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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN  

Kính gửi: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. 

Chúng tôi ghi tên dưới đây: 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Nơi công 

tác 

Chức 

danh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ(%) 

đóng góp 

vào việc tạo 

ra giải pháp 

01 
Trần Nguyên 

Ngọc 
31/8/1965 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Phó Giám 

đốc 

BS 

CKII 
40% 

02 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
06/06/1971 

Bệnh viện 

Tâm thần 

Trưởng 

khoa  

Dược 

sĩ 
30% 

03 Nguyễn Duy An 03/12/1981 
Bệnh viện 

Tâm thần 

Chuyên 

viên 

Cử 

nhân 

CNTT 

30% 

Là nhóm tác giả đề nghị công nhận giải pháp sau đây là sáng kiến: 

Lời mở đầu: 

Như chúng ta đã biết, thuốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác 

chẩn đoán và điều trị bệnh. Do đó vấn đề an toàn, hiệu quả của thuốc luôn là vấn 

đề hết sức quan trọng, liên quan đến tính mạng đồng thời góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống người bệnh.  

Tương tác thuốc là sự thay đổi tác dụng của một thuốc khi được sử dụng 

đồng thời với thuốc khác, dược liệu, thức ăn, đồ uống hoặc hóa chất khác. Kết 

quả có thể là tăng hoặc giảm tác dụng và độc tính của một số thuốc hay cả hai, 

gây nguy hiểm cho bệnh nhân hoặc làm mất hiệu quả điều trị, hoặc cũng có thể 

làm thay đổi các kết quả xét nghiệm, đôi khi còn xuất hiện những tác dụng dược 

lý mới (khi sử dụng riêng từng thuốc thì không có tác dụng dược lý này). Đa 
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phần tương tác thuốc dẫn đến tác dụng bất lợi, gây hại trên bệnh nhân. Chính vì 

vậy bác sĩ cần nắm vững thông tin cần thiết liên quan đến thuốc và tương tác 

thuốc. Công tác thông tin thuốc trong bệnh viện đóng vai trò quan trọng, là nền 

tảng và cơ sở vững chắc để bác sĩ căn cứ chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thuốc, 

là phương tiện chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân, nếu thiếu thông tin về thuốc, 

bác sĩ không dám bắt tay vào kê đơn. Hầu hết khi điều trị, không phải cứ mỗi 

bệnh mỗi thuốc và một bệnh nhân có thể mắc kèm nhiều bệnh khác nhau đòi hỏi 

bác sĩ phải phối hợp thuốc, bên cạnh hiệu quả điều trị, đôi khi xảy ra hậu quả 

đáng tiếc do tương tác thuốc mà nhiều khi bác sĩ không lường trước được, do đó 

tương tác thuốc luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu. Trong những năm gần đây 

Ban giám đốc bệnh viện luôn quan tâm và định hướng lấy hài lòng của người 

bệnh làm trung tâm để đưa các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 

khám chữa bệnh. Xuất phát từ thực tiễn đó, các thành viên đưa ra sáng kiến kinh 

nghiệm về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo tương tác thuốc” dựa 

trên nền tảng phần mềm FPT HIS. 

1. Tên giải pháp 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo tương tác thuốc tích hợp trên 

phần mềm FPT HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

 2. Chủ đầu tư tạo ra giải pháp 

- Ông Trần Nguyên Ngọc    Phó giám đốc bệnh viện 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang  Trưởng Khoa Dược 

- Ông Nguyễn Duy An   Chuyên viên CNTT 

3. Lĩnh vực áp dụng:  

Áp dụng đối với các khoa, phòng tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

Loại sáng kiến: Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã biết. 

4. Ngày giải pháp được áp dụng lần đầu tiên hoặc áp dụng thử: 

Từ ngày 01/08/2022 đến nay. 
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5. Mô tả giải pháp 

5.1. Thực trạng trước khi áp dụng giải pháp: 

- Đây là sáng kiến trước đây Bệnh viện chưa sử dụng CNTT để áp dụng 

cảnh báo tương tác thuốc. 

a) Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến 

* Khó khăn, vướng mắc trong thực tế: 

- Như chúng ta đã biết, tương tác thuốc hiện tại trong bệnh viện chỉ hoạt 

động 2 hình thức:  

+ Truyền thống: giao ban, công văn, bảng tin, các buổi sinh hoạt khoa học 

về dược lâm sàng…. 

