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KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 03 

1. Mục tiêu 

- Nâng cao kiến thức dược lâm sàng chuyên ngành tâm thần cho cán bộ được trong bệnh viện; 

- Nâng cao vai trò của dược lâm sàng trong đánh giá cách sử dụng thuốc hướng thần trong Bệnh viện Tâm thần; 

- Xây dựng tài liệu tương tác thuốc hướng thần cho bác sĩ chuyên ngành tâm thần. 

2. Đặc điểm tình hình 

- Khoa Dược của bệnh viện gồm: 15 nhân viên trong đó Đại học: 2 người; Cao đẳng: 11 người 

- Tổ dược lâm sàng bệnh viện đã được thành lập tại Quyết định số 295/QĐ-BVTT ngày 28/9/2020 gồm 8 người do DS. 

Phan Thị Mai làm tổ trưởng. 

- Chức năng chính là:  

a) Chịu trách nhiệm về thông tin thuốc trong bệnh viện, triển khai mạng lưới theo dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không 

mong muốc của thuốc và công tác cảnh giác dược. 

b) Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều trị, cán bộ y tế và người bệnh. 

c) Tham gia theo dõi, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc nội trú và ngoại trú nhằm đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an 

toàn, hợp lý và hiệu quả. 

d) Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện; chịu trách nhiệm t nh toán hiệu ch nh liều đối với người 

bệnh cần điều ch nh liều; được quyền  em   t thay thế thuốc  nếu phát hiện thấy có tương tác trong kê đơn, kê đơn cùng hoạt 

chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống 

nhất việc thay thế thuốc. 

- Nhờ có hệ thống dược lâm sàng nên: Giúp tối ưu hóa phác đồ điều trị; cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng 

thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và cho người bệnh. 

- Hạn chế: 



+ Kiến thức về dược lâm sàng chuyên ngành tâm thần chưa có, đặc biệt các kiến thức về tương tác thuốc hướng thần 

chưa được đào tạo và chưa có tài liệu; 

+ Tự tin của cán bộ dược chưa cao khi thực hiện chức năng của dược lâm sàng; 

+ Tham gia góp ý đối với cách sử dụng thuốc của bác sĩ chưa được thực hiện; 

+ Chưa phổ hiến kiến thức về thuốc hướng thần cho người dân do đó còn có những suy nghĩ chưa phù hợp về thuốc 

hướng thần.  

3. Nhiệm vụ 

- Xây dựng các tài liệu về tương tác thuốc hướng thần để làm cơ sở hướng dẫn bác sĩ sử dụng thuốc hợp lý; 

- Tập huấn nâng cao kiến thức về thuốc hướng thần cho cán bộ dược; 

- Xây dựng quy trình và thực hiện bình bệnh án dược lâm sàng với khối điều trị.  

4. Sản phẩm của nhiệm vụ 

- Xây dựng tài liệu tương tác thuốc chống loạn thần và thuốc chống trầm cảm; 

- Tập huấn kiến thức về thuốc chống trầm cảm và chống loạn thần cho tất cả cán bộ dược của bệnh viện; 

- Quy trình bình bệnh án dược lâm sàng; 

- Bình bệnh án dược lâm sàng 1 tháng 1 lần có sự tham gia của các bác sĩ và dược sĩ; 

- Tuyên truyền trên trang web bệnh viện về thuốc chống loạn thần hoặc thuốc chống trầm cảm 1 tháng 1 bài. 

5. Phân công nhiệm vụ 

- Người chịu trách nhiệm chính: Bs Lâm Tứ Trung 

- Người theo dõi thực hiện: Dược sĩ Phan Thị Mai và Dược sĩ Nguyễn Thị Thùy Trang 

6. Lộ trình thực hiện 

TT 
Thời 

gian 
Nội dung 

Người thực 

hiện 
Sản phẩm đầu ra Ghi chú 

1 Tháng 

3-4 

Xây dựng tài liệu 

tương tác thuốc 

Bs Trung Tài liệu tương tác thuốc chống loạn thần và 

thuốc chống trầm cảm 

 

2 Tháng 4 Xây dựng tài liệu giảng 

dạy 

Bs Trung Tài liệu giảng dạy về thuốc chống loạn thần 

và chống trầm cảm 

Tài liệu word và 

powerpoint 



 

3 Tháng 

4 

Xây dựng quy trình bình bệnh án 

dược lâm sàng 

Ds. Mai, Ds 

Trang 

Thông qua hội đồng khoa học Bệnh 

viện quy trình bình bệnh án dược 

 

4 Tháng 

5 

Tập huấn kiến thức về thuốc 

chống loạn thần và thuốc chống 

trầm cảm 

BS.Trung 100% cán bộ dược tham gia. 

Đánh giá đầu ra của tập huấn đạt 

100% 

Có kế hoạch giảng 

dạy, hình ảnh tập 

huấn và bài kiểm tra. 

5 Tháng 

6-12 

Bình bệnh án dược lâm sàng Ds. Mai, Ds. 

Trang 

1 tháng bình 1 bệnh án dược. Mời 

bác sĩ và dược sĩ tham gia. Dựa trên 

kiến thức tài liệu tương tác thuốc 

Tài liệu bình bệnh án 

được tải lên trang web 

bệnh viện 

6 Tháng 

6-12 

Đăng các bài kiến thức về thuốc 

chống loạn thần và chống trầm 

cảm trên trang web bệnh viện 

Ds.Trang, 

Ds. Mai 
6 bài kiến thức về thuốc đăng trên 

trang web bệnh viện 

 

7. Kinh phí thực hiện  

- Kinh phí viết tài liệu tương tác thuốc. 

- Kinh ph  chương trình đào tạo. 

- Kinh  phí viết bài tải lên trang web bệnh viện 

Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm số 03 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng, Đề nghị 

các cá nhân, khoa phòng có liên quan tổ chức thực hiện đúng thời gian đã quy định./. 

Nơi nhận: 

- Các khoa/phòng; 

- Lưu: VT, khoa Dược. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

BS. Lâm Tứ Trung 
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