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Câu hỏi

1. Tại sao các thuốc opioid không sẵn có để 

điều trị giảm đau?

2. Chính sách kiểm soát thuốc của chính phủ có 

vai trò gì?

3. Các biện pháp đánh giá và củng cố chính 

sách?



1. INCB là gì?

 Uỷ ban kiểm soát ma tuý quốc tế 

 (INCB- The International Narcotic Control Board)

 Thành lập năm 1968. 

 Là một tổ chức hoạt động công bằng và độc 
lập để thực hịên những cam kết của các quốc 
gia về kiểm soát thuốc gây nghiện ở tầm quốc 
tế

I.UỶ BAN KIỂM SOÁT MA TUÝ QUỐC TẾ (1)
(The International Narcotic Control Board- INCB)



2. Chức năng của INCB

a.   Hướng tới việc sản xuất,buôn bán, sử dụng  thuốc hợp 
pháp. 

INCB hợp tác với các Chính phủ để đảm bảo cung cấp đầy đủ 
thuốc cho việc sử dụng trong y tế, khoa học và tiêu thụ thuốc 
từ các nguồn hợp pháp để không còn những nguồn cung cấp 
bất hợp pháp    …

b. Kiểm soát quốc gia, quốc tế  về sản xuất, buôn bán, sử dụng 
thuốc bất hợp pháp:

( Chức năng của INCB nằm trong các hiệp ước dưới đây:

• Hiệp ước riêng lẻ về thuốc gây nghiện 1961

• Hiệp ước về các thuốc hướng thần 1971

• Cam kết của liên hiệp quốc chống lại việc buôn bán, vận chuyển trái phép các 
thuốc gây nghiện và những chất hướng thần 1988 )

I. UỶ BAN KIỂM SOÁT MA TUÝ QUỐC TẾ (2) 



Nghị quyết của Liên hợp quốc, 2005 

“Điều trị giảm đau bằng các thuốc opioid”

Các trở ngại bao gồm cả các quy định của quốc gia về 

sử dụng thuốc

Rất nhiều quốc gia vẫn còn chưa xem xét những trở 

ngại hoặc xóa bỏ các quy chế gây rào cản

Tài liệu của WHO/INCB “Tiến tới cân bằng trong 

chính sách quốc gia về kiểm soát opioid ”

ECOSOC 2005



Khuyến cáo của INCB với WHO, 1996 

Tổ chức Y tế thế giới cần xây 

dựng các biện pháp để các tổ 

chức chính phủ và phi chính 

phủ có thể sử dụng nhằm 

tìm ra các trở ngại cho sự 

sẵn có của thuốc gây nghiện 

dùng trong y tế



Kết luận của INCB 

Ở rất nhiều quốc gia, lượng tiêu thụ 

thuốc giảm đau opioid ở mức rất thấp so 

với nhu cầu sử dụng thuốc, chính phủ 

của nhiều quốc gia còn chưa chú trọng 

tới sự thiếu hụt này

Ủy ban Kiểm soát Ma tuý Quốc tế (INCB), 1996. PPSG 2007



Lượng tiêu thụ morphin toàn cầu năm 2004
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Thực hiện bởi: Nhóm nghiên cứu chính sách và thuốc giảm đau – Trường Đại học Wisconsin/

Trung tâm hợp tác Tổ chức Y tế thế giới, 2006

Quốc gia (155)
Định lượng toàn cầu được tính toán bằng việc thêm vào các dữ liệu mỗi mg trên đầu người cho tất cả các quốc 

gia, sau đó đem chia cho tổng số quốc gia

Định lượng toàn cầu                           5,67 mg

Ác hen ti na 1,0753 mg

Colombia 0,1176 mg

Nigeria ---

Panama 0,6261 mg

Serbia & Montenegro 2,0794 mg

Sierra Leone 0,0028 mg

Uganda 0,4001 mg

Việt Nam 0,0993 mg

---không báo cáo số liệu

Ác hen ti na

Panama

Uganda

VIệt Nam 

Sierra Leone

Serbia & 

Montenegro

Colombia

Canada 

(64,1751 mg)

