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BỆNH VIỆN BỆNH       

NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG 

 

 

QUY TRÌNH DUYỆT 

VÀ CẤP PHÁT 

THUỐC, VTTH, HCSP 

Mã số: QT.03.DUOC 

 

 Ngày ban hành: 05/01/2016 

 

Lần ban hành: 02 

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 

định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám 

đốc bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu 

cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu 

kiểm soát. Các qui trình ISO được chia sẻ trên trang Web của Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt đới Trung ương khi cần. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

1 Giám đốc 10 Khoa Huyết học- Truyền máu 

2 Phó Giám đốc 11 Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

3 Phòng Kế hoạch tổng hợp 12 Khoa Khám bệnh 

4 Phòng Tổ chức cán bộ 13 Khoa Cấp cứu 

5 Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến 14 Khoa Điều trị tích cực 

6 Khoa Dược 15 Khoa Viêm gan 

7 Phòng Điều dưỡng 16 Khoa Nhi 

8 Phòng Tài chính kế toán 17 Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp 

9 Khoa Xét nghiệm 18 Khoa Vi rút ký sinh trùng 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 
 

Trang 
Hạng mục sửa 

đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 

4 BM.03. 

DUOC.01 

Hủy bỏ biểu mẫu không sử dụng 

   

   

   

   

   

 



            

1. MỤC ĐÍCH 

     Quy trình này nhằm quy định cách thức thống nhất trong quá trình tiếp nhận yêu cầu 

lĩnh thuốc, VTTH, HCSP của các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, ký duyệt của Dược lâm 

sàng và quá trình phát của các kho, đảm bảo các yêu cầu thời gian, chính xác. 

2. PHẠM VI 

     Quy trình này được áp dụng tại bộ phận Dược lâm sàng, kho cấp phát thuốc, VTTH, 

HCSP. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

1. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.  

2. Quy chế Bệnh viện ban hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, số 

1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/09/1997. 

3. Thông tư  số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 quy định tổ chức và hoạt động 

của khoa Dược  Bệnh viện. 

4. Thông tư  số 31/2012/TT-BYT hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong BV. 

5. Quyết định 100/QĐ-NĐTW về việc ban hành quy định chức năng nhiệm vụ các 

khoa phòng bệnh viện.  

4. CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA 

- DS: Dược sỹ, DSTH: Dược sĩ trung học 

- DLS: Dược lâm sàng. 

- ĐD: Điều dưỡng 

- GĐ: giám đốc. 

- Hàng: thuốc, VTTH, HCSP (Vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm) 

- Bản ghi 1: báo cáo lĩnh thuốc, thể hiện tên bệnh nhân, số lượng thuốc sử dụng. 

- Bản ghi 2: phiếu lĩnh dịch vụ: Bảng tổng hợp yêu cầu lĩnh thuốc của khoa phòng. 

- Nguyên tắc FIFO/FEFO: hàng cùng lô: nhập trước phát trước, hàng khác lô: hạn 

sử dụng ngắn phát trước, hạn dài phát sau. 

- Nguyên tắc “3 kiểm tra, 3 đối chiếu”: 

o 3 kiểm tra: 

 Kiểm tra thể thức đơn, phiếu lĩnh thuốc đầy đủ thủ tục, chữ ký 

 Kiểm tra tên thuốc, nồng độ, hàm lượng trên phiếu lĩnh thuốc, 

 Kiểm tra chất lượng, hạn dùng thuốc. 

o 3 đối chiếu: 

 Đối chiếu tên thuốc, nồng độ, hàm lượng trên phiếu lĩnh thuốc với 

nhãn trên vỏ lọ, hộp, vỉ. 

 Đối chiếu dạng thuốc trên phiếu lĩnh với thuốc phát ra 

 Đối chiếu số lượng trên phiếu lĩnh với số lượng thuốc phát ra. 
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5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Sơ đồ quá trình duyệt thuốc: 

Trách 

nhiệm  

Các bƣớc thực hiện Mô tả /Biểu mẫu  

- DS  DLS  

- ĐD 

- Nhân viên  

cấp phát 

 

 

 

 

- Dược lâm sàng tiếp nhận: Báo cáo lĩnh thuốc, phiếu 

lĩnh thuốc, phiếu lĩnh thuốc bù trực, phiếu trả lại 

thuốc, phiếu lĩnh VTTH, phiếu lĩnh HCSP của các 

khoa phòng. 

