
Ngày 27/04/2022



NỘI DUNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ Y TẾ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỦ TRỰC TẠI BỆNH VIỆN

BẢNG KIỂM DƯỢC LÂM SÀNG

BÌNH ĐƠN THUỐC

1

2

3

4

5



CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 do Quốc hội ban hành

Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của BYT “Quy định về tổ chức và hoạt động
của khoa Dược bệnh viện”.

Thông tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của BYT “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong
các cơ sở y tế có giường bệnh”.

Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của CP “Quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành luật Dược”.
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Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của BYT “Quy định chi tiết một số điều của
Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ về thuốc và
nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt”

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc
hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú”

Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của BYT “Sửa đổi, bổ sung một số điều của
thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc
hoá dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú”
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1. Chỉ định sử dụng thuốc và đường dùng thuốc cho người bệnh

• Tên thuốc

• Hàm lượng

• Liều dùng

• Đường dùng

• Thời gian dùng

Y lệnh
dùng thuốc

phải ghi
đầy đủ, rõ

ràng

• Thuốc GN

• Thuốc HT

• Thuốc KS

• Thuốc Corticoid

• Thuốc PX

Đánh
STT ngày

dùng
thuốc
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Nhận thuốc phải kiểm tra chất lượng, hàm
lượng, số lượng, đối chiếu với phiếu lĩnh thuốc
và ký xác nhận đủ vào phiếu lĩnh. 

2. Lĩnh thuốc, phát thuốc
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3. Khoa Dược cấp phát thuốc đảm bảo
chất lượng và HDSD thuốc

Duyệt đơn thuốc/phiếu lĩnh thuốc hàng ngày

trước khi cấp phát

KD từ chối cấp phát thuốc khi phiếu lĩnh/đơn thuốc

có sai sót. Phiếu lĩnh/đơn thuốc sửa đổi phải được

người ký phiếu lĩnh (hoặc kê đơn thuốc) ký xác

nhận bên cạnh.

Hướng dẫn và thực hiện sử dụng thuốc an toàn, 

hợp lí, hiệu quả và kinh tế.

4. Trách nhiệm của khoa lâm sàng
trong việc cho người bệnh dùng thuốc

5 đúng: Đúng NB- Đúng thuốc- Đúng liều dùng-
Đúng đường dùng- Đúng thời gian

BS/ĐD theo dõi đáp ứng của NB khi dùng thuốc. Tất
cả các trường hợp PV phải báo cáo ADR cho KD 
ngay khi xảy ra (mẫu PL.5 - TT 22/2011/TT-BYT).

Khi đã xác định thuốc/dị nguyên gây PV, BS/ĐD phải
cấp cho NB thẻ cảnh báo dị ứng thuốc, ghi rõ tên
thuốc/dị nguyên gây dị ứng + giải thích kỹ và nhắc

NB cung cấp thông tin này cho BS/ĐD mỗi khi KCB.
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5. Bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng

 Tủ thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu có khóa chắc chắn, số lượng, chủng loại thuốc phải KSĐB để tại tủ

thuốc trực, tủ thuốc cấp cứu do người đứng đầu cơ sở quy định bằng văn bản.

• Phải được để ở một ngăn hoặc ô riêng, không được 
để cùng các thuốc khác

GN-HT-TC

• Khu vực riêng biệt, không được để cùng các thuốc
khácTHUỐC ĐỘC
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5. Bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng

 Thuốc dư ra được tổng hợp, có xác nhận của TKLS

hoặc người được ủy quyền bằng văn bản và trả lại KD

trong vòng 24 giờ.

 Đối với thuốc GN-HT-TC dư ra phải lập biên bản và trả

thuốc theo quy định.

 Nghiêm cấm việc cá nhân vay, mượn, đổi thuốc.

HSoft
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5. Bảo quản thuốc tại khoa lâm sàng

 Thuốc được bảo quản trong tủ trực theo đúng danh mục và

cơ số đã được phê duyệt và được bảo quản theo đúng quy

định và yêu cầu của nhà sản xuất.