Hoa Kỳ 

(48,8145 mg)

Úc 

(115,7151 mg)

Ý 

(5,3206 Mg)

Nhật Bản 

(4,7174 mg)
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Global Consumption of Morphine, 2008

Mg/capita

Source: International Narcotics Control Board; United Nations population data

By: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center,  2010

Global mean                           5.9847 mg

Armenia 0.6945 mg

Georgia 1.338 mg

Guatemala 0.3561 mg

Jamaica 1. 3652 mg

Kenya 0.1292 mg

Nepal 0.0349 mg

Colombia 1.2390 mg

Panama 0.5170

Sierra Leone N/A

Serbia 0.6659

Vietnam 0.2193

(158 Countries)

Armenia

The means are calculated by adding the individual mg/capita statistics for all 

countries and then dividing by the number of countries; data does not Include 

information for countries from which the INCB did not receive a report

Jamaica

Austria 

(166.9070 mg) 
Uses morphine 

for substitution 

treatment

U.S.A 

(66.5682 mg)

Italy  

(3.4816 mg)
South Africa 

(10.3011 mg)

Georgia

Colombia

Serbia

Nepal

Poland 

(6.4746 mg)

Kenya

Global Mean

(6.005 mg)

Vietnam

Panama

Guatemala





INCB: Nguyên nhân thiếu hụt opioid

1. Cách thức đánh giá nhu cầu bằng không thích 
hợp

2. Quy định về thuốc hà khắc không thích đáng

3. Quy chế hành chính phiền toái

4. Sợ hãi thái quá về việc gây nghiện

5. Sợ bị thanh tra, bị phạt

6. Thiếu đào tạo về điều trị giảm đau

PPSG 2007 INCB, 2002



II. HƯỚNG DẪN CỦA WHO

“Cân bằng” là nguyên tắc cơ bản

1. Chính sách quốc gia phải tạo được 

một hệ thống kiểm soát thuốc có thể 

ngăn chặn được việc sử dụng thuốc 

sai mục đích và đảm bảo có đầy đủ 

thuốc giảm đau opioid dành cho mục 

đích y tế

2. Các phương thức kiểm soát thuốc 

không nên cản trở việc tiếp cận và sử 

dụng thuốc giảm đau opioid

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giớI. Tiến tới sự cân bằng trong chính sách quốc gia về kiểm soát opioid - Hướng dẫn đánh giá,  Geneva, Thụy Sĩ: 

Tổ chức Y tế thế giới  năm 2000.



NHU CẦU VÀ THỰC TRẠNG

VỀ SỬ DỤNG OPIOID 

TẠI VIỆT NAM



I.OPIOIDS LÀ TỐI CẦN THIẾT 

TRONG ĐIỀU TRỊ 

1. Danh mục thuốc thiết yếu (WHO, Việt Nam), 
danh mục thuốc chủ yếu dùng trong bệnh viện 
đều có thuốc giảm đau opioid

2. Một số phát hiện qua phân tích nhanh thực 
trạng của 5 tỉnh về chăm sóc giảm nhẹ ở Việt 
Nam

(Bộ Y tế hợp tác với FHI, dự án chính sách,

CDC/ trường Đại học Y Harvard)

3. Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ 
cho người bệnh ung thư và AIDS

4. Bệnh nhân ung thư và HIV/AIDS ngày càng 
tăng:



II. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h¦ëNG (rào 

cản) tíi viÖc s½n cã opioid 

t¹i ViÖt Nam.

1. Luật và những hướng dẫn. 

2. Sự sẵn có của opioid

3. Cung cấp opioid cho người bệnh

a). Sản xuất

b). Phân phối, bảo quản và bán

c). Kê đơn

4. Rào cản cho sự sẵn có của opioid



a) Hiện có 38  văn bản pháp luật về opioid:

• Hiến pháp điều 61..

