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✓ Sai sót liên quan đến thuốc:

▪ Kê đơn

▪ Cấp phát

▪ Sử dụng

✓ Trẻ em có nguy cơ cao về sai sót:

▪ Đối tượng nhạy cảm

▪ Off-label

▪ Tính liều theo cân nặng/tuổi



ĐẶT VẤN ĐỀ

5

TUY NHIÊN

Năm 2015: Khoa dược, Phòng CNTT đã xây dựng ghi chú, hướng dẫn:

✓ Theo mã biệt dược

✓ Không đầy đủ thông tin

✓ Cập nhật riêng lẻ, gián đoạn.

→

Năm 2005: Thay thế kê đơn trên giấy bằng phần mềm kê đơn

Tỷ lệ thuốc thiếu thông tin nhiều, chưa có quy trình cập nhật và

quản lý dữ liệu, lỗi hệ thống tạo nên những cảnh báo sai, thiếu

các cảnh báo cần thiết, chưa tích hợp cảnh báo thông minh.
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Chưa cảnh báo 

tương tác thuốc

7

Chưa cảnh báo

liều dùng

TRƯỚC CẢI TIẾN



Cảnh báo

chưa đúng thuốc

8

Chống chỉ định còn trống

TRƯỚC CẢI TIẾN
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Sai sót kê đơn

Môi trường Nhân viên Quy trình

Quá tải Chưa theo dõi sát

Áp lực công việc

Tính liều theo cân nặng

Đối tượng nhạy cảm

Chưa quan tâm đúng mức

Chưa xây dựng đầy đủ cảnh báo

Chưa có quy trình, 
Cập nhật chủ động cảnh báo

Chưa  tích hợp theo mã ATC

Chưa có QT bình đơn 

Thiếu dược sĩ lâm sàng

Chưa có công cụ cập nhật chủ động

Có nhiều nhóm tuổi

Chưa có nhân sự chính cập nhật cảnh báo

Danh mục nhà thuốc nhiều loại thuốc

Tính liều theo tuổi

Lỗi hệ thống

Chưa có giám sát chặt chẽ

Lỗi kết nối dữ liệu danh mục và phần mềm

Chuyên môn của bác sĩt

Thiếu thông tin thuốc

Chưa được tập huấn

Tiếp tục hoàn thiện chức năng cảnh báo hỗ trợ kê đơn:

Bổ sung và hoàn chỉnh các cảnh báo về tương tác, chống chỉ định, liều dùng,

cách dùng, cách pha và bảo quản các thuốc.
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1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng đơn thuốc ngoại trú.

Mục tiêu cụ thể

Giảm tỷ lệ sai sót trong kê đơn thuốc ngoại trú

xuống còn 10%.

Tăng tỷ lệ các thuốc có nguy cơ cao trong danh

mục thuốc ngoại trú có đủ các thông tin về mã ATC,

liều tối đa, chống chỉ định và tương tác thuốc lên 20%.
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

01 03

02

Thiết kế

Cỡ mẫu

Dân số

Nghiên cứu 
can thiệp

Chuỗi thời gian

trước sau

Cỡ mẫu

1. 50 đơn thuốc

ngoại trú/ 1 tuần

2. Danh mục thuốc

có nguy cơ cao

Dân số khảo sát

1.Tất cả đơn thuốc ngoại

trú trước và sau cải tiến

2.Danh mục thuốc tại nhà

thuốc



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Đánh giá hiệu quả: chỉ số quá trình (tỷ lệ đơn thuốc có

sai sót) và chỉ số kết quả (tỷ lệ thuốc có đầy đủ thông

tin).

Tỷ lệ đơn thuốc có sai sót: giám sát ngẫu nhiên theo

bảng kiểm + lấy trực tiếp từ hệ thống HIS và phân tích

Pareto mỗi tuần

Số liệu thuốc có đủ thông tin: danh mục được HĐKHCN

phê duyệt.
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1. So sánh sai sót đơn thuốc trước và sau cải tiến