+ Hiện đại: Thành lập nhóm zalo, facebook, gmail…. 

- Do đó phụ thuộc vào người nghe, người truyền đạt, hướng dẫn bằng công 

văn giấy rồi cũng có lúc bị mất đi mà chưa có 1 hệ thống lưu trữ thông tin tương 

tác thuốc cảnh báo tự động.  

b) Thực trạng vấn đề Tương tác thuốc 

Hoạt động kiểm tra tương tác thuốc trong bệnh viện như sau:  

- Khi nghi ngờ trong đơn thuốc có tương tác, bác sĩ liên hệ với dược lâm 

sàng nhờ tra cứu thông tin thuốc.  

- Khi bệnh nhân có tai biến, hiệu quả điều trị không như mong muốn, bệnh 

càng ngày càng nặng, bác sĩ nhờ dược lâm sàng kiểm tra xem tình trạng bệnh lý 

và đơn thuốc có vấn đề gì không.  

- Bình bệnh án, dược lâm sàng kiểm tra mọi vấn đề liên quan đến đơn 

thuốc trong đó bao gồm kiểm tra tương tác thuốc, thông báo trong buổi bình 

bệnh án để bác sĩ rút kinh nghiệm.  

- Dược lâm sàng kiểm tra bệnh án tại các khoa, nghi ngờ hoặc phát hiện lập 

tức tra cứu và thông báo cho bác sĩ được biết và đề xuất phương án xử lý.  

- Tra cứu tương tác thuốc hiện nay tại bệnh viện gồm: sách tương tác thuốc; 

tra cứu offline; tra cứu trên trang web trong nước và tra cứu trang web nước 

ngoài nên ngoài phần tra cứu người cán bộ y tế cần biết tiếng anh, đây là trở 

ngại lớn và làm cho người thực hiện trở nên không mặn mà với việc tra cứu.  
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- Thực tế thì ban đầu bác sĩ mới cẩn thận tra cứu tương tác thuốc mỗi lần kê 

đơn, song tần suất xuất hiện không nhiều, lâu dần nản và chủ quan nên mất dần 

thói quen tra cứu trước khi cho bệnh nhân sử dụng thuốc. Tương tác thuốc chỉ 

thực sự phát hiện khi có biểu hiện lạ trên bệnh nhân. 

- Trong quá trình điều trị, nếu chỉ chăm chăm vào tra cứu tương tác thì 

nhiều khi mất thời gian mà chưa chắc đã phát hiện ra, còn phụ thuộc thói quen 

người kê đơn và kiểm tra do đó tương tác thuốc gần như không được kiểm soát.  

* Xuất phát từ đặc điểm đó, thay vì tra cứu thụ động, phụ thuộc người tra 

cứu, Chúng tôi đưa ra giải pháp phát hiện cặp tương tác chủ động, tự động cảnh 

báo không phụ thuộc người kê đơn, phù hợp với phần mềm đang sử dụng để giải 

quyết các vấn đề trên và có thể mở rộng thêm giải pháp sau này phục vụ cho 

Dược lâm sàng và cho bác sĩ đó là thông tin thuốc khi bác sĩ cần tham khảo. 

5.2. Mục đích của giải pháp 

Giải pháp cảnh báo tự động tương tác thuốc đã giải quyết được những khó 

khăn còn tồn tại như:  

- Tương tác thuốc có tính tự động cao, với mỗi bệnh nhân khi kê đơn phát 

hiện có thuốc tương tác lập tức xuất hiện cảnh báo không cần người đọc phải 

thao tác gì cả.  

