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                      QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy trình khám, điều trị thay thế nghiện  

các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 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 21/2013/TT-BYT, ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện;  

Căn cứ Nghị định 90/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc 

quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; 

Căn cứ Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 06 quy trình khám điều trị 

nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone thực hiện tại Trung tâm Y 

tế thị xã Ninh Hòa. 

- Quy trình tiếp nhận và khám tại cơ sở điều trị Methadone; 

- Quy trình xử trí người bệnh bỏ uống thuốc tại cơ sở điều trị Methadone ; 

- Quy trình xét nghiệm nước tiểu phát hiện chất gây nghiện; 

- Quy trình chuyển gửi người bệnh điều trị Methadoen tiếp cận dịch vụ khác; 

- Quy trình giáo dục nhóm tại cơ sở điều trị Methadone; 

- Quy trình cấp phát thuốc Methadone cho đối tượng đặt biệt. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các khoa, phòng và đơn 

vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.  

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, MMT. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

    Trịnh Tiến Khoa 
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          SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

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

 

QUI TRÌNH 

TIẾP NHẬN VÀ KHÁM TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày     /11/2022 của  

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm hướng dẫn cán bộ cơ sở điều trị các bước tiếp nhận hồ 

sơ, khám, đánh giá toàn diện, xác định người bệnh đủ tiêu chuẩn tham gia điều trị 

và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với người bệnh. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này được áp dụng đối với công tác khám bệnh và tư vấn cho người 

bệnh đang được điều trị tại cơ sở điều trị methadone. 

III. NGUYÊN TẮC CHUNG 

- Người bệnh phải tự nguyện tham gia điều trị. 

- Liều methadone phải phù hợp với từng người bệnh dựa trên nguyên tắc bắt 

đầu với liều thấp, tăng từ từ và duy trì ở liều đạt hiệu quả.  

- Điều trị bằng thuốc methadone là điều trị duy trì lâu dài, thời gian điều trị 

phụ thuộc vào từng người bệnh nhưng không dưới 1 năm.  

- Điều trị bằng thuốc methadone cần phải kết hợp với tư vấn, hỗ trợ về tâm lý 

xã hội, các dịch vụ chăm sóc và điều trị y tế khác khi có chỉ định để điều trị đạt hiệu 

quả cao.  

- Người đứng đầu cơ sở điều trị chỉ cung cấp thông tin về người bệnh cho các 

cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu hoặc cho người khác khi được sự đồng ý của 

người bệnh. 

IV. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Nghị định 90/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Quyết định 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

methadone. 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Sơ đồ quy trình khám đánh giá ban đầu tại cơ sở điều trị methadone 
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Bước Quy trình Người chịu trách nhiệm 

1 

 

Cán bộ hành chính 

2 

 Bác sỹ điều trị 

Điều dưỡng 

Tư vấn viên 

3 

 Bác sỹ điều trị 

KTV Xét nghiệm 

Điều dưỡng 

4 

 

Tư vấn viên 

5 

 Trưởng cơ sở 

Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên 

Cán bộ hành chính 

6 

 Trưởng cơ sở điều trị 

Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên 

Cán bộ hành chính 

Điều dưỡng 

KTV Xét nghiệm 

7 
 

Dược sỹ 

8 

 Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên 

Điều dưỡng 

2. Mô tả Quy trình khám bệnh/tư vấn cho người bệnh đang được điều trị 

tại cơ sở điều trị methadone 

Bước 1.Tiếp nhận hồ sơ  

Cán bộ hành chính: 

- Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện đăng ký điều trị tực tiếp tại cơ sở điều trị Methadone. Hồ sơ bao 

gồm Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo 

Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Bản sao của một trong những giấy tờ sau: Chứng 

minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe. Đối với 

người nghiện chất dạng thuốc phiện từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, 

chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có sự đồng ý bằng văn bản 

của người đại diện theo pháp luật của người đó. 

Tiếp nhận hồ sơ 

Khám - Đánh giá ban đầu 

Giáo dục nhóm lần 1 
 

Quyết định tiếp nhận điều trị 
 

Giáo dục nhóm lần 2 và khởi liều 
 

Theo dõi quá trình điều trị 

Cấp phát thuốc  

Xét nghiệm 
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- Trên cơ sở lịch khám bệnh và tư vấn của bác sỹ và tư vấn viên, cán bộ hành 

chính  hẹn lịch khám và đánh giá ban đầu chậm nhất trong vòng 10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. 