• Luật về kiểm soát và phòng chống ma tuý.

• Luật về tội phạm

• Luật hình sự 2000

• Luật dược

• Những hướng dẫn dưới luật: 

Y tế quan trọng là các Quy chế : 

- quản lý thuốc gây nghiện, 

- quản lý thuốc hướng tâm thần,

- Kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú.

1. LUẬT VÀ HƯỚNG DẪN



2. CUNG CẤP OPIOD

CHO NGƯỜI BỆNH

2.1. Mua, sản xuất

2.2. Cung ứng, bảo quản 

2.3. Kê đơn

2.4. Bán lẻ



a. Mua opioids

 Cục QLDVN (phòng thuốc độc) gửi tới Ủy ban kiểm

soát ma tuý quốc tế (INCB) những đánh giá về sử

dụng ma tuý hàng năm. Những đánh giá được nhìn

nhận qua việc tiêu thụ opioid của năm trước.

 Các quy định về nhân sự, quy trình bảo quản, giao

nhận, vận chuyển, dự trù, báo cáo đặc biệt với

thuốc gây nghiện => chi phí cao, tâm lý lo ngại sử

dụng.

= > đang sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với

luật dược

2.1. MUA, SẢN XUẤT (1)



Sö dông opioids cña ViÖt Nam

Thuốc 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Morphine (kg) 4 4 8 12 13,4 16,2

Codeine (kg) 1 640 1 703 2 092 2 616 2 968 4321

Dihydrocodeine (kg) 0 0 0 0 0 4

Pholcodine (kg) 0 0 0 0 0

Dextropropoxyphene 900 900 1 395 2 160 1 845 5540,4

Methadone (kg) 0 0 0 0 0

Diphenoxylate (kg) 0 0 0 0 0

Fentanyl (g) 71,150 82,365 40,059 138,500 120,000 200 284,5

Pethidin (kg) 6 49 37 31 35 33,5 79,5

Tổng lượng opioid của Việt Nam (thống kê của INCB)

=> rất ít so với dân số VN và so với nhu cầu của người bệnh 



Sö dông thuèc g©y nghiÖn cña ViÖt Nam vµ mét sè 

níc N¨m 2004 (Nguån INCB)

Thuốc Việt Nam Malaysia Korea Philippines

Morphine (kg) 8 33 97 18

Codeine (kg) 2 616 189 229 30

Dihydrocodeine (kg) 0 282 1720 0

Pholcodine (kg) 0 49 0 0

Hydrocodone (kg) 0 0 2 0

Oxycodone (kg) 0 0 13 5

Dextropropoxyphene 2 160 0 0 0

Methadone (kg) 0 4 0 0

Diphenoxylate (kg) 0 32 0 0

Fentanyl  (g) 138,500 222,262 604,480 13,280

Pethidin (kg) 31 107 122 9



b. S¶n xuÊt

 S¶n xuÊt nguyªn liÖu: 0 (nhËp khÈu 100%)

 S¶n xuÊt thµnh phÈm:

- Morphine:  02  xÝ nghiÖp

- Codeine : 40

- Dextropropoxyphene: 15

(chØ cã d¹ng phèi hîp)

- Fentanyl: 0

- Pethidine: 0 

 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh thuèc g©y nghiÖn ng¹i 
tham gia s¶n xuÊt thuèc g©y nghiÖn. Chñ yÕu chØ s¶n xuÊt 
c¸c thuèc thµnh phÈm d¹ng phèi hîp díi møc qu¶n lý.