Chỉ số Định nghĩa Chuẩn Ngưỡng

Tỷ lệ đơn thuốc có sai sót

Tỷ lệ % đơn thuốc có ít nhất 1 trong các sai

sót = (số đơn thuốc sai sót/tổng số đơn

thuốc)*100

0% 10%

1. Tỷ lệ đơn thuốc có trùng

lắp thuốc

Tỷ lệ % đơn thuốc có trùng lắp thuốc = (số

đơn có trùng lắp thuốc/tổng số đơn thuốc)*100
0% 10%

2. Tỷ lệ đơn thuốc có quá

liều dùng

Tỷ lệ % đơn thuốc có có quá liều dùng = (số

đơn thuốc có quá liều dùng/tổng số đơn

thuốc)*100

0% 10%

3. Tỷ lệ đơn thuốc có chống

chỉ định

Tỷ lệ % đơn thuốc có chống chỉ định = (số đơn

thuốc có chống chỉ định/tổng số đơn

thuốc)*100

0% 10%

4. Tỷ lệ đơn thuốc có tương

tác, tương kỵ thuốc

Tỷ lệ % đơn thuốc có có tương tác, tương kỵ

thuốc = (số đơn thuốc có tương tác, tương kỵ

thuốc/tổng số đơn thuốc)*100

0% 10%
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2. So sánh tỉ lệ thuốc có đầy đủ thông tin trước và sau cải tiến

Chỉ số Định nghĩa Chuẩn Ngưỡng

Tỷ lệ % thuốc có đầy đủ

thông tin

Tỷ lệ % thuốc có đầy đủ thông tin = (số

thuốc có đầy đủ thông tin/ tổng số thuốc

trong danh mục)*100

100% 20%

1. Tỷ lệ % thuốc có thông tin

liều tối đa

Tỷ lệ % thuốc có thông tin liều tối đa = (số

thuốc liều tối đa/tổng số thuốc trong danh

mục)*100

100% 20%

2. Tỷ lệ % thuốc có thông tin

chống chỉ định

Tỷ lệ % thuốc có thông tin chống chỉ định =

(số thuốc có chống chỉ định/tổng số thuốc

trong danh mục)*100

100% 20%

3. Tỷ lệ % thuốc có thông tin

tương tác thuốc - tương kỵ

Tỷ lệ % thuốc có thông tin tương tác thuốc

- tương kỵ = (số thuốc có tương tác -

tương kỵ/tổng số thuốc trong danh

mục)*100

100% 20%



CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
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Giám sát trước cải tiến trong 6 tuần.

Xây dựng dữ liệu cảnh báo và trình Hội đồng khoa học

công nghệ vào tuần 33 – 2018.

Viết ứng dụng cảnh báo trên hệ thống

Triển khai thí điểm từ tuần 36 – 2018 tại 02 phòng khám

khu 5A.

Dữ liệu giám sát được theo dõi và phân tích mỗi 3 tuần,

phản hồi cho cá nhân và ban giám đốc bệnh viện.
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Sai sót Định nghĩa

1. Trùng lắp thuốc
Có ít nhất 1 cặp thuốc trong đơn trùng lắp đoạn mồi mã ATC theo định nghĩa hoặc

trùng toàn bộ mã thuốc

2. Quá liều thuốc(1) Có ít nhất 1 thuốc trong đơn cao hơn liều tối đa theo định nghĩa

3. Chống chỉ định(2)

Có ít nhất 1 thuốc trong đơn chống chỉ định theo hoạt chất(a) đối với chẩn đoán hoặc

bệnh nền của bệnh nhân hoặc với tuổi bệnh nhân hoặc có ít nhất một thuốc chống

chỉ định do dạng bào chế(b) của chế phẩm đối với tuổi bệnh nhân

4. Có xảy ra tương tác

thuốc và tương kỵ(3)

Có ít nhất 1 thuốc trong đơn có xảy ra tương tác/ tương kỵ từ rất nghiêm trọng đến

nghiêm trọng với thuốc còn lại trong đơn, hoặc với sữa đối với trường hợp bệnh

nhân dưới 12 tháng và không có dặn dò trên đơn thuốc

Tài liệu tham khảo theo thứ tự ưu tiên từ trước đến sau:

Đối với (1) và 2 (a): Theo 3 nguồn tài liệu với thứ tự ưu tiên Pediatric & Neonatal Dosage Handbook 20th Edition; Dược Thư năm

2012 và tờ Hướng dẫn sử dụng của thuốc. Riêng liều kháng sinh sẽ ưu tiên chọn theo Nelson’s Pediatric Antimicrobial Therapy

2015 21st Edition, Pediatric & Neonatal Dosage Handbook 20th Edition; Micromedex Drug References version 1.79.2b2680

(2)(b): Theo tờ Hướng dẫn sử dụng của thuốc

(3):Micromedex Drug Interaction version v1970 (Nguồn A); Lexicomp Drug Interactions App Version 1.1 (Nguồn B); Drug