- Nếu người bệnh đã từng điều trị và bỏ trị, quay lại đăng ký vào chương trình 

điều trị methadone thì qui trình tiếp nhận vẫn áp dụng như hai bước trên trong bước 

1 qui trình này. Tuy nhiên, cơ sở điều trị có thể tham khảo thông tin y tế và thông 

tin điều trị trước đây của người bệnh từ hồ sơ bệnh án cũ  nếu có thể và cần thiết để 

phục vụ cho kế hoạch điều trị. 

Bước 2. Khám - Đánh giá ban đầu  

Cán bộ hành chính: Hỗ trợ bác sỹ hoàn tất thông tin hành chính vào bệnh án 

theo mẫu qui định của Bộ Y tế. 

Tư vấn viên: Thực hiện đánh giá ban đầu về tiền sử sử dụng chất gây nghiện, 

thông tin về tâm lý xã hội, động cơ tham gia điều trị của người bệnh, xác định các 

rào cản nếu có khi tham gia điều trị theo biểu mẫu đánh giá ban đầu. (Biểu mẫu 

“Đánh giá ban đầu”)  

Bác sỹ điều trị:   

- Đánh giá tiền sử sử dụng chất gây nghiện, chẩn đoán người bệnh nghiện 

chất dạng thuốc phiện,  đánh giá tình trạng và mức độ lệ thuộc chất gây nghiện, yếu 

tố nguy cơ, khám lâm sàng, đánh giá tình trạng sức khỏe, các bệnh phối hợp, các 

chống chỉ định điều trị methadone theo mẫu bệnh án của Bộ Y tế. ( Mẫu bệnh án 

theo phụ lục đính kèm quyết định số 3140/QĐ-BYT) 

- Chỉ định xét nghiệm thường quy: Công thức máu, men gan, chẩn đoán viêm 

gan B, viêm gan C, xét nghiệm nước tiểu tìm CDTP và các chất gây nghiện khác 

(nếu có), tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV. Tùy theo các dấu hiệu lâm sàng, chỉ 

định thêm các xét nghiệm chuyên khoa khác. 

Điều dưỡng: Hỗ trợ bác sỹ trong khám đánh giá ban đầu 

Đo cân nặng, các chỉ số sinh tồn cập nhật vào bệnh án. 

Phối hợp các bộ phận liên quan để người bệnh được làm các xét nghiệm 

thường quy theo chỉ định của bác sỹ điều trị. 

Theo dõi và cập nhật kết quả xét nghiệm vào bệnh án. 

Bước 3 Xét nghiệm 

Kỹ thuật viên xét nghiệm thực hiện xét nghiệm theo chỉ định của bác sỹ và 

trả kết quả lại bộ phận hành chính dán hồ sơ bệnh án. 

Bước 4. Giáo dục nhóm lần 1 

Tư vấn viên tiến hành giáo dục nhóm lần 1 cho người bệnh và người hỗ trợ 

sau khi đánh giá ban đầu. Nội dung chính bao gồm: các thông tin cơ bản về nội quy, 

thủ tục hành chính, kinh phí khi tham gia điều trị tại cơ sở điều trị methadone, lợi 

ích và hạn chế khi tham gia chương trình điều trị methadone và các yêu cầu khi 

tham gia chương trình. 

Bước 5. Quyết định tiếp nhận điều trị 
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Cán bộ hành chính:  

- Lập danh sách người bệnh đã được khám đánh giá ban đầu và chuyển hồ sơ 

cho phụ trách cơ sở điều trị Methadone. 

- Thông báo cho người bệnh và người hỗ trợ về lịch tư vấn nhóm 

- Hoàn chỉnh hồ sơ bệnh án 

Phụ trách cơ sở Methadone:  

- Khám đánh giá cho người đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện; 

- Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

90/2016/NĐ-CP . Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và 

nêu rõ lý do. 

- Giấy tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện được lập thành 02 bản: 01 bản gửi người được điều trị nghiện chất dạng 

thuốc phiện hoặc người đại diện theo pháp luật của người được điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện trong trường hợp người đó từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm 

tuổi; 01 bản lưu hồ sơ điều trị của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện 

tại cơ sở quản lý. 

- Xác định ngày giáo dục nhóm lần 2 và khởi liều. 

Bước 6. Giáo dục nhóm lần 2 và khởi liều  
Cán bộ hành chính:  

- Tiếp đón và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà qua phòng tư vấn. 