2.1. MUA, SẢN  XUẤT(2)



2.2. Cung øng

C¸c tØnh phÝa B¾c

HuÕ

§µ N½ng

C¸c tØnh Nam Trung Bé vµ

T©y nguyªn

C¸c tØnh phÝa Nam

CT DPTW1

CT DPTW3

CT DP TW2

- C«ng ty cÊp tØnh

- BÖnh viÖn TW, BV ngµnh

- ViÖn NC, trêng §H, TH

- C«ng ty cÊp tØnh

- BÖnh viÖn TW, BV ngµnh

- ViÖn NC, trêng §H, TH



TT Tỉnh Dân số 

(triệu)

Số quận, 

huyện,thị

Số điểm bán 

opioid

1 Quảng Ninh 1,078 14 1 

2 Nam định 1,961 14 12

3 Hải Dương 1,711 14 14

4 Khánh Hoà 1,122 8 1

5 Bình Thuận 1,115 8 8

6 Đaklak 1,710 13 14

8 Đồng Nai 2,193 11 8

9 Trà Vinh 1,028 8 8

10 TP HCM 5,891 24 2

11 Hà Nội 3,145 14 4

Dân số theo Niên giám thống kê y tế năm 2005

Số liệu qua kiểm tra, thanh tra năm 2006 của BYT

2.3. BÁN LẺ



3.1.Văn bản pháp luật 

Còn dùng một số từ mang nghĩa tiêu cực về opioid trong 
hệ thống các quy định và văn bản pháp luật.

Ví dụ “Chất có kiểm soát “ bao gồm thuốc gây phụ thuộc và 
cũng có thể là những thuốc thiết yếu. Không nên đánh đồng 
opioid với các tệ nạn xã hội, tội phạm và nạn nghiện hút. 

Nên sử dụng ngôn ngữ mang tính tích cực hơn, ví dụ giải 
thích rằng thuật ngữ “opioid là thuốc gây nghiện” sẽ được 
thay thế bởi thuật ngữ “opioid là những thuốc có thể tạo nên 
sự phụ thuộc về tâm lý và bị dùng làm thú tiêu khiển” 
(WHO)

3.NHỮNG RÀO CẢN ĐỐI VỚI SỰ 

SẴN CÓ OPIOID (1)



3.2.  Về sự sẵn có opioid

• Khối lượng sản xuất không đủ :số lượng, các loại hàm 

lượng…và it nhà phân phối.

• Ít nhà thuốc được phép bán thuốc (tùy theo mỗi tỉnh)

• Chính sách kiểm soát ma tuý quốc gia đòi hỏi opioids phải 

được sử dụng hết sức thận trọng, điều này đôi khi dẫn tới sự 

hiểu lầm và ngần ngại và sợ kê đơn opioids

• Các đơn vị đưa thêm quy định về sử dụng opioid:  

• Sở y tế yêu cầu thêm quy định công ty dược duyệt đơn => 

thêm một khâu phức tạp cho người bệnh; 

• Bệnh viện hoặc của các khoa hạn chế số người kê đơn  => bệnh 

nhân khó tiếp cận với opioids giảm đau.

3.RÀO CẢN ĐỐI VỚI SỰ SẴN CÓ 

OPIOID (2)



Giảm rào cản cho kê đơn

1. Pháp: 7 ngày  28 ngày

2. Mê hi co: 5 ngày 30 ngày 

3. Ý: 8 ngày 1 tháng

4. Đức: 1 ngày không thời hạn

5. Ba Lan: 100 mg 4,0 gram

6. Peru: 1 ngày 14 ngày

7. Rumani: 3 ngày 30 ngày

8. Việt Nam: 7 ngày 1 tháng



3.3. Những khía cạnh về hợp tác, nhận thức và giáo dục.

• Phương diện hợp tác giữa có sở sản xuất và điều trị còn chưa 
tốt
Cục Quản lý Dược đã cấp số đăng ký morphin viên 10mg, codein 30 mg, 
nhưng các cơ sở điều trị không dự trù, đơn vị được cấp số đăng ký không 
thông báo => chưa sẵn có để dùng

• Nhận thức và giáo dục:
- Sự ngần ngại của BS trong kê đơn opioid và của DS đối với việc 

bán opioid

- Thiếu sự hiểu biết đầy đủ của thầy thuốc về sử dụng opioid thích 

hợp cho người bệnh

- Không có chương trình đào tạo quốc gia cho nhân viên y tế về 

chăm sóc giảm nhẹ.