- Thông tin hàng trong kho: thông tin các loại hàng có, 

hàng hết ghi vào sổ thông báo thuốc hàng ngày. 

- DS duyệt thuốc kiểm tra các phiếu lĩnh: Ngày lĩnh, 

số phiếu, số khoản, chữ ký bác sỹ, thuốc hội chẩn  

dấu sao, thuốc phải ký duyệt ban GĐ  

- Các DS 

duyệt 

thuốc 

- ĐD lĩnh 

thuốc 

 

 

 

 

- Duyệt thuốc trên máy tính (Phần mềm quản lý 

Netlink), VTTH, HCSP duyệt trên phiếu lĩnh. 

- Kiểm tra sự chính xác của phiếu lĩnh.  

- Kiểm soát các cặp tương tác cần tránh 

- Kiểm tra sự sẵn có của hàng được yêu cầu. 

- Khi không sẵn có thuốc yêu cầu, đề nghị thay thế 

thuốc có cùng hoạt chất, hoặc cùng nhóm, hoặc 

VTTH cùng chủng loại. 

- Khi không có phương án thay thế thích hợp đề nghị 

đặt mua hàng theo qui định. 

- Thông báo cho ĐD của khoa lâm sàng về các trường 

hợp liều dùng, các phối hợp thuốc chưa hợp lý và 

thay đổi thuốc vào sổ Sổ thông tin thuốc. 

- ĐD thông báo cho người có trách nhiệm tại khoa lâm 

sàng để thống nhất cách giải quyết. 

- Bản ghi 1 – BM.03.DUOC.02 

- Bản ghi 2 – BM.03.DUOC.03 

- Vào sổ theo dõi các thuốc phải duyệt LĐ BV 

- DS duyệt 

thuốc 

 

 

- Kiểm tra tên thuốc, hàm lượng trên báo cáo lĩnh 

thuốc, phiếu lĩnh dịch vụ, phiếu lĩnh thuốc bù trực, 

phiếu trả lại. Phiếu lĩnh VTTH, HCSP 

- Kiểm tra sự chính xác số lượng giữa bản ghi1 và bản 

ghi 2, phiếu lĩnh VTTH, HCSP 

- Sửa lại trên bản ghi 1, bản ghi 2 khi có thay thế 

thuốc, trên phiếu lĩnh VTTH, HCSP (đã thống nhất 

với bác sỹ) 

- Sửa trên phần mềm duyệt thuốc các trường hợp làm 

nhầm thuốc, thay thế thuốc. 

- Nhân viên 

cấp phát 

- ĐD 

 

 

 

 

- ĐD chuyển phiếu lĩnh thuốc sang bộ phận cấp phát. 

- DSTH cấp phát nhận các phiếu lĩnh hàng và cấp phát 

theo  qui trình cấp phát. 

- Dược LS 

- Kho 

 

 

 

- Lưu số liệu trong phần mềm máy tính 

- Lưu thông báo thuốc hết và sắp hết. 

- Lưu báo cáo duyệt thuốc. 

Tiếp nhận 

thông tin thuốc 

Chuyển bộ phận cấp 

phát 

Xem xét, đối chiếu 

bản ghi 1,2, phiếu 

lĩnh VTTH, HCSP 

(điều chỉnh nếu cần) 

Phê duyệt 

Lưu hồ sơ 



            

5.2 Sơ đồ quá trình cấp phát thuốc đến tay bệnh nhân và cấp phát VTTH, HCSP 

 

Trách nhiệm  Các bƣớc thực hiện Mô tả /Biểu mẫu  

- Nhân viên 

cấp phát  

 

 

 

- Tiếp nhận phiếu lĩnh thuốc, VTTH, HCSP của ĐD 

các khoa phòng. 

 

- Nhân viên 

cấp phát 

thuốc 

 

 

 

 

Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của phiếu lĩnh hàng: 

- Chữ ký của Trưởng khoa LS (hoặc bác sĩ), DS 

duyệt, người lĩnh thuốc. 

- Tên , hàm lượng, số lượng thuốc, VTTH, HCSP 

- Phiếu lĩnh phải rõ ràng, không tẩy xóa. 

