KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG GIÁM SÁT SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ
(Giảng viên: Bs CKII Trịnh Hữu Thọ)

Nội dung

Thời
gian

Phương pháp Phương tiện

Hoạt động của học viên

Hoạt động trợ giảng

Phản hồi nhanh

Phát và thu hồi bài test
(Bs Tân, Ths Tuấn)

Trợ giảng thu hồi bài
làm và tổng hợp (Ths
Tuấn)

giảng dạy

Ngày 1
Buổi sáng
1. Khai mạc

10’

Phát biểu của Lãnh đạo SYT

2. Pre-test

20'

Bảng câu hỏi pre-test

Học viên làm bài pre-test

3. Nội qui học tập
và mong đợi
của HV

10’

Thống nhất nội quy lớp học
Thu thập mong đợi của HV

Thảo luận thống nhất nội quy, Ghi nhận ý kiến HV lên Tổng hợp trên giấy Ao
phát biểu những điều mong bảng (Bs Tân, Ths và dán lên vách (Ths
muốn khi học phần này
Tuấn)
Tuấn)

4. Mục tiêu học
tập

5'

Trình bày mục tiêu và giải thích Ý kiến học viên
rõ từng mục tiêụ

Ghi ý kiến HV lên bảng
(Bs Tân)

5. Giới thiệu TT
21/2013/TTBYT

30'

Trình bày, hỏi đáp về tình hình Trả lời nhanh
triển khai HĐTĐT ở các đơn vị.
Chức năng, nhiệm vụ của
HĐTĐT

Ghi ý kiến HV lên Nhận xét của GV
bảng (Bs Tân)

Động não có dán giấy, thuyết Nhận xét, trả lời
trình.

Ghi ý kiến học viên lên Bổ xung của GV
bảng (Ths Tuấn)

Giải lao
6. Các loại chỉ số
để khảo sát
tình trạng sử
dụng thuốc

15’
30'

Nội dung

Thời
gian

Phương pháp Phương tiện

Hoạt động của học viên

7. Tình hình sử
dụng
thuốc
trên thế giới và
VN.

35’

Trình bày một số nghiên cứu về Động não trả lời nhanh
các chỉ số sử dụng thuốc trên thế
giới và VN. Hỏi đáp về, đơn
thuốc mẫu, tác hại của sử dụng
thuốc không hợp lý. Thuyết trình.

8. Tóm tắt buổi
sáng

10’

Hỏi đáp, tóm tắt của GV (chức HV trả lời nhanh
năng nhiệm vụ của HĐTĐT, các
chỉ số kê đơn)

15’

Thuyết trình, hỏi đáp

60'

Làm việc nhóm, mỗi nhóm phân
Thảo luận và làm việc nhóm,
tích 30 đơn thuốc được chọn ngẫu cử đại diện trình bày bằng
nhiên. Sử dụng máy tính để phân giấy Ao hoặc bằng máy tính
tích và trình bày

Buổi chiều
9. Công thức tính
các chỉ số kê
đơn cơ bản
10. Phân tích các
chỉ số kê đơn
trên những đơn
thuốc mẫu
Giải lao

Hoạt động trợ giảng

Phản hồi nhanh

giảng dạy
Nhận xét của GV

HV trả lời nhanh

Phân phát giấy Ao và
bút lông. Hướng dẫn
thảo luận nhóm (Bs
Tân, Ths Tuấn)

Nhận xét của GV

Phân phát giấy Ao và
bút lông. Hướng dẫn
thảo luận nhóm (Bs
Tân, Ths Tuấn)

GV nhận xét

20’

11. Định nghĩa và
công thức tính
DDD

25’

Thuyết trình, hỏi đáp
Hướng dẫn sử dụng ATC/DDD
list trên website.

HV trả lời nhanh

12. Bài tập Liều
xác định trong
ngày (DDD)

50'

Trình bày DDD và bài tập nhóm,
chia nhóm tính DDD

Làm bài tập nhóm, cử đại
diện trình bày bằng giấy Ao
hoặc bằng máy tính

Nội dung

Thời
gian

Phương pháp Phương tiện

Hoạt động của học viên

Hoạt động trợ giảng

Phản hồi nhanh

giảng dạy

10’

Hỏi đáp, tóm tắt của GV (TT21,
Chỉ số kê đơn, DDD).

HV trả lơi nhanh

1. Khởi động, ôn
nội dung ngày
hôm trước

15’

Hỏi đáp, nội dung: TT21, chỉ số
kê đơn, DDD.

HV trả lời nhanh

2. Khái niệm và
phân
tích
ABC/VEN
bằng tay

40'

GV trình bày khái niệm ABC,
VEN. Động não dán giấy
Trình bày cách phân tích
ABC/VEN bằng tay (Excel)

Động não dán giấy 3 màu Đỏ,
xanh, vàng (VEN)

GV nhận xét

3. Bài tập Phân
tích ABC/VEN
bằng tay

50’

Sử dụng mẫu số 1,2 phụ lục 3.
Chia nhóm thảo luận làm bài tập
nhóm.

Làm việc nhóm (sử dụng mẫu Hỗ trợ HV làm bài tập
số 1,2 phụ lục 3), cử đại diện
nhóm (Bs Tân, Ths
trình bày bằng máy tính chiếu. Tuấn)

GV nhận xét

13. Tóm tắt ngày 1
Ngày 2
Buổi sáng

Giải lao

Ghi nhận trả lời của
HV lên bảng

15’

4. Hướng dẫn sử
dụng
phần
mềm phân tích
ABC/VEN

20’

Giới thiệu phần mềm phân tích
ABC/VEN.

5. Post-test

20’

Bảng câu hỏi post-test

Học viên làm bài post-test

Phát và thu hồi bài test
(Ths Tuấn, Bs Tân)

Thu hồi bài làm và
tổng hợp (Ths Tuấn)

6. Đánh giá lớp
học

20’

Sử dụng mẫu đánh giá lớp học

HV điền vào mẫu đánh giá

Phát và thu mẫu đánh
giá (Bs Tân, Ths Tuấn)

Tổng hợp, phân tích
kết quả đánh giá (Ths
Tuấn)

Nội dung

Buổi chiều
7. Lập kế hoạch
hành động

Thời
gian

Phương pháp Phương tiện

Hoạt động của học viên

Hoạt động trợ giảng

HV thảo luận, trình bày kết
quả thảo luận nhóm bằng giấy
Ao.

Hỗ trợ các nhóm thảo
luận (Bs tân, Ths Tuấn)

Phản hồi nhanh

giảng dạy

50’

Chia 4 nhóm thảo luận xây dựng
KHHĐ sau khóa học

8. Trình bày kết
quả lớp học

20'

Tổng kết đánh giá lớp học (kết
quả Pre-test và post-test; kết quả
đánh giá lớp học)

9. Tổng kết, phát
giấy
chứng
nhận

30’

Phát biểu tổng kết và phát giấy
chứng nhận (Lãnh đạo SYT)

Ths Tuấn trình bày.

HV lên nhận giấy chứng
nhận. Ý kiến HV.

Chuẩn bị giấy chứng
nhận

Phản hồi của GV