3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI SỰ SẴN CÓ 

OPIOID (3)
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III. TIẾN BỘ VÀ TỒN TẠI

1.Kết quả: Đào tạo

• Tõ 2006  ®Õn 2010:  ThiÕt lËp sù hîp t¸c gi÷a BYT, B/V Ung 
th quèc gia,BV Ung bíu TP Hå ChÝ Minh, bÖnh viÖn 09 
(điÒu trÞ HIV/ AIDS) cña Hµ Néi,Trung t©m CSGN §¹i häc Y 
khoa Harvard vµ ®îc tµi trî cña quü  PEPFAR Mü (th«ng qua 
FHI, VCHAP, USAID)  ®Ó x©y dùng vµ triÓn khai c¸c khãa 
®ßa t¹o vÒ CSGN vµ Quy chÕ kª ®¬n míi.

• Sè ngêi ®îc ®µo t¹o vÒ CSGN ®Õn tháng 12 -2011:
 Đµo t¹o c¬ b¶n vÒ CSGN: 900  b¸c sü .

 Đµo t¹o n©ng cao  vÒ ch¨m sãc gi¶m nhÑ ~ 150  b¸c sü 

 Đµo t¹o chuyªn ngµnh vÒ CSGN (gi¶ng viªn quèc gia): 23 b¸c sü.

 §µo t¹o n©ng cao cho gi¶ng viªn quèc gia: 6 ngêi

 Héi th¶o vÒ Quy chÕ kª ®¬n opioid cho: > 1500  nhµ l·nh ®¹o, BS vµ 
DS.
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2.Kết quả: sẵn có opioids giảm 

đau:

2.1. Các loại Morphin hiện có:

• Viên10 mg 

• Viên nang 30 mg 

• Viên giải phóng chậm 30 mg 

• Lọ dùng cho tiêm10 mg 

2.2. Các loại codein đã được Cuc QL Dược 

cấp  phép cho sản xuất:

Viên 15mg  và 60 mg

2.3. Opioids khác:

• Fentanyl  dán tác dụng qua da 

transdermal (đắt tiền)

• Opioids yếu: tramadol

III.TIẾN BỘ VÀ TỒN TẠI



3. Quy định mới về kê đơn opioids

Quyết định 04/2008/QĐ_BYT ngày 01 

tháng 02 năm 2008 ban hành quy chế 

kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú. 

Điều 11,12,13,16 của quy chế đã quy 

định về kê đơn opioids giảm đau cho 

người bệnh ung thư và AIDS

III.TIẾN BỘ VÀ TỒN TẠI



Điều 11. Kê đơn thuốc gây nghiện

1. Hàng năm các cơ sở khám, chữa bệnh đăng ký chữ 

ký của người kê đơn thuốc gây nghiện với cơ sở bán 

thuốc gây nghiện;

2. Kê đơn thuốc vào mẫu Đơn thuốc “N” để cơ sở cấp, 

bán thuốc lưu đơn, đồng thời kê đơn vào sổ điều trị 

bệnh mạn tính hoặc sổ khám bệnh để theo dõi điều trị 

và hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc;

3. Kê đơn thuốc gây nghiện điều trị bệnh cấp tính với 

liều đủ dùng không vượt quá bẩy (07) ngày.