- Ký xác nhận phiếu hợp lệ, chia phiếu cho bộ phận 

thuốc ống, thuốc viên, dịch truyền,  VTTH, HCSP 

- Trả lại các phiếu không hợp lệ và yêu cầu làm lại. 

- Nhân viên 

cấp phát 

thuốc ống, 

thuốc viên, 

dịch truyền, 

VTTH, 

HCSP 

 

 

 

 

Phát hàng đảm bảo yêu cầu: 

- Phiếu lĩnh hàng phải được lấy nhanh gọn. 

- Xếp hàng thuận tiện cho việc kiểm đếm. 

- Đối với thuốc cần tránh ánh sáng, phải cho vào 

bao giấy để tránh ánh sáng. Ghi tên thuốc, hàm 

lượng và số lượng lên vỏ bao. 

- Đối với thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp 

với thuốc, phải cho thuốc vào bao giấy. Ghi tên 

thuốc, hàm lượng và số lượng lên vỏ bao rồi cho 

vào túi nilon kín khí. 

- Đối với thuốc vỉ khi cắt lẻ không còn nhận biết 

được tên thuốc, hàm lượng, phải cho vào bao giấy. 

Ghi tên thuốc, hàm lượng và số lượng lên vỏ bao. 

- Tuân thủ nguyên tắc FIFO/FEFO 

- Chuyển thuốc và phiếu lĩnh xuống các khoa phòng. 

- VTTH, HCSP cấp phát trực tiếp tại kho cho ĐD của 

các khoa phòng. 

- Nhân viên 

cấp phát 

thuốc  

- Điều dưỡng 

 

 

 

 

- Tuân thủ nguyên tắc: “3 kiểm tra, 3 đối chiếu”.  

- Việc kiểm đếm phải được thực hiện ngay khi giao 

và ký vào sổ giao  nhận. 

- Điều dưỡng bù thuốc tủ trực, chia lẻ thuốc theo 

liều cho từng bệnh nhân 

- ĐD phát thuốc và phơi công khai thuốc hàng ngày 

cho từng bệnh nhân và ký giao nhận. 

- NV cấp phát 

thuốc 

- Thống kê 

dược 

 

 

 

 

 

- Thống kê dược tập hợp các phiếu lĩnh hàng, cập 

nhật số liệu vào máy tính và in báo cáo xuất hàng. 

- Nhân viên cấp phát kiểm kê hàng tồn kho thực tế 

ghi vào sổ xuất nhập thuốc theo biểu mẫu 

BM.03.DUOC.04/05 

- Đối chiếu số lượng hàng phát ra với báo cáo xuất 

hàng của thống kê, xác định nguyên nhân thừa 

thiếu  và đề xuất xử lý. 

 

- NV cấp phát, 

thống kê 

 

 

 

- Lưu phiếu lĩnh thuốc, phiếu lĩnh VTTH, HCSP 

- Báo cáo xuất hàng 

- Sổ nhập,  xuất, tồn thuốc, VTTH, HCSP. 

 

Kiểm tra 

Phát thuốc, VTTH, 

HCSP theo phiếu 

 

Giao thuốc tại  khoa LS,    

ĐD phát thuốc cho từng 

BN  

Tiếp nhận phiếu 

lĩnh 

thuốc,VTTHCSP 

Thống kê thuốc phát 

trong ngày 

Kiểm kê thuốc 

Lưu hồ sơ 
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6. HỒ SƠ 

 

TT Tên hồ sơ Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1.  Phiếu lĩnh thuốc Thống kê 3năm 

2.  Thông báo thuốc hết, sắp hết DLS, tổ cấp phát 1năm 

3.  Sổ nhập xuất thuốc Tổ cấp phát 3 năm 

4.  
Sổ nhập xuất thuốc gây nghiện/ 

hướng tâm thần. 

Tổ cấp phát 3 năm 

 

7. PHỤ LỤC 

 BM.03.DUOC.01: Thông báo thuốc hết và sắp hết tại kho. 

 BM.03.DUOC.02: Bản ghi A4 - Phiếu lĩnh dịch vụ thuốc. 

 BM.03.DUOC.03: Báo cáo lĩnh thuốc. 

 BM.03.DUOC.04: Sổ nhập xuất thuốc. 

 BM.03.DUOC.05: Sổ nhập xuất thuốc gây nghiện/hướng tâm thần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


