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1. Đặt vấn đề
Cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng (CTVHDLS) là 

đội ngũ người lao động có tính chất đặc thù, vừa là thầy 
thuốc vừa là thầy giáo. Vì vậy, với tư cách là thầy thuốc, 
họ phải có thái độ phù hợp với người bệnh, người nhà 
bệnh nhân và đồng nghiệp; trên cơ sở nắm vững kiến 
thức khoa học cơ bản, y cơ sở và kiến thức chuyên môn 
thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời, với tư cách là 
thầy giáo, đội ngũ CTVHDLS phải nắm vững kĩ thuật dạy 
học ở bậc Đại học, từ đó biết lựa chọn các phương pháp 
dạy học phù hợp với đặc thù bài giảng, khả năng nhận 
thức của sinh viên (SV); kết hợp với khả năng hướng dẫn 
SV biết nghiên cứu khoa học y học. Bên cạnh đó, nghề 
dạy học cũng đòi hỏi người CTVHDLS phải am hiểu tâm 
lí và nhân cách SV, biết động viên, khích lệ và chia sẻ, 
đồng cảm với các em.

Như vậy, đội ngũ CTVHDLS phải đảm bảo các yêu 
cầu của nghề thầy thuốc, các yêu cầu của nghề thầy giáo 
(giảng viên hướng dẫn thực hành bậc Đại học). Chính vì 
những yêu cầu rất cao và khắt khe nêu trên đã đặt ra rất 
nhiều vấn đề cho công tác quản lí đội ngũ này, đặc biệt 
là phát triển đội ngũ này đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 
cấu và đảm bảo về chất lượng.

2. Một số yêu cầu về phẩm chất và năng lực của 
đội ngũ cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng tại các 
trường đại học y ở Việt Nam 

2.1. Cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng trước hết 
là thầy thuốc

Với tư cách là người thầy thuốc, CTVHDLS phải hội 
tụ đủ những yêu cầu sau đây về phẩm chất và năng lực:

2.1.1. Có thái độ phù hợp trước đồng nghiệp, người 
bệnh, người nhà bệnh nhân và sinh viên

Đối tượng nghề nghiệp của CTVHDLS bao gồm: 
Người bệnh, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và SV 
thực tập lâm sàng. Đó là mối quan hệ giữa con người 
với con người. Do đó, thái độ ứng xử và giao tiếp giữa 
CTVHDLS với các đối tượng nghề nghiệp của mình có 
vai trò rất quan trọng, góp phần quyết định đến hiệu 

quả công việc của họ và tạo ra môi trường làm việc 
thân thiện và gần gũi. Nếu CTVHDLS xây dựng được 
mối quan hệ này trên cơ sở tôn trọng nhân cách, nhân 
phẩm của các đối tượng nghề nghiệp sẽ tạo nên các 
điều kiện thuận lợi để người CTVHDLS hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình: Vừa chăm sóc sức khỏe, điều trị cho 
bệnh nhân vừa giúp SV hoàn thành nhiệm vụ thực tập 
lâm sàng với hiệu quả cao nhất. Ngược lại, với lối ứng xử 
thô lỗ, thiếu công bằng, thiếu sự tôn trọng thì nhiệm vụ 
chăm sóc và điều trị bệnh nhân sẽ rất khó khăn, thậm chí 
trong những trường hợp nhạy cảm còn gây nên hậu quả 
nghiêm trọng.

CTVHDLS trong mối quan hệ với đồng nghiệp phải 
có thái độ tôn trọng, sẵn sàng phối hợp và giúp đỡ đồng 
nghiệp để thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu 
quả. Bên cạnh đó, họ cũng phải thể hiện thái độ thẳng 
thắn, có ý thức phê bình và tự phê bình, cùng giúp nhau 
tiến bộ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, động viên khích lệ 
đồng nghiệp. Từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết trong 
nội bộ khoa, bộ môn tại bệnh viện.

Trong mối quan hệ với người bệnh và người nhà 
bệnh nhân, với tư cách là thầy thuốc, CTVHDLS phải biết 
chia sẻ, đồng cảm với bệnh nhân, trung thực, không vụ 
lợi cá nhân, tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc và 
chuyên nghiệp, phải thực sự thể hiện “Lương y như từ 
mẫu” đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 
người nhà bệnh nhân, họ luôn có thái độ sẵn sàng giúp 
đỡ, hướng dẫn, phối hợp; biết cách động viên, khuyến 
khích họ vượt qua khó khăn, vất vả để chăm sóc người 
bệnh.