Điều 12. Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung thư và 

người bệnh AIDS

1. Thực hiện quy định tại khoản 1,2 của điều 11;

2. Cơ sở Y tế chẩn đoán xác định người bệnh ung thư và người 

bệnh AIDS cấp sổ điều trị bệnh mạn tính (có chỉ định opioids điều trị 

giảm đau) cho người bệnh để làm cơ sở cho các đơn vị tuyến dưới chỉ 

định thuốc giảm đau opioids cho người bệnh;

3. Liều thuốc giảm đau opioids theo nhu cầu giảm đau của 

người bệnh. Thời gian mỗi lần chỉ định thuốc không vượt quá một (01) 

tháng, nhưng cùng lúc phải ghi 3 đơn cho 3 đợt điều trị, mỗi đợt điều trị 

kê đơn không vượt quá mười (10) ngày (ghi rõ ngày bắt đầu và kết thúc 

của đợt điều trị). Người kê đơn phải hướng dẫn cho người nhà người 

bệnh: Đơn thuốc điều trị cho người bệnh đợt 2, đợt 3 chỉ được bán, cấp 

khi kèm theo giấy xác nhận người bệnh còn sống của trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn; Thời điểm mua, lĩnh thuốc trước 01 ngày của đợt điều 

trị đó (nếu vào ngày nghỉ thì mua vào trước ngày nghỉ);



Điều 12. Kê đơn thuốc opioids giảm đau cho người bệnh ung 

thư và người bệnh AIDS (tiếp)

4. Người bệnh ung thư và AIDS giai đoạn cuối nằm tại 

nhà, người được cấp có thẩm quyền phân công khám, chữa bệnh 

tại trạm Y tế xã, phường, thị trấn tới khám và kê đơn opioids cho 

người bệnh, mỗi lần kê đơn không vượt quá 07 ngày;

5. Người kê đơn thuốc opioids yêu cầu người nhà bệnh 

nhân cam kết sử dụng opioids đúng mục đích và phải chịu trách 

nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng thuốc sai mục đích điều trị 

cho bệnh nhân.



Điều 13. Thời gian đơn thuốc có giá trị mua, lĩnh thuốc

1. Đơn thuốc có giá trị mua thuốc trong thời hạn 05 ngày kể từ 

ngày kê đơn và được mua ở tất cả các cơ sở bán thuốc hợp pháp 

trong cả nước;

2. Đơn thuốc gây nghiện thời gian mua, lĩnh thuốc phù hợp với 

ngày của đợt điều trị ghi trong đơn. Mua, lĩnh thuốc opioids đợt 

2,3 cho người bệnh ung thư và AIDS trước 01 ngày của đợt điều 

trị (nếu vào ngày nghỉ thì mua, lĩnh vào trước ngày nghỉ) và chỉ 

được mua tại cơ sở bán thuốc có đăng ký chữ ký của người kê 

đơn hoặc của khoa dược bệnh viện nơi kê đơn (nếu địa phương 

không có cơ sở bán thuốc gây nghiện).



Điều 16. Lưu tài liệu về thuốc gây nghiện

1. Cơ sở khám, chữa bệnh lưu Gốc đơn thuốc “N” trong hai (02) 

năm kể từ ngày hết trang cuối của quyển Đơn thuốc “N”; Lưu 

cam kết của người nhà người nhà người bệnh ung thư, người 

bệnh AIDS về sử dụng opioids trong hai (02) năm kể từ thời  gian 

bản cuối cùng trong năm;

2. Cơ sở kinh doanh, pha chế, cấp, bán thuốc gây nghiện lưu Đơn 

thuốc “N” theo quy định của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện;

3. Khi hết thời hạn lưu tài liệu (Gốc đơn thuốc “N”, Đơn thuốc 

“N”, cam kết của người nhà người bệnh về sử dụng thuốc gây 

nghiện) các đơn vị thành lập Hội đồng huỷ tài liệu theo quy định 

của Quy chế quản lý thuốc gây nghiện.