- Tương tác thuốc trong giới hạn danh mục thuốc có trong bệnh viện, 

không tràn lan, phù hợp với mô hình bệnh tật và khả năng điều trị tại bệnh viện, 

do đó lưu trữ ít nhưng hiệu quả cao.  

- Nội dung tương tác thuốc bao gồm cảnh báo các tương tác, mức độ tương 

tác và hướng xử trí. 

- Tạo cơ chế cảnh báo tự động, hướng tới an toàn người bệnh.  

- Đồng bộ hoá thông tin thuốc và tương tác thuốc trên phần mềm.  

- Tiết kiệm thời gian, công sức, nhân lực… trong thực hiện, tra cứu, kê 

đơn, chăm sóc bệnh nhân của cán bộ y tế, nâng cao hiệu suất công việc, giải 

quyết, xử lý công việc nhanh chóng và khoa học. 
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5.3.  Nội dung giải pháp 

Đây là một sáng kiến xuất phát từ thực tế trong quá trình làm việc tại Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng. 

Những hình ảnh chứng minh giải pháp 

Điểm mới của việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo 

tương tác thuốc được tích hợp vào Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (FPT 

HIS). Đây là giải pháp hiệu quả, không phải sử dụng 2 phần mềm khác nhau, 

không tốn chi phí thiết kế và xây dựng phần mềm gây khó khăn cho CBVC phải 

sử dụng quá nhiều phần mềm cùng 1 lúc. 

 

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (FPT HIS) 

 

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện (FPT HIS) 
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a) Đối với Khoa Dược 

Mục đích:  

- Xây dựng CSDL tương tác thuốc.  

- Thiết lập sẵn những loại thuốc có hoạt chất tương tác với nhau. Khi bác sĩ 

chỉ định thuốc tại Khoa khám bệnh và các bác sĩ tại khoa lâm sàng nếu có loại 

thuốc có hoạt chất tương tác thì sẽ cảnh báo cho bác sĩ biết để chuyển đổi thuốc. 

Các bước tiến hành như sau: 

Bước 1: Nhân viên phụ trách Khoa Dược vào danh mục hoạt chất tiến hành 

nhập mã hoạt chất, tên hoạt chất sau đó lưu lại. (hình 1) 

 

Hình 1: Màn hình nhập danh mục hoạt chất được phân quyền  

cho Khoa Dược nhập liệu. 

 

Bước 2: Sau khi nhập đầy đủ danh mục hoạt chất, nhân viên Dược tiến 

hành vào danh mục dược phẩm để khai báo hoạt chất có trên danh mục, mỗi loại 

thuốc có thể có nhiều hoạt chất thì nhân viên Khoa Dược tiến hành nhập đầy đủ 

các hoạt chất theo từng loại thuốc có trên danh mục dược. (Hình 2) 
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Hình 2: Màn hình Danh mục dược, cột hoạt chất chi tiết được nhập  

đầy đủ hoạt chất theo từng loại thuốc. 

 

 Bước 3: Dược lâm sàng tiến hành lọc các thuốc có trong danh mục thuốc 

tại bệnh viện theo hoạt chất và đường dùng.  

- Tra cứu tương tác thuốc, mức độ, hướng xử lý  

- Điều kiện: tên hoạt chất phải khớp với hoạt chất có trong khai báo phần 

mềm. (Hình 3) 

Ưu điểm: Vì mỗi hoạt chất cho nhiều thuốc khác nhau cho nên lựa chọn 

theo hoạt chất thì dù nhập nhiều thuốc nhiều tên khác nhau vẫn phát hiện ra 

tương tác. (không phải nhập nhiều lần nếu là theo tên biệt dược) 
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Hình 3: Màn hình Danh mục tương tác thuốc. 