Trong thời gian gần đây, báo chí và các phương tiện 
truyền thông đã phản ánh ứng xử không phù hợp thậm 
chí vi phạm pháp luật của bệnh nhân và người nhà bệnh 
nhân đối với cán bộ y tế (chửi, mắng, đánh, chém…). Tuy 
nhiên, đội ngũ cán bộ y tế vẫn thể hiện được sự chuyên 
nghiệp, tận tâm và trách nhiệm đối với bệnh nhân; sự 
mềm mỏng, khéo léo đối với người nhà bệnh nhân. Thực 
tế, tại một số khoa cấp cứu hồi sức của các bệnh viện, 
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sau khi có những ứng xử, thiếu văn hóa, người nhà bệnh 
nhân đã chủ động gặp bác sĩ, y sĩ, y tá để xin lỗi, nhận 
khuyết điểm vì đã nóng vội, quy kết không đúng mực 
của bản thân.

Họ phải coi SV như những đồng nghiệp tương lai, 
giúp đỡ, hướng dẫn các em trên tinh thần nghiêm túc 
và chuyên nghiệp nhất, từng bước chỉ bảo, động viên 
và khích lệ SV phấn đấu, học tập và vươn lên. Bên cạnh 
đó, họ tuyệt đối không được lợi dụng, trục lợi cá nhân 
vòi vĩnh, xúc phạm đến nhân phẩm của SV. Nói tóm lại, 
họ phải gương mẫu trước SV từ tác nghiệp, văn hóa ứng 
xử, thể hiện tư cách đạo đức trong sáng của người thầy 
thuốc, người vào nghề trước SV.

2.1.2. Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, y cơ sở và 
kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực chuyên môn của mình

Nghề y là loại hình lao động rất đặc thù, đó là chăm 
sóc và điều trị người bệnh; có vai trò quyết định đến sức 
khỏe và tính mạng của con người – yếu tố quan trọng 
nhất của cuộc sống. Chính vì vậy, nghề y không cho 
phép hoặc hạn chế đến mức thấp nhất những sai lầm 
chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế. Chỉ một sai sót nhỏ 
hoặc sự chậm trễ rất có thể để lại những hậu quả khôn 
lường cho người bệnh. Vì vậy, công tác đào tạo cán bộ y 
tế tại các trường đại học y được xem là rất đặc thù, bắt 
buộc các SV ngay từ khi còn học tập tại các trường đại 
học phải nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, y cơ sở 
và kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực chuyên môn của 
mình.

Để trở thành người thầy thuốc, các SV trường đại 
học y phải trải qua quá trình đào tạo khá đặc biệt so với 
các ngành nghề khác: Thời gian kéo dài hơn (6 năm); thời 
lượng dành cho thực hành nhiều hơn; tính chất nghề 
nghiệp khá nhạy cảm và phức tạp. 

Một thầy thuốc muốn trở thành CTVHDLS thì một 
trong những điều kiện bắt buộc phải thành thục các kĩ 
năng thực hành và trải nghiệm lâm sàng một thời gian 
nhất định. Chỉ có như vậy họ mới có thể thực hiện được 
nhiệm vụ hướng dẫn lâm sàng cho SV.

2.2. Cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng cũng là 
thầy giáo

Với vai trò là nhà giáo, thầy giáo, CTVHDLS phải đáp 
ứng những yêu cầu bắt buộc để có thể “hành nghề” nhà 
giáo. Cụ thể là:

2.2.1. Nắm vững kĩ thuật dạy học ở bậc Đại học
Dạy học ở bậc Đại học về bản chất là đào tạo SV có 

đủ kiến thức, kĩ năng và thái độ để tham gia hoạt động 
lao động ở trình độ cao. Vì vậy, dạy học ở bậc Đại học có 
nhiều điểm khác biệt so với các cấp học thấp hơn (tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cao đẳng). 
Nó đòi hỏi giảng viên phải nắm vững được những kĩ 
thuật dạy học cở bản. Cụ thể gồm các kĩ thuật sau: Nêu 
vấn đề, giải quyết vấn đề, tích cực hóa hoạt động học 
tập của SV, trình bày bài giảng, tổ chức cho SV xêmina, tự 
học, hướng dẫn thực hành, kiểm tra, đánh giá SV; động 
viên, khuyến khích, lôi cuốn SV vào hoạt động học tập…

CTVHDLS phải hành nghề như một thầy giáo (giảng 
viên) đại học. Họ phải xác định được mục đích, nhiệm vụ 
dạy học, xây dựng nội dung dạy học, sử dụng điêu luyện 
các phương pháp dạy học (phù hợp với y học) và sử dụng 
các phương tiện dạy học một cách hiệu quả. Muốn như 

vậy, họ cũng phải triển khai các tác nghiệp như một nhà 
giáo: Đọc tài liệu, soạn giáo án, thuyết trình, tập giảng, 
tác nghiệp với đồng nghiệp, hướng dẫn, lôi cuốn SV vào 
bài giảng, hoạt động học tập, phát huy ở SV tính chủ 
động, tích cực và sáng tạo; sử dụng công nghệ thông tin 
vào quá trình dạy học….

