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I. Giới thiệu hoạt động DLS tại BV Bạch Mai

‒ Năm 2006 -2007: bước đầu tiếp cận hoạt động dược lâm sàng:

▫ Lựa chọn khoa lâm sàng: được bác sỹ ủng hộ và tạo điều kiện
thuận lợi để triển khai (Khoa HSTC và Nội tiết)

▫ Thời gian DS có mặt tại bệnh phòng:  2h/ngày

▫ Mục tiêu: học hỏi về bệnh học và sử dụng thuốc ----> thiết lập mô
hình tương tác giữa dược sỹ - bác sỹ

‒ Năm 2008: dược sỹ hoạt động với vai trò tư vấn dược và từng
bước xây dựng quy trình thực hành DLS dựa trên hướng dẫn
của Úc



‒ Năm 2011: Thành lập Đơn vị Thông tin thuốc

▫ 02 dược sỹ được đào tạo về thông tin thuốc

▫ Nhiệm vụ: cung cấp thông tin thuốc trong bệnh viện

▫ Góp phần hỗ trợ hoạt động của dược sỹ lâm sàng

‒ Năm 2013: 

▫ Triển khai các nhiệm vụ theo thông tư 31/2012

▫ Hoàn thiện quy trình dược lâm sàng sau khi học tập kinh
nghiệm từ chuyên gia Bỉ

I. Giới thiệu hoạt động DLS tại BV Bạch Mai (tiếp)





II. Các hoạt động dược lâm sàng
triển khai tại BV Bạch Mai
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‒ Rà soát, phân tích các thuốc chỉ định cho bệnh nhân

‒ Chủ động phát hiện và ghi nhận các báo cáo ADR

‒ Cung cấp thông tin thuốc, tư vấn sử dụng thuốc cho bác sĩ, 
điều dưỡng

‒ Tham gia hội chẩn với khoa lâm sàng

1. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa, phòng

Nhiệm vụ



‒ 08 DSLS: 01 DS/1 -2 khoa

‒ Khảo sát sơ bộ các đặc điểm của khoa, phòng: mô hình bệnh 
tật, đặc điểm bệnh nhân, đặc điểm kê đơn, thuốc điều trị...

‒ Xây dựng tiêu chí bệnh nhân ưu tiên: tập trung theo dõi trên 
các BN ưu tiên (thông thường 10 - 20 BN/ngày)

‒ DS làm việc tại khoa, phòng: 10 - 15 giờ/tuần.

‒ Ghi chép và báo cáo tất cả trường hợp can thiệp hàng tuần

‒ Lưu trữ vào phần mềm

Triển khai thực tế



‒ Hoạt động cụ thể của dược sỹ: 

▫ Rà soát tình trạng lâm sàng và các chỉ số xét nghiệm của BN

▫ Rà soát thuốc điều trị: chỉ định, liều dùng, tần suất, tương tác...

▫ Ghi nhận các thông tin cần thiết và theo dõi ADR

▫ Sử dụng các nguồn thông tin tin cậy để phân tích thuốc điều 
trị: chỉ định, liều lượng, đường dùng, tương tác...

▫ Trao đổi với bác sỹ khi phát hiện vấn đề và đề xuất phương án 
thay thế thuốc hoặc thay đổi liều dùng.... 

Triển khai thực tế (tiếp)



Mẫu phiếu khảo sát triển khai hoạt động DLS



Mẫu phiếu khảo sát triển khai hoạt động DLS



Mẫu can thiệp DLS



Tổng kết can thiệp 2014 (N = 348) – Theo lý do can thiệp
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Tổng kết can thiệp 2014 (N = 348) – Theo nhóm thuốc



Cung cấp thông tin thuốc cho HĐT & ĐT, cán bộ y tế trong BVBM

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin thuốc của bệnh viện

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền TTT ở bệnh viện

Hỗ trợ công tác dược lâm sàng trong giám sát sử dụng thuốc

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

Xây dựng mạng lưới thông tin thuốc ngoài đơn vị

2. Hoạt động thông tin thuốc trong bệnh viện

Nhiệm vụ



‒ 02 DS thường trực thông tin thuốc (vừa đi lâm sàng)

‒ Tiếp nhận, xử lý, trả lời và lưu trữ các câu hỏi TTT, truyền 
thông thông tin cảnh giác dược

‒ Nghiên cứu, khảo sát thực trạng sử dụng thuốc trong BV. Kết
hợp với công tác DLS nhằm chủ động phát hiện các vấn đề
tồn tại trong sử dụng thuốc

‒ Tăng cường thông tin thuốc trong BV qua các hoạt động: phổ
biến thông tin (qua hội thảo, bản tin, công văn); xây dựng các
quy trình, hướng dẫn sử dụng thuốc trong bệnh viện

Triển khai thực tế



• Lưu trữ câu hỏi và câu trả lời thông tin thuốc 
• Truy xuất dữ liệu, tra cứu tìm kiếm thông tin
• Báo cáo hoạt động thông tin thuốc

