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VỮNG CHẤT LƯỢNG - BỀN NIỀM TIN
BẢN TIN AN TOÀN Y TẾ

n toàn sử dung thuốc là một trong 6 nội dung an toàn người bệnh.
Chiến lược an toàn thuốc không chỉ là việc của mỗi khoa Dược, hay khoa lâm
sàng, hay phòng QLCL mà là tất cả nhân viên bệnh viện: Bác sĩ, điều dưỡng, dược
sĩ, các bộ phận khác như trang thiết bị, công nghệ thông tin trong đó mỗi bộ phận
không những phải làm tốt vai trò của mình mà còn phải phối hợp tốt với các bộ phận
khác để cùng thực hiện, với mục tiêu cao nhất là an toàn người bệnh và điều trị khoa
học
Trong năm qua Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã triển khai nhiều chương trình
an toàn sử dụng thuốc với sự góp phần quan trọng của khoa Dược nhằm hạn chế tối
đa sai sót sử dụng thuốc đem lại an toàn tối đa cho người bệnh
Theo báo cáo năm 2019, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có 5 trường hợp phản
ứng có hại của thuốc, không có trường hợp sai sót sử dụng thuốc.
Tại Việt Nam: 19.9% các báo cáo có nghi ngờ sai sót về thuốc
Sai sót có thể xảy ra trong tất cả các hoạt động: Kê đơn, cấp phát, sử dụng
thuốc.
Các sai sót thường gặp có thể xảy ra trong sử dụng thuốc:
1. Sai sót liên quan đến kê đơn
Ghi sai tên thuốc hoặc không đọc được
Ghi sai, thiếu hàm lượng thuốc
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Ghi sai, thiếu đường dùng, thời điểm dùng thuốc
Y lệnh miệng
2. Sai sót liên quan đến cấp, phát, lĩnh, bảo quản thuốc
Lĩnh thuốc từ khoa dược: Điều dưỡng không kiểm tra, đối chiếu số lượng
thuốc lĩnh với phiếu (số lượng, hàm lượng, chất lượng…)
Vận chuyển về đơn vị: Xe vận chuyển thuốc không đảm bảo quy cách → rơi,
vỡ, hỏng thuốc trong quá trình vận chuyển
Chia thuốc tại các đơn vị:
• Điều dưỡng không đối chiếu phiếu lĩnh thuốc với phiếu giao thuốc
• Không kiểm tra chéo trong khi giao nhận thuốc giữa các điều dưỡng (điều
dưỡng lĩnh thuốc với điều dưỡng nhóm)
Bảo quản thuốc tại các đơn vị:
• Nơi bảo quản thuốc thông thường: không đảm bảo điều kiện và nhiệt độ
theo quy định (phòng không có điều hòa nhiệt độ)
• Tủ lạnh bảo quản thuốc không được bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên →
không đảm bảo nhiệt độ
Sắp xếp tủ thuốc trực không khoa học, thiếu sự cảnh báo → điều dưỡng dễ
lấy nhầm thuốc (đặc biệt với các thuốc có hình dáng giống nhau)
Trả thuốc về khoa dược:
Trả không đúng NB, không đúng thuốc, đúng số lượng, chất lượng không còn
như ban đầu
Không có sổ trả thuốc hoặc sổ ghi không rõ ràng
- Không giao nhận giữa các nhóm và điều dưỡng lĩnh thuốc vào cuối ngày
3. Sai sót trong thực hành sử dụng thuốc
• Dùng thuốc sai người bệnh:
Thông tin về người bệnh không đủ hoặc không đúng (không đủ thông tin trên
vòng nhận dạng, đeo vòng nhận dạng sai)
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- Không xác định chính xác người bệnh khi thực hiện thuốc
• Dùng sai thuốc, sai liều hoặc sai hàm lượng:
Sao chép y lệnh: sai tên thuốc, sai y lệnh, sai liều, sai tốc độ, sai thời gian, sai
khoảng cách dùng thuốc.
- Sai sót trong pha chế liều thuốc (sai sót trong khi pha loãng thuốc, không
lắc thuốc dạng hỗn dịch trong sử dụng, không dùng dung môi của nhà sản xuất)
Không đảm bảo nguyên tắc vô khuẩn
Không hỏi tiền sử dị ứng khi tiếp nhận và trước khi thực hiện thuốc
Không chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, cấp cứu sai khi người bệnh phản
vệ
Các vấn đề cần chú ý Để tránh các trường hợp nhầm lẫn thuốc
(theo sổ tay an toàn y tế Bệnh viện Chợ Rẫy)
TRÁNH NHẦM LẪN THUỐC

NHÂN VIÊN CẤP
PHÁT, NHẬN THUỐC
3 KIỂM TRA

-Thể thức đơn
hoặc phiếu
lãnh thuốc
- Nhãn thuốc
- Chất lượng
thuốc

3 ĐỐI CHIẾU

- Tên thuốc
với nhãn
thuốc
- Nồng độ,
hàm lượng sẽ
giao
- Số lượng, số
khoản với
thuốc giao

ĐIỀU DƯỠNG
KHOA PHÒNG
6 ĐÚNG

1. Đúng
người bệnh
2. Đúng thuốc
3. Đúng liều
4. Đúng
đường dùng
5. Đúng thời
gian
6. Đúng hồ sơ

NGƯỜI BỆNH

3 ĐỐI CHIẾU

- Đọc kỹ tên
thuốc trên
đơn, phiếu với
nhãn thuốc
- Kiểm tra
đơn vị đóng
gói nhỏ nhất
được nhận với
nồng độ, hàm
lượng trên
phiếu lãnh
- Số lượng, số
khoản với
thuốc nhận

Trong
trường
hợp kiểm
tra nếu
phát hiện
có sự
khác biệt,
thông tin
lại cho
người cấp
phát thuốc

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau – P.QLCL

Bản tin “An toàn y tế”

Để nâng cao trong an toàn thực hành sử dụng thuốc chúng ta có thể thực
hiện 8 đúng theo DS. NGUYỄN VĂN TIẾN ĐỨC