2.2.2. Cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng phải biết lựa 
chọn các phương pháp dạy học phù hợp

Căn cứ vào: Đặc thù của bài giảng; khả năng nhận 
thức của SV; khả năng tư duy, sáng tạo và tự học của SV; 
cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ dạy học.

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ dạy học, giảng 
viên phải biết sử dụng hệ thống các phương pháp dạy 
học. Hiện có nhiều cách phân loại về phương pháp dạy 
học khác nhau phụ thuộc vào góc nhìn, quan niệm về 
hoạt động dạy học và hoạt động học tập khác nhau.

Đối với hoạt động dạy học và hoạt động học tập 
tại các trường đại học, có hệ thống các phương pháp 
dạy học sau: Nêu và giải quyết vấn đề; thuyết trình; thực 
hành; thảo luận; rèn luyện; hướng dẫn SV tự nghiên cứu, 
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV. Thực tế, giáo 
viên ở các trường đại học phải sử dụng thuần thục tất cả 
các phương pháp dạy học trên. Trên cơ sở đó, lựa chọn 
phương pháp dạy học chủ yếu cho một bài giảng nhất 
định. 

Xét cho cùng, dù lựa chọn và sử dụng phương 
pháp dạy học nào, CTVHDLS cũng phải đạt được mục 
đích là rèn luyện tư duy sáng tạo và khả năng tự học 
cho SV. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi và chỉ khi 
CTVHDLS thuần thục về phương pháp dạy học, lựa chọn 
phương pháp dạy học biến quá trình đào tạo thành tự 
đào tạo, khơi dậy ở SV tính chủ động, tích cực và sáng 
tạo. Lúc đó, SV thực sự trở thành trung tâm của quá trình 
đào tạo, chủ thể tích cực của quá trình đào tạo. Khi đó, 
CTVHDLS lui về hậu trường, trở thành người hướng dẫn, 
cố vấn, đạo diễn, kiểm tra, giám sát quá trình học tập và 
nghiên cứu của SV; động viên và khuyến khích SV học 
tập và rèn luyện.

Tuy nhiên, để đạt đến trình độ như vậy không phải 
là vấn đề đơn giản. Ngay cả những người làm công tác 
dạy học lâu năm cũng có thể chưa đạt được, chưa nói đến 
việc kiêm nhiệm nhiệm vụ dạy học như các CTVHDLS. 
Để đạt được yêu cầu như vậy đòi hỏi CTVHDLS phải xác 
định nhiệm vụ hướng dẫn lâm sàng cho SV cũng là nghề 
chính của bản thân, từ đó quyết tâm rèn luyện, lao động 
với tinh thần, trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, CTVHDLS 
cũng phải có năng lực tích hợp nội dung, nhiệm vụ giáo 
dục đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cho SV thông 
qua việc hướng dẫn lâm sàng cho SV. 

2.2.3. Cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng cũng phải có 
khả năng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học y học

Việc hướng dẫn SV làm khoa học là nhiệm vụ rất 
quan trọng của giảng viên đại học. Bất cứ giảng viên đại 
học nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này từ đơn giản 
đến phức tạp; từ các thí nghiệm đơn giản đến việc rút ra 
các quy luật, khách quan; từ viết một bài báo đến hoàn 
thành đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Do tính chất đặc 
thù của hoạt động học tập ở bậc Đại học (có tính chất 
nghiên cứu) nên nghiên cứu khoa học là con đường hiệu 
quả giúp SV học tập một cách tốt nhất và nhanh nhất. 
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Xuất phát từ những lí do trên, khả năng hướng dẫn SV 
nghiên cứu khoa học là một tiêu chí quan trọng để đánh 
giá hiệu quả làm việc của giảng viên đại học.

CTVHDLS cũng là một giảng viên đại học và họ có 
nhiệm vụ là hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học y học. 
Để làm được điều đó, trước hết, CTVHDLS phải là người 
biết nghiên cứu khoa học y học, có đầy đủ các kĩ năng 
nghiên cứu khoa học: Tìm tòi, phát hiện, sáng tạo, thái 
độ “nghi ngờ” khoa học, dám nghĩ, dám nói, dám làm và 
sẵn sàng chịu trách nhiệm về mặt khoa học. Tức là họ 
phải có đủ uy tín khoa học trước SV.