Quản lý dữ liệu thông tin thuốc 



Bản tin thông tin thuốc



Công văn cập nhật thông tin thuốc



Hội thảo – Truyền thông thông tin thuốc

Ứng dụng chỉ số PK/PD trong sử dụng kháng sinh
Cập nhật quy trình sử dụng vancomycin
Acyclovir trong điều trị viêm não Herpes
Cập nhật thông tin về Colistin



III. Những kết quả đã đạt được
– Khó khăn & thuận lợi



Dược sĩ làm việc tại các khoa, phòng

Sự phối hợp Dược sỹ - Bác sỹ; Dược sỹ - Điều dưỡng



‒ Xây dựng được các quy trình thực hành dược lâm sàng, 
thông tin thuốc, thu thập ADR trong bệnh viện

‒ Từng bước xây dựng được các công cụ hỗ trợ kê đơn:
▫ Danh mục liều dùng, cách dùng kháng sinh
▫ Danh mục HDSD các loại dịch truyền dinh dưỡng
▫ Danh mục các thuốc bào chế đặc biệt
▫ Danh mục và hướng dẫn kiểm soát các cặp tương tác thuốc thường

gặp
▫ Danh mục thuo� c ca�n hiệu chın̉h lie�u ở bn suy thận
▫ HDSD một số thuốc đặc biệt: colistin, vancomycin, acyclovir, IVIG…

‒ Trở thành thành viên trong ban hội chẩn với vai trò tư vấn
sử dụng thuốc

Những kết quả đạt được

Vai trò của dược sỹ lâm sàng đang
được khẳng định!



Dược lâm sàng - Thuận lợi và khó khăn

• Nguồn nhân lực
▫ Đội ngũ dược sĩ trẻ, nhanh nhạy và nhiệt huyết
▫ Được phân công chuyên trách công tác Dược lâm sàng
▫ Kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin
▫ Khả năng ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu

• Điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất
▫ Phòng làm việc
▫ Máy tính kết nối internet, các thiết bị cầm tay
▫ Tài liệu tra cứu (các cơ sở dữ liệu,sách, tạp chí) 

Thuận lợi



• Môi trường làm việc
▫ Bệnh viện đầu ngành về nội khoa
▫ Lãnh đạo các khoa, phòng lâm sàng ủng hộ (HSTC, hô 

hấp...)
▫ Đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao

• Đào tạo: 
▫ Được tham gia đào tạo các khóa học ngắn hạn, dài hạn
▫ Được cập nhật kiến thức thường xuyên qua hội nghị, hội 

thảo, tập huấn...

Dược lâm sàng - Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi



• Hợp tác trong nước
▫ Kết hợp chặt chẽ với trường ĐH Dược Hà Nội, bộ môn

Dược lâm sàng
▫ Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm với các bệnh viện khác

• Hợp tác quốc tế
▫ Học tập kinh nghiệm hoạt động dược lâm sàng từ các

chuyên gia WHO, Australia, Bỉ
▫ Các hoạt động đào tạo liên tục do các chuyên gia (WHO, Bỉ,

Mỹ...) ở một số lĩnh vực: kháng sinh, dinh dưỡng, an toàn
thuốc...

Dược lâm sàng - Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi



• Tiên phong trong hoạt động dược lâm sàng: 
▫ Phải tự tìm tòi, xây dựng cách thức, quy trình phù hợp
▫ Sự hợp tác của khoa, phòng là rất quan trọng. Khái niệm DLS 

còn mới với các bác sĩ và điều dưỡng: DLS là gì, làm gì (tâm lý
cho rằng DS đến để kiểm tra, “soi” sai sót???)

• Khó khăn về nhân lực: 
▫ Số lượng dược sĩ quá ít/SL bệnh nhân quá đông
▫ Chất lượng hoạt động phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, 

khả năng ngoại ngữ của từng dược sĩ lâm sàng
▫ DS chưa được đào tạo chuyên môn sâu để phù hợp với đặc thù

bệnh viện nhiều chuyên khoa đầu ngành

Dược lâm sàng - Thuận lợi và khó khăn

Khó khăn



• Cơ chế, chính sách của bệnh viện:
▫ Dược lâm sàng chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của

dược lâm sàng trong công tác điều trị chưa được chú trọng
(có thì tốt, không có thì cũng … không sao???)

▫ Chưa có nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động dược lâm sàng
(xây dựng cơ sở dữ liệu, đào tạo...)

• Đào tạo dược lâm sàng:
▫ Chương trình đào tạo các kiến thức về y học lâm sàng chưa

đáp ứng được nhu cầu thực tế.
▫ Cơ chế phối hợp giữa viện – trường trong đào tạo dược lâm

sàng, đặc biệt là đào tạo thực hành chưa được chú trọng

Dược lâm sàng - Thuận lợi và khó khăn

Khó khăn



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
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