
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần : PHẢN ỨNG ĐỘC HẠI CỦA THUỐC 

- Mã số học phần : TN390 

- Số tín chỉ học phần : 02 tín chỉ  

- Số tiết học phần : 30 tiết lý thuyết, 00 tiết thực hành 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn : Hóa học 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn:  Khoa học Tự nhiên 

3. Điều kiện tiên quyết:  

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 

Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về phản ứng độc hại của 

thuốc dựa trên các kiến thức về dược lý, hóa sinh học; mốt số 

đặc điểm của dị ứng đối với thuốc và cảnh giác dược. 

2.1.3b,c 

4.2 
Thực hiện việc điều tra, phân tích và đánh giá được các thuốc có 

hại 

Thực hiện việc lấy thông tin thuốc và viết báo cáo theo nhóm 

2.2.1a,c; 

2.2.2a,b 

4.3 Thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, khách quan có trách 

nhiệm nhằm đề phòng và xử lý được các phản ứng có hại do 

thuốc gây ra 

2.3 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mục 

tiêu 

Nội dung mục tiêu Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 
Kiến thức 

  

CO1 
- Định nghĩa được cảnh giác dược và phản ứng có hại của 

thuốc.  

- Trình bày được đặc điểm của dị ứng thuốc và các yếu tố 

ảnh hưởng. 

- Trình bày được các nội dung của cảnh giác dược trong các 

nhóm đối tượng đặc biệt và Chương trình Y tế Quốc gia. 

-Phân lọai được các sai sót trong Y khoa thường gặp. 

4.1 2.1.3b,c 

CO2 
- Thực hiện được cách báo báo phản ứng có hại của thuốc  

- Thực hiện được cách lấy thông tin thuốc, làm việc theo 
4.2 2.2.1a,c; 



 

nhóm và viết báo cáo 
2.2.2a,b 

CO3 - Tiếp cận được các vấn đề cảnh giác dược nhằm đề phòng 

và xử lý được phản ứng độc hại của thuốc gây ra 

 

4.1 2.3 

 
Kỹ năng   

CO4 
Suy nghĩ sáng tạo, cách tân, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá 

và tổng hợp thông tin. Có khả năng liên kết các ý tưởng, các 

lựa chọn; tương tác, thảo luận và nghi vấn; biết tôn trọng sự 

khác biệt và bảo vệ quan điểm cá nhân 

4.2 2.2.2a,b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 Hiểu rõ đúng mức về môn học 4.3 2.3a 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cảnh giác dược 

và các hệ thống cảnh giác dược, phản ứng có hại của thuốc; phân tích và xử lý các biến 

cố có hại liên quan đến sử dụng thuốc. Cách thức báo cáo phản ứng có hại của thuốc 

và cách lấy thông tin thuốc để thầy thuốc có thể hướng dẫn sử dụng thuốc hiệu quả, 

hợp lý và an toàn. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1 Cảnh giác dược   CO1, 

CO4,CO5 

1.1 Đại cương về cảnh giác dược 3  

1.2 Các hệ thống và họat động cảnh giác dược 2  

1.3 Cảnh giác dược trong các nhóm đối tượng đặc biệt 2  

1.4 Cảnh giác dược trong các Chương trình Y tế Quốc 

gia 

2  

1.5 Cách báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Việt 

Nam 

5  

Chương 2 Phản ứng có hại của thuốc  CO1, 

CO4,CO5 

2.1 Phản ứng có hại của thuốc và các bệnh gây ra do 

thuốc 

3  

2.2 Các phản ứng có hại thường gặp của một số nhóm 

thuốc 

2  

2.3 Dị ứng thuốc 2  



 

Chương 3 Thông tin thuốc 3 CO2,CO3, 

CO4,CO5 

Chương 4 Sử dụng thuốc ở các đối tượng đặc biệt 

Các đường đưa thuốc và cách sử dụng 

3 CO2,CO3, 

CO4,CO5 

Chương 5 Sai sót trong Y khoa 3 CO2,CO3, 

CO4,CO5 

    

8. Phương pháp giảng dạy: 

 Thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi – trả lời. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Phương pháp học: Sinh viên đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp 

nghe giảng, ghi chép và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, 

kiểm tra theo yêu cầu môn học. 

- Sinh viên tự học: Nhận và chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để 

hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận, báo cáo chuyên đề. Viết báo cáo thu hoạch 

theo các tiêu chí đánh giá của giảng viên, tranh thủ những ý kiến góp ý của bạn, tư vấn 

của giảng viên trước khi nộp bài hoặc trả lời các câu hỏi của giảng viên trước  

- Tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực 

hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

 - Tham dự thi kết thúc học phần. 

 - Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần Số tiết tham dự học/tổng số tiết 10% CO5 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi viết/trắc nghiệm 20% CO1, CO2, 

CO3, CO4 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết  

- Bắt buộc dự thi 

70% CO1, CO2, 

CO3, CO4 

. 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một 

chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 

4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập:  
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TRUONG BO MON
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Tuin NQi dung
L!.

thuyOt
(tier)

Thrpc
hirnh
(ti6t)

NhiQm vg cria sinh vi6n

l+2+
3+4+

5

Chuong 1: Canh
gi6c dugc

74 Nghi6n cr?u tru6c tai liQu [2],[51,161

6+7 Chucrng 2: Phdn
img c6 h4i cua thu6c

7 Nghi6n cr?u tru6c tai liQu [1],[3],[7]

8 Chuorrg 3: Th6ng
tin thu6c

J Nghi6n cuu tru6c tai liQu [2],[S]

9 Chuong 4: St dpng
thu6c 6 cdc d6i
tusxg ddc bi€t

J Nghi6n cr?u tru6c tai liOu

[2],[5],[6],[8]

10 Chuong 5: Sai s6t
trong Y khoa

J Nghi6n ciru ku6c tai liQu t1l-tSl

NGUYEN TRQNG TUAN


