
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định xây dựng, hướng dẫn áp dụng và giám sát việc tuân thủ 

Phác đồ điều trị của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA  
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 03/8/2018 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở 

sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung 

tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng 

dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện; 

Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 quy định về tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị; 

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết 

định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Hội đồng thuốc và điều trị, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định xây dựng, hướng 

dẫn áp dụng và giám sát việc tuân thủ Phác đồ điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa. 

Điều 2. Quy định này được áp dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, 

giao Phòng KHNV chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;   

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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QUY ĐỊNH 

XÂY DỰNG, BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VÀ GIÁM SÁT  

VIỆC TUÂN THỦ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-YTNH ngày 20 tháng 01 năm 2021 

 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định một số nội dung về xây dựng, hướng dẫn áp 

dụng và giám sát việc tuân thủ Phác đồ điều trị. 

2. Việc xây dựng, hướng dẫn áp dụng các phác đồ điều trị đúng theo quy 

định. Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực 

hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện; Thông tư số 

21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng Thuốc và điều trị. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hội đồng Thuốc và điều trị kiểm tra, rà soát các phác đồ đang áp dụng 

điều trị tại đơn vị. 

2. Các khoa phòng xem xét mô hình bệnh tật đang tiếp nhận tại đơn vị để 

tham gia xây dựng kịp thời các phác đồ điều trị. 

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng phác đồ 

1. Khoa học, có chứng cứ lâm sàng. 

2. Phù hợp với hướng dẫn chẩn đoán, điều trị do Bộ Y tế ban hành. 

3. Phù hợp với trình độ chuyên môn kỹ thuật; cận lâm sàng, thuốc, hóa chất 

và vật tư theo phân tuyến. 

4. Tài liệu tham khảo chính thống (các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của 

Bộ Y tế; Hướng dẫn điều trị của WHO; Sách giáo khoa; Các phác đồ điều trị của 

các Bệnh viện tuyến trên). 

Điều 4. Hướng dẫn áp dụng 

1. Phổ biến đến tất cả các đơn vị kịp thời. 

2. Khi phác đồ được điều chỉnh, bổ sung thì thực hiện theo phác đồ mới 

được ban hành. 

3. Thực hiện điều trị tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị. 

Điều 5. Giám sát thực hiện phác đồ 

Tiến hành theo dõi, giám sát việc tuân thủ Phác đồ điều trị đã phê duyệt tại 

các khoa 1 tháng/lần. 



Điều 6. Sự phối hợp và trách nhiệm của khoa, phòng có liên quan 

1. Phòng KHNV 

Triển khai các phác đồ điều trị đến tất cả đơn vị, lên kế hoạch kiểm tra, 

giám sát việc tuân thủ các phác đồ, tổng hợp biên bản giám sát tuân thủ phác đồ 

điều trị báo cáo Ban Giám đốc. 

2. Khoa Dược-TTB-VTYT 

Thực hiện cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất đầy đủ, đẩy mạnh công tác dược 

lâm sàng; phối hợp giám sát các khoa tuân thủ phác đồ điều trị; theo dõi phản ứng 

có hại của thuốc báo cáo kịp thời cho Hội đồng Thuốc điều trị; lên lịch bình bệnh 

án, đơn thuốc 1tháng/lần. 

3. Hội đồng Thuốc và điều trị 

Xây dựng các phác đồ điều trị; thông qua Hội đồng Khoa học kỹ thuật bổ 

sung, hoàn chỉnh trình Giám đốc phê duyệt; phối hợp triển khai các phác đồ điều 

trị đến tất cả đơn vị. Cung cấp thông tin về thuốc kịp thời để phục vụ cho công tác 

điều trị; hạn chế đến mức thấp nhất từ chối thanh toán BHYT; lập kế hoạch giám 

sát định kỳ và đột xuất việc tuân thủ phác đồ điều trị tại các khoa, lưu ý đến một 

số nội dung: chỉ định cận lâm sàng, chỉ định thuốc phù hợp chẩn đoán, chỉ định 

các dịch vụ kỹ thuật. 

4. Trách nhiệm của Trưởng khoa 

Rà soát, xây dựng, điều chỉnh, cập nhật các phác đồ điều trị đang được thực 

hiện tại khoa đảm bảo yêu cầu; các phác đồ điều trị được xây dựng mới hoặc điều 

chỉnh, bổ sung hằng năm, sau khi được Hội đồng Khoa học kỹ thuật thông qua; 

gửi về Phòng KHNV tổng hợp đúng thời gian quy định để hoàn chỉnh trình Giám 

đốc phê duyệt./. 
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