 

b) Cơ chế hoạt động 

-  Bác sĩ Khoa khám bệnh và bác sĩ các Khoa lâm sàng tiến hành kê đơn 

thuốc cho bệnh nhân trên phần mềm. Nếu phát hiện ra cặp tương tác thuốc, lập 

tức hiện thị cửa sổ cảnh báo. (Hình 4) 

 

 

Hình 4: Bác sĩ chỉ định thuốc, nếu phát hiện tương tác thuốc phần mềm  

sẽ hiện cảnh báo để bác sĩ có thể thay đổi thuốc phù hợp 
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- Những chức năng quản lý tương tác thuốc là một quy trình thống nhất 

trên cùng một phần mềm FPT HIS, vì vậy mọi thao tác và sử dụng đều thực hiện 

thống nhất chung, cơ sở dữ liệu được lưu tập trung, giảm thời gian cho bác sĩ 

yên tâm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

5.4. Khả năng áp dụng của giải pháp 

- Phần mềm này đã tích hợp trên Hệ thống phần mềm FPT HIS (phần 

mềm quản lý bệnh viện) Dễ dàng áp dụng cho CBVC bệnh viện do chỉ sử dụng 

01 phần mềm, 01 cơ sở dữ liệu lưu trữ. Ngoài ra giảm thời gian đào tạo vì hầu 

hết CBVC đều sử dụng quen phần mềm FPT HIS cho công việc hàng ngày.  

- Chi phí xây dựng mô đun không có, do sử dụng chung mô đun của dược 

để xây dựng thêm mô đun quản lý tương tác thuốc. 

- Dể dàng ứng dụng cho các bệnh viện đang sử dụng phần mềm FPT HIS. 

6. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến thu được do áp dụng giải 

pháp 

- Chức năng cảnh báo tương tác thuốc trong quá trình kê đơn là một trong 

những chức năng vô cùng quan trọng có liên quan đến hiệu quả, an toàn người 

bệnh, giúp cho bác sĩ kê đơn thuốc được thuận lợi hơn, giúp dược sĩ lâm sàng 

giảm bớt thời gian tra cứu. Với quy mô nhỏ, chỉ liên quan đến những thuốc có 

trong danh mục bệnh viện nên nội dung không quá rộng, dễ dàng nhập dữ liệu, 

không đòi hỏi phải tốn quá nhiều bộ nhớ để lưu trữ và tra cứu các tương tác 

thuốc, phù hợp với quy mô bệnh viện.  

- Đối với tương tác thuốc, trước đây dược sĩ lâm sàng khi có yêu cầu lập 

tức dừng các công việc lại để tra cứu tương tác và trả lời cho bác sĩ, dù nhanh 

đến mấy cũng mất khoảng 30phút -1 tiếng để khai thác hết thông tin rồi tư vấn 

cho bác sĩ, nay dược lâm sàng chỉ cần tra cứu hoạt chất tương tác thuốc có trong 

kho dược, sau đó tải lên phần mềm, dù nhiều thuốc có tên gọi khác nhau nhưng 

vẫn là hoạt chất đó vì vậy không mất quá nhiều thời gian trong việc tra cứu. bác 

sĩ lâm sàng yên tâm khi kê đơn cho bệnh nhân.  

- Đảm bảo được các tiêu chí như: dễ làm, dễ triển khai, không gây quá 

nhiều ảnh hướng đến CBVC trong việc ứng dụng phần mềm. 
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Vì vậy Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cảnh báo tương tác thuốc tích 

hợp vào phần mềm FPT HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng là sự sáng tạo, 

ứng dụng rất thiết thực vì có độ chính xác tương đối cao cũng như dễ sử dụng 

không cần đầu tư nhiều, vì vậy cần được nhân rộng mô hình này tới các cơ sở y 

tế đang sử dụng phần mềm FPT HIS.  

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

Xây dựng quy trình và thiết kế phần mềm theo quy trình đã xây dựng trên 

phần mềm FPT HIS. 

8. Những thông tin cần được bảo mật 

Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng 

sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm trong việc thực hiện giải pháp Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cảnh báo tương tác thuốc tích hợp trên phần mềm FPT 

HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.  

 

 

Xác nhận của lãnh đạo 

Đơn vị nơi giải pháp được áp dụng 

 

 

 

BS. Lâm Tứ Trung 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 9 năm 2022 

Người làm đơn 

 

 

 

 

Trần Nguyên Ngọc 

  

 

 

 


