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THÔNG BÁO
Điều chỉnh thời gian tập trung và hướng dẫn chạy trạm OSCE
Thực hành kỹ năng y khoa cơ bản Y2 – lần 1
Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm
sàng, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm OSCE và
thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như
sau:
A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG
➢ Đối tượng: Tổ 1 – 48, Y2020
➢ Môn thi: THỰC HÀNH KỸ NĂNG Y KHOA CƠ BẢN Y2
➢ Thời gian thi: từ ngày 17/5 – 20/5/2022
- Buổi sáng: 7g30 – 11g00
- Buổi chiều: 13g30 – 17g00
➢ Thời gian tập trung các tổ sinh viên như sau:
THỨ

Thứ 3

NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

TẬP TRUNG

TẬP TRUNG

07g00

P. Hội Thảo
(ATCS – lầu 11)

Tổ 1 → Tổ 4

P. Huấn luyện 4,5
(ATCS – lầu 11)

Tổ 9 → Tổ 12

08g00
17/5/2022
13g00
14g00

Thứ 4

07g00
18/5/2022
08g00
07g00

Thứ 5

08g00

14g00
Thứ 6

13g00
20/5/2022
14g00

Tổ 5 → Tổ 8

Tổ 13 → Tổ 16

P. Hội Thảo
(ATCS – lầu 11)

Tổ 17 → Tổ 20

P. Hội Thảo
(ATCS – lầu 11)

Tổ 33 → Tổ 36

P. Huấn luyện 4,5
(ATCS – lầu 11)

Tổ 41 → Tổ 44

P. Huấn luyện 4,5
(ATCS – lầu 11)

Tổ 25 → Tổ 28

19/5/2022
13g00

TỔ

Tổ 21 → Tổ 24

Tổ 37 → Tổ 40

Tổ 45 → Tổ 48

Tổ 29 → Tổ 32

B. HƯỚNG DẪN CHẠY TRẠM OSCE
Sinh viên có trách nhiệm đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vào khu vực thi. Các trường hợp vi
phạm sẽ bị lập biên bản và xử lý tuỳ theo mức độ nghiêm trọng.
1. Nội dung trạm thi:
TRẠM THI
Trạm 1
(sinh viên sẽ thi 1 trong
các kỹ năng đã học)

Trạm 2

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Kỹ năng điều dưỡng
(Vô khuẩn; đặt thông mũi – dạ dày; cắt chỉ vết
thương sạch; thay băng vết thương sạch; tiêm
thuốc; tiêm truyền tĩnh mạch)
Đo huyết áp

Trạm 3

6 phút

6 phút
Trạm nghỉ

6 phút

Trạm 4

Sơ cứu chấn thương

6 phút

Trạm 5

Hồi sức cấp cứu cơ bản

6 phút

2. Chuẩn bị:
- Sinh viên phải có mặt đúng giờ tập trung (như thông báo) tại P. Hội thảo (ATCS - lầu 11).
Sinh viên đến trễ sau thời gian tập trung (30 phút) sẽ không được dự thi đợt này.
- Sinh viên CHỈ đem theo áo blouse, bảng tên, bút xanh. Tuyệt đối KHÔNG mang điện
thoại và các thiết bị truyền tin vào khu vực thi. Nếu bị phát hiện (dù không sử dụng), Trung tâm sẽ
lập biên bản và đình chỉ thi.
- Yêu cầu giữ trật tự trong phòng tập trung và tuân thủ đúng theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.
3. Quy trình thi:
- Sinh viên tập trung ký tên tại phòng Hội Thảo và lần lượt thi 4 trạm kỹ năng (Trạm KN 1 →
Trạm KN 5). Thời gian thực hiện mỗi trạm kỹ năng là 6 phút. Thời gian di chuyển và đọc đề trước
mỗi trạm là 1 phút.
Lưu ý: Mỗi sinh viên chạy 1 chuỗi. Sinh viên chỉ vào phòng khi có hiệu lệnh chuông. Yêu cầu
giữ im lặng trong suốt quá trình thi, tránh làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.
Sơ đồ hướng dẫn chạy trạm:

Trạm 1-5
Tập trung
P. Hội Thảo

Chuỗi 1: OSCE 1,2, 3,4
Chuỗi 2: OSCE 7,8,9,10
Chuỗi 3: OSCE 14,13,12,11

Ra về
Khu thang máy OSCE

Kết thúc:
- Sau khi hoàn thành trạm 5 sinh viên nhanh chóng ra về bằng lối thang máy khu OSCE, không
được quay lại khu vực thi.
- Tuyệt đối không sử dụng điện thoại để liên lạc với các thí sinh khác còn trong khu vực thi.
Không tiết lộ đề cho các nhóm thi sau. Nếu bị phát hiện sẽ bị lập biên bản và huỷ kết quả thi./.

TRƯỞNG TRUNG TÂM
(đã ký)
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

