả các bài giảng theo giáo trình được hoàn thành

 Tất cả học viên đều hoàn thành đánh giá, đạt được ít nhất 70% 
giáo trình, ghi chép đầy đủ cả kỹ năng và kiến thức thu được





Kết quả thực tiễn

 Báo cáo và xử trí ca bệnh theo một cách tiếp cận có hệ thống

 Theo dõi sát các xét nghiệm hàng ngày

 Tiến bộ trong ghi chép hồ sơ

 Giảm rõ rệt các trường hợp bệnh nhân nặng đột ngột, thay vì trước
đây chỉ quen xử lý những tình huống cấp cứu đột ngột

 Cứu được những trường hợp bệnh nặng

 Tiến bộ trong nuôi dưỡng và phát triển (ghi chép có hệ thống sự
tăng trưởng của từng bệnh nhân)

 Nâng cao an toàn người bệnh – giảm những hậu quả nặng nề do 
chăm sóc kém

 Các bác sỹ có ý thức hơn về tính chuyên nghiệp cũng như sự an toàn
cho người bệnh



Thách thức

 Thực tiễn

 Khối lượng công việc lớn

 Điều kiện môi trường – quá tải, nguy cơ nhiễm trùng, nguồn lực

 Sự hỗ trợ của điều dưỡng – khối lượng công việc rất lớn

 Đào tạo

 Giáo viên không liên tục– 33 tuần

Bàn giao lại các nội dung giảng dậy, đánh giá học viên

Học viên học bằng ngôn ngữ thứ 2

 Tuy nhiên các học viên đều rất nhiệt huyết và hào hứng trong học tập



Chương trình đào tạo tại Bệnh viện
Nhi Trung Ương – Tháng 2/2017

 15 bác sỹ đăng ký

 Tới nay…

 Phương pháp trình bày ca bệnh theo chuẩn

 Giới thiệu phương pháp ghi chép xét nghiệm

 Học viên theo học nhiệt tình nghiêm túc

 Thảo luận khi đi buồng và giảng lý thuyết sôi nổi

 Tất cả các bác sỹ đều ghi chép đầy đủ trên eportfolio



Hướng đi tương lai

 Tiếp tục chương trình Cấp độ 2 tại Đà Nẵng – Tháng 4/2017

 Tiếp tục chương trình cấp độ 1 tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương, và
cấp độ 2 từ tháng 4/2018 

 Phát triển chương trình đào tạo cho các bệnh viện tỉnh

 Tập trung vào chăm sóc cơ bản bước đầu, ổn định và xử trí
những vấn đề sơ sinh thường gặp

 Duy trì bền vững – phát triển những người đi đầu trong số các học
viên



Tóm tắt

 Một chương trình đào tạo mới đang được triển khai ở 2 bệnh viện lớn

 Áp dụng mô hình đào tạo bác sĩ sơ sinh của Anh

 Giáo trình bao gồm các kĩ năng cần đạt được

 Mỗi học viên có một hồ sơ học tập cá nhân

 Giáo viên giảng dậy đến từ Anh

 Khả năng mở rộng chương trình đào tạo đến các viện khác

 Các học viên là người quyết định tính khả thi của chương trình



Câu hỏi?



Cảm ơn sự theo dõi của các bạn
(alyson.skinner@nhs.net)