0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Colombia

Georgia
Guatemala

Jamaica

Kenya
Nepal

Panama
Sierra Leone 

Vietnam

Tiêu thụ Morphine 

2000 - 2008

Mg/capita

Source: International Narcotics Control Board

By: Pain & Policy Studies Group, University of Wisconsin/WHO Collaborating Center, 2010



0

2

4

6

8

10

12

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Colombia

Georgia
Guatemala

Jamaica

Kenya
Nepal

Panama
Sierra Leone 

Vietnam
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Dahl 2004

4. Opioids sẵn có tại Việt Nam



4. Opioids sẵn có tại Việt Nam (1)
a. Codein:

Dạng phối hợp: 

Codein 15 mg + paracetamol 500 mg (Efferalgan codein).

Codein 30 mg + paracetamol 500 mg (Biragan SĐK VD 
6517-08)

Dạng đơn chất : Codein  30 mg, 60 mg 

Cục Dược đã cấp số đăng ký để XNDP trung ương I sản 
xuất từ năm 2008 

 Các đơn vị không dự trù nên chưa sản xuất thuốc

 Các khoa điều trị  cần dự trù ngay từ tháng 10 cho khoa 
dược



4.Opioids sẵn có tại Việt Nam (1)

b. Morphin chlohydrat 10 mg, tiêm

Morphin sunfat dạng uống:
    Viên tác dụng ngắn: 

. Morphin sunfat 30 mg, uống (sẵn có), viên nang 

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 

         & Công ty duợc phẩm Bình Định (SĐK VD-6336 -08) 

. Morphin sunfat 10 mg (viên nén có gạch ngang- dễ bẻ đôi) 

SĐK VD - 6335-08 và SĐK VD - 6337-08 của công ty dược  

         phẩm Bình Định 

 Các đơn vị không dự trù nên chưa sản xuất thuốc

 Các khoa điều trị  cần dự trù ngay từ tháng 10 cho khoa dược



4. Opioids sẵn có tại Việt Nam (2)

 Morphin Sunfat viên tác dụng kéo dài.

     Thị trường Việt Nam đang có 

Morphin Sunfate 30 mg tác dụng kéo dài. 

Nhiều người nhầm là morphin tác dụng 
ngắn => bẻ viên => có thể ngộ độc



IV. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ OPIOID?

1.Dự trù định kỳ:

Tháng 12 hàng năm khoa dược phải gửi dự trù :

 Cho Sở y tế duyệt chủng loại và số lượng opioids. 

 Gửi dự trù đã được duyệt cho đơn vị cung cấp 
thuốc: công ty dược phẩm trung ương 1,2,3…

 Gửi dự trù này cho Cục Quản lý dược duyệt.

 Công ty dược phẩm chuyển dự trù cho đơn vị sản 
xuất.

Để khoa dựơc có thể dự trù thuốc đúng thời hạn thì các 
khoa điều trị phải dự trù thuốc

2. Dự trù đột xuất:

Bất kỳ khi nào đơn vị điều trị cần thuốc => gửi dự trù



I. Tại sao CSGN cần dùng morphin dạng uống ?  

Loại morphine uống tác dụng ngắn và dạng tác dụng kéo dài sử dụng có gì khác 
nhau?

Sử dụng morphin chlohydrat tiêm cho bệnh nhân uống có được không?

II.    Nguyên nhân chưa đủ/hoặc chưa có  morphine giảm đau cho người bệnh tại đơn vị 
bạn?

1. Bác sĩ sợ kê đơn morphine do: 

• Phiền toái về thủ tục kê đơn do Sở Y tế/ bệnh viện đưa thêm các quy định ngoài quy 
định của Bộ Y tế

• Thiếu nơi bán, cấp thuốc

• Ngại người bệnh sử dụng sai => Liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật ?

• Đơn vị điều trị không dự trù /hoặc dự trù thiếu => khoa dược không dự trù mua

2.    Khó sử dụng morphine tiêm cho BN ngoại trú, do chưa biết /hoặc chưa có morphine 
uống

III. Biện pháp khắc phục tình trạng thiếu morphine giảm đau tại đơn vị bạn

1….

2…

THẢO LUẬN