 Khi phát hiện thuốc bị hư hỏng, đổi màu, biến chất trong quá

trình bảo quản phải báo cáo bất thường chất lượng thuốc về

Khoa Dược (theo mẫu).
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6. KÊ ĐƠN NGOẠI TRÚ

• Đơn thuốc “N” (03 bản)

• Số lượng thuốc viết bằng chữ, chữ đầu viết hoa (vd: Một, Hai, …)

• Kê đơn với số lượng ≤10 ngày sử dụng

• Cam kết sử dụng thuốc GN (02 bản)

Gây nghiện

• Đơn thuốc “H” (03 bản)

• Số lượng thuốc <10 thì viết số 0 phía trước (vd: 01, 02, …)

• Kê đơn với số lượng ≤ 10 ngày sử dụng (bệnh cấp tính), ≤ 30 ngày sử
dụng (bệnh cần chữa trị dài ngày)

Hướng thần-

Tiền chất

Thời hạn lưu hồ sơ (cơ sở KCB): 02 năm, kể từ ngày kê đơn
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6. KÊ ĐƠN NGOẠI TRÚ
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6. KÊ ĐƠN NGOẠI TRÚ
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ĐỀ XUẤT

XÉT DUYỆT

PHÊ DUYỆT

SỬ DỤNG/QUẢN LÝ

KIỂM KÊ/ĐÁNH GIÁ

LƯU HỒ SƠ

Kho cấp phát thuốc:

- Phát thuốc mới khi khoa trả

lại vỏ ống thuốc đã sd

- Sổ giao nhận vỏ GN-HT-TC

- BBKK thuốc tủ trực

- Bảng kiểm dược

Thời gian kiểm: Hàng quý

Khoa LS:

- Sổ theo dõi sd

thuốc GN-HT-TC

- P. lĩnh bù thuốc

- Biên bản trả thuốc

(nếu có thuốc GN-

HT-TC dư)
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PĐĐT, HDSD

Ganfort (bimatoprost 0.3 mg/ml and 

timolol 5 mg/ml) chỉ nhỏ 1 giọt x 1 

lần/ngày



Kháng sinh 3 loại

Levofloxacin (Cravit 0.5%)

Ofloxacin (Oflovid oint 0.3%)

Tobramycin (Tobradex oint)

Kháng viêm - UCMD 3 loại

Loteprednol (Lotemax 0.5%)

Dexamethason (Tobradex
oint)

Cycloporin (Restasis 0.05%

Nước mắt nhân tạo

Refresh liquigel

Systane ultra

- Có nhiều thuốc và số
lần sử dụng quá nhiều. 

- Bn không thể sử dụng
hết

- Khó tuân thủ

- Không sử dụng đúng
HDSD

- Đơn thuốc giá trị cao



Doxycyclin Oral: 100 mg twice daily (IDSA)



Amoxicillin/clavulanate

Standard dose: 45 mg amoxicillin/kg/day divided 

every 12 hours, usual adult dose: 875 mg 

amoxicillin/dose (IDSA).



PĐĐT, HDSD

Combigan (brimonidin 2.0mg + timolol 5mg 

1 giọt x 2 lần/ngày



PĐĐT, HDSD

Duotrav (travoprost 40 mcg + timolol 5 mg)

1 giọt x 1 lần/ngày



PĐĐT, HDSD

Travatan (Travoprost 40mcg/ml) 

1 giọt x 1 lần/ngày



Hoạt chất
Mức

độ
Cơ chế-Tác hại Hướng xử trí

Doxycyclin

-

Vitamin A

Mức độ

Major

Làm tăng nguy

cơ tăng áp lực

nội sọ lành tính

(nhức đầu, buồn

nôn, giảm thị

lực) (1,2,3,4,5,6)

Tránh phối hợp, nếu cần

thiết phải sử dụng cần cân

nhắc kỹ nguy cơ/lợi ích và

theo dõi các triệu chứng

của tăng áp lưc nội sọ

(đau đầu, buồn nôn, nôn, 

rối loạn thị giác, giảm thị

lực và phù nề) (1,2,3,4,5,6)

Tài liệu tham khảo

1.Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định (Bộ y tế)

2.Dược thư quốc gia 2018

3.Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT

ngày 02/3/2015)

4. AHFS

5. Uptodate

6. Drugs.com

7. https://www.accessdata.fda.gov






