C9.4
Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
Căn cứ  Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc trong
đề xuất
các cơ sở y tế có giường bệnh.
và ý
 Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 hướng dẫn hoạt động dược lâm
nghĩa
sàng trong bệnh viện.
 Thông tư 0 /2016/TT-BYT uy đ nh v
đơn thuốc trong đi u tr ngoại tr .
 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý gi p đi u tr hiệu uả, giảm số ngày nằm viện,
giảm chi phí đi u tr , giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh và cộng đồng.
Các bậc thang chất lượng
1. Phát hiện thấy sử dụng thuốc sai đường dùng, sai t n thuốc.
Mức 1
2. Phát hiện đơn thuốc hai thuốc cùng hoạt chất.
3. Triển hai, thực hiện đ ng hi sử dụng thuốc tại các hoa/phòng.
4. Bảo đảm thực hiện các uy đ nh v
đơn thuốc ngoại tr tại bệnh viện.
Mức 2
5. Có hướng dẫn v sử dụng thuốc cho đi u dưỡng, nhân viên y tế ít nhất 1
buổi/năm.
6. Có xây dựng các quy trình chuyên môn li n uan đến sử dụng thuốc: cấp phát
thuốc, pha chế thuốc, giám sát sự cố trong sử dụng thuốc…
7. Bảo đảm thực hiện ê đơn thuốc phù hợp với diễn biến của bệnh.
8. Bảo đảm thực hiện đơn thuốc theo đ ng các uy chế đơn.
Mức 3
9. Bảo đảm thực hiện hông thực phẩm chức năng trong đơn thuốc.
10. Bảo đảm đ ng hi sử dụng thuốc.
11. Có xây dựng danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA).
12. Có hướng dẫn bằng hình ảnh danh mục LASA và phổ biến cho các nhân vi n y
tế, hoa hám bệnh và các hoa lâm sàng áp dụng thực hiện.
13. Thực hiện được việc ra lẻ thuốc cho từng người bệnh.
14. Xây dựng uy trình hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao
xuất hiện ADR và các sự cố trong sử dụng thuốc.
15. Chỉ đ nh thuốc theo đ ng phác đồ đi u tr của bệnh viện, hướng dẫn chẩn đoán
và đi u tr của Bộ Y tế/bệnh viện hoặc huyến cáo của Tổ chức y tế thế giới.
Mức 4
16. Theo dõi và uản lý các thuốc cần chia li u hi sử dụng.
17. Khoa dược tổ chức tập huấn, thông tin cho nhân viên y tế v hiệu uả và độ an
toàn hi sử dụng thuốc (có tài liệu và chương trình đào tạo) ít nhất 1 lần/năm.
18. Tiến hành hảo sát, đánh giá (nghi n cứu) việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
19. Có báo cáo đánh giá việc sử dụng thuốc, trong đó có chỉ ra những nhược điểm,
hạn chế cần hắc phục và đ xuất giải pháp cải tiến chất lượng.
20. Thực hiện được việc ra lẻ thuốc cho từng người bệnh và cung cấp đủ các thông
tin như t n, tuổi người bệnh; t n thuốc, đường dùng, li u dùng, thời gian dùng
thuốc (ví dụ có nh n in các thông tin tr n dán vào t i thuốc lẻ của người bệnh).
21. Sử dụng thông tin v hiệu uả và độ an toàn của thuốc để huyến cáo thay đổi,
Mức 5
bổ sung danh mục thuốc dùng trong bệnh viện, chỉ đ nh dùng thuốc của thầy
thuốc, hướng dẫn đi u tr và các uy trình chuy n môn hác trong bệnh viện.
22. Có áp dụng phần m m cảnh báo tương tác thuốc tích hợp hi
đơn tr n phạm

vi toàn bệnh viện.
23. Xây dựng và thực hiện uy trình giám sát đi u tr thông ua việc theo dõi nồng
độ thuốc trong máu.
24. Có phần m m theo dõi và uản lý l ch sử dùng thuốc của người bệnh.
25. Tiến hành cải tiến chất lượng dựa tr n ết uả hảo sát, đánh giá (nghi n cứu).