Interaction(s) Checker của Drugs.com và Medscape.com (Nguồn C)



MÔ TẢ CÁC ĐO LƯỜNG TRONG NGHIÊN CỨU

Tài liệu tham khảo:

1. Micromedex Drug Interaction version v1970 2. Lexicomp Drug Interactions App Version 1.1

3. Drug Interaction(s) Checker của Drugs.com 4. Medscape.com

Mức độ tương tác Micromedex Lexicomp
www.drugs.co

m
www.medscape.com

Rất nghiêm trọng

(X)
Tránh sử dụng X – Tránh sử dụng Nghiêm trọng

Nghiêm trọng – Sử

dụng thuốc khác

Nghiêm trọng

(M)

Major – Nghiêm 

trọng
D – Cân nhắc Trung bình Đáng kể – Theo dõi sát

Trung bình và

Nhẹ (A)

Moderate –

Trung bình và

Nhẹ

C – Theo dõi
Nhẹ Nhẹ

Minor – Nhẹ B – Nhẹ

http://www.drugs.com/
http://www.medscape.com/
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Mức độ lỗi Sai sót Phần mềm

1. Rất nặng Chống chỉ định Không cho kê đơn

2. Nặng

Quá liều thuốc Cảnh báo và yêu cầu bác sĩ cho lý do

Trùng lắp thuốc Cảnh báo và yêu cầu bác sĩ cho lý do

3. Vừa

Có xảy ra tương

tác thuốc và tương

kỵ nghiêm trọng

Cảnh báo
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Nhận xét: Tỷ lệ thuốc có đủ thông tin là 35,4 % (85/ 240 thuốc) bao gồm:

kháng sinh, kháng siêu vi, kháng nấm, kháng Histamin H1, kháng

Histamin H2, nhóm ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin (SSRI)
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TỶ LỆ TOA THUỐC CÓ SAI SÓT 

Nhận xét: Theo khảo sát 6 tuần trước cải tiến, tỷ lệ đơn thuốc có sai sót tại

khu vực ngoại trú là khá cao, từ 11,3 – 19,5%. Sau can thiệp vào tuần 36, tỷ

lệ sai sót đã giảm đáng kể xuống còn 7,4% vào tuần 37 và cho đến nay tỉ lệ

sai sót duy trì ở mức ổn định dưới 10% (đạt mục tiêu đề ra).



TỈ LỆ SAI SÓT TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP
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Tỉ lệ sai sót đã giảm từ 15,5% xuống còn 9,2%



SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN
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Nhận xét: Trước cải tiến các đơn thuốc thường sai sót về chỉ định, liều, chống

chỉ định thuốc theo tuổi. Sau cải tiến có thể thấy tổng số sai sót và số sai sót

từng loại có giảm tuy nhiên sai sót về chỉ định, liều, chống chỉ định thuốc theo

tuổi vẫn là những sai sót còn phổ biến.
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SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN



26

SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN
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SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN
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Tăng tỉ lệ thuốc có thông tin đầy đủ lên

35% (vượt ngưỡng kì vọng là 20%)

Giảm tỉ lệ sai sót trong kê đơn ngoại trú từ

15,5% xuống còn 9,2% (đạt được mục

tiêu đề ra ban đầu dưới 10%)

KẾT LUẬN
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BÀN LUẬN
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Bước đầu triển khai can thiệp cải tiến, nhóm cũng đã thu được

các sản phẩm:

Xây dựng, thẩm định danh mục thuốc có đoạn mồi mã ATC,

chống chỉ định, tương tác, liều tối đa.

Xây dựng công cụ cảnh báo hỗ trợ hoạt động kê đơn và

giám sát của khoa phòng chuyên môn.

Các cải tiến trên giúp:

Bác sĩ kê đơn an tâm.

Dược sĩ có nguồn dữ liệu đáng tin cậy và thống nhất.

Bệnh nhân được sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.



HẠN CHẾ
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Nguồn dữ liệu về thuốc còn hạn chế

Cần có thêm thời gian và nhân sự tiếp tục

mở rộng và cập nhật nguồn dữ liệu.

Giảm độ chính xác của can thiệp.
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Có thể áp dụng:

• Phòng khám ngoại trú (dịch vụ và BHYT)

• Nội trú (kê đơn ra viện)

• Nhân rộng tại các bệnh viện khác.



CẢM ƠN VÌ ĐÃ LẮNG NGHE!