Thực tế cho thấy, nghiên cứu khoa học nói chung 
và y học nói riêng với trình độ của SV đại học tại Việt 
Nam chỉ mới ở mức độ thấp - mức độ tập dượt nghiên 
cứu khoa học, chỉ dừng lại ở giới hạn thực nghiệm chứng 
minh các kết quả nghiên cứu y học. Tuy nhiên, cá biệt, 
một số SV trường đại học y bộc lộ khả năng nghiên 
cứu khoa học y học ngay từ khi còn là SV. Song, do điều 
kiện triển khai nghiên cứu y học và cơ sở vật chất phục 
vụ nghiên cứu còn khó khăn, đại đa số SV y khoa xem 
nghiên cứu khoa học y học ở bậc Đại học là nhiệm vụ 
không có tính chất bắt buộc, chỉ dừng lại ở việc khuyến 
khích. Để giải quyết vấn đề này thì phải triển khai đồng 
bộ một loạt các giải pháp mà trong phạm vi bài viết này 
không thể phản ánh và giải quyết một cách tường minh 
và đầy đủ.

2.2.4. Cộng tác viên hướng dẫn lâm sàng phải am 
hiểu tâm lí và nhân cách sinh viên trường đại học y

Việc am hiểu tâm lí và nhân cách của SV là nhiệm 
vụ bắt buộc đối với đội ngũ CTVHDLS. Với những am 
hiểu sâu sắc về tâm lí và nhân cách của SV, CTVHDLS sẽ 
biết lựa chọn những phương pháp dạy học phù hợp và 
hiệu quả cao nhất, vừa sức với SV, biết cách để xây dựng 
mối quan hệ tốt đẹp và thân thiện giữa CTVHDLS với SV. 
Từ đó, động viên, khích lệ SV tham gia tích cực vào hoạt 
động thực hành lâm sàng tại bệnh viện; tạo nên mối 
quan hệ cộng tác, môi trường làm việc và học tập thân 
thiện tại bệnh viện.

SV học tập và rèn luyện tại trường đại học y để trở 
thành đội ngũ cán bộ y tế với nhiệm vụ chăm sóc, khám, 
chữa bệnh cho người bệnh. Qua nghiên cứu lí luận và 
thực tiễn, chúng tôi nhận thấy: SV trường đại học y có 
những đạo đức tâm lí và nhân cách chung của SV Việt 
Nam, thanh niên Việt Nam.

Tự đánh giá, tự ý thức và tự giáo dục là một phẩm 
chất nhân cách quan trọng trong nhân cách của con 

người, thể hiện cách phát triển ở một trình độ cao. Tự 
đánh giá, tự ý thức và tự giáo dục của SV đại học y là một 
hoạt động nhận thức mà đối tượng là chính bản thân. 
Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về bản thân, SV đại học 
y có thái độ, hành vi phù hợp với môi trường học tập 
và rèn luyện hiện có. Thực tế cho thấy, những SV có khả 
năng tự đánh giá, tự ý thức và tự giáo dục thường có kết 
quả học tập và rèn luyện tốt, ứng xử chan hòa với mọi 
người, có ý thức tự học, tự rèn luyện. Ngược lại, những 
SV không hoặc kém về tự đánh giá, tự ý thức và tự giáo 
dục thường không có ý thức tự lập, không có ý chí vươn 
lên trong học tập và cuộc sống. 

Một số SV đại học y đã xác định được định hướng 
nghề nghiệp của bản thân - nghề thầy thuốc với những 
vất vả và vinh quang, do đó các em đã xác định được con 
đường phấn đấu, tích cực học tập và rèn luyện những 
phẩm chất và năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn 
ngồi trên ghế giảng đường.

3. Kết luận
Các phẩm chất và năng lực của người thầy thuốc 

và thầy giáo ở đội ngũ CTVHDLS tồn tại trong mối quan 
hệ chặt chẽ và hài hòa với nhau; tạo tiền đề, cơ sở cho 
nhau phát triển; không xung đột và mâu thuẫn với nhau. 
Từ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của đội 
ngũ CTVHDLS nêu trên đặt ra nhiệm vụ rất lớn cho các 
trường đại học y là công tác phát triển đội ngũ CTVHDLS 
như thế nào để đảm bảo mục tiêu đủ về số lượng, cân 
đối về cơ cấu và đảm bảo chất lượng.
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Abstract: Collaborators in clinical guidance are laborers with specific characteristics, as physicians and teachers. 
Therefore there are many problems in the management of these collaborators, particularly team development with 
sufficient quantity, synchronous structure and quality assurance. The article focused on analyzing requirements of these 
collaborators’ quality and competence at Medical universities in Vietnam.
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