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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
trình độ đại học chuyên ngành Xét nghiệm y học
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết
định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6221/QĐ – BYT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y tế công cộng;
Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT - GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc “Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo”;
Xét đề nghị của Trường phòng Quản lý Đào tạo Đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học
chuyên ngành Xét nghiệm y học” của Trường Đại học Y tế công cộng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Công tác sinh viên, Trưởng
các Khoa/Bộ môn/Viện của Trường và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế (để b/c);
- Vụ Giáo dục đại học Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Lưu VT, QLĐTĐH.
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CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM KỸ THUẬT Y HỌC
(Ban hành kèm theo quyết định số 489/QĐ-ĐHYTCC
của Hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng ngày 21 tháng 4 năm 2017)

THÁI ĐỘ:
-

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo
vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh/khách
hàng.

- Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong xét nghiệm y học gồm: cẩn
thận, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, khách quan, bảo mật thông tin xét nghiệm
cho bệnh nhân, khách hàng và cộng đồng.
KIẾN THỨC:
- Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối
cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để
vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và các
lĩnh vực liên quan đến ngành Xét nghiệm y học nói riêng.
- Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác đảm bảo an toàn sinh
học, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, quản lý chất lượng phòng xét
nghiệm và yêu cầu của việc cung cấp dịch vụ xét nghiệm phục vụ chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
- Hiểu biết về kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở phục vụ công tác xét
nghiệm y học
KỸ NĂNG:
- Sử dụng và quản lý hiệu quả các trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm trong
phòng xét nghiệm y học.

- Ứng dụng kiến thức cơ bản, cơ sở trong xây dựng và thực hiện thành thạo
các kỹ thuật xét nghiệm Huyết học truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký
sinh trùng, Miễn dịch, Tế bào và Giải phẫu bệnh thông thường.
- Áp dụng kỹ năng xét nghiệm chuyên sâu (sinh học phân tử, miễn dịch...)
vào thực hiện các quy trình xét nghiệm y học phục vụ khám, điều trị và
chăm sóc sức khỏe cho người bệnh/khách hàng
- Đọc và phân tích chính xác kết quả các xét nghiệm Hóa sinh, Vi sinh- Kí
sinh trùng, Huyết học và xét nghiệm tế bào
- Quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học, điều phối hoạt
động của nhóm và sử dụng các nguồn lực hợp lý, hiệu quả đảm bảo chất
lượng xét nghiệm
- Thực hiện hiệu quả các công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn sinh học
trong phòng xét nghiệm, kiểm tra chất lượng xét nghiệm và đảm bảo chất
lượng xét nghiệm;
- Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch hiệu quả.