- Thông báo thời gian khởi liều cho người bệnh và gia đình. 

Tư vấn viên:  

Thực hiện buổi giáo dục nhóm lần 2 cho người bệnh và gia đình 01 ngày 

trước ngày khởi liều với nội dung:  

- Nội quy cơ sở điều trị, các phòng chức năng,và kinh phí đóng cho điều trị 

- Người bệnh không được sử dụng CDTP trong vòng 4 giờ trước khi uống 

liều methadone đầu tiên để thuận lợi cho việc theo dõi, đánh giá; giảm dần và tiến 

tới ngừng sử dụng Heroin trong giai đoạn đầu điều trị, hỗ trợ của gia đình và người 

thân trong quá trình điều trị  

- Hiệu quả của việc tuân thủ điều trị và tác dụng không mong muốn của thuốc. 

- Tần xuất tư vấn cho người bệnh thực hiện theo đúng hướng dẫn tại quyết 

định số 3140/QĐ-BYT. 

Điều dưỡng:  

Hỗ trợ Bác sỹ đánh giá các chỉ số sinh tồn bệnh nhân và thực hiện các y lệnh 

khác của Bác sỹ trong ngày khởi liều 

Bác sỹ điều trị:  
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- Ra y lệnh thuốc điều trị cho người bệnh và chuyển đơn thuốc cho bộ phận 

cấp phát thuốc Methadone. Liều khởi đầu từ 15 – 30mg tùy thuộc vào kết quả đánh 

giá độ dung nạp CDTP của người bệnh. 

- Theo dõi người bệnh trong suốt thời gian uống thuốc. 

- Đánh giá bệnh nhân hàng ngày trước khi cho liều methadone (nên sử dụng 

Thang điểm đánh giá hội chứng cai lâm sàng (COWS)). 

- Xử lý các tác dụng không mong muốn, vấn đề đặc biệt trong quá trình người 

bệnh điều trị theo hướng dẫn tại quyết định số 3140/QĐ-BYT. 

- Ghi phiếu theo dõi quá trình khởi liều, dò liều, duy trì liều vào hồ sơ bệnh 

án theo đúng quy định. 

Bước 7: Cấp phát thuốc 

- Cán bộ cấp phát thuốc methadone cấp phát cho người bệnh theo đơn thuốc 

của bác sĩ sau khi người bệnh đã được khám bệnh và/hoặc tư vấn. 

- Ghi đầy đủ thông tin người bệnh vào phiếu vàng và cho người bệnh ký tên. 

- Quan sát người bệnh uống hết thuốc tránh tình trạng người bệnh ngậm thuốc 

không uống. 

Bước 8: Theo dõi quá trình điều trị 

Theo dõi lâm sàng 

- Các hành vi nguy cơ cao tiếp diễn trong quá trình điều trị: tiếp tục sử dụng 

CDTP và các chất gây nghiện khác. 

- Các dấu hiệu của hội chứng cai, dấu hiệu ngộ độc và quá liều. 

- Tiến triển của các bệnh cơ thể kèm theo: điều trị HIV/AIDS bằng thuốc 

ARV, điều trị lao, điều trị nấm, điều trị viêm gan. 

- Các rối loạn tâm thần: chú ý vấn đề trầm cảm và tự sát. 

- Các tình trạng bệnh lý khác.  

- Mức độ phục hồi các chức năng lao động, tâm lý và xã hội. 

Xét nghiệm nước tiểu định kỳ  

- Xét nghiệm nước tiểu nhằm xác định người bệnh có sử dụng CDTP; phục 

vụ cho chẩn đoán, đánh giá và điều chỉnh liều methadone thích hợp; góp phần đánh 

giá hiệu quả điều trị. 

- Đảm bảo người bệnh không biết trước. 

- Lấy nước tiểu dưới sự giám sát của nhân viên y tế.   

- Không sử dụng loại sinh phẩm có phản ứng chéo với methadone. 

- Xét nghiệm nước tiểu được thực hiện khi nghi ngờ người bệnh tái sử dụng 

chất gây nghiện (CDTP, benzodiazepine, barbiturate...).  

- Tần suất xét nghiệm nước tiểu:  
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Trong năm đầu của điều trị, tần suất xét nghiệm tùy thuộc vào chỉ định của 

bác sỹ, nhưng không nên xét nghiệm ít hơn 1 lần/tháng. 

Từ năm thứ hai trở đi tiến hành làm xét nghiệm nước tiểu khi có chỉ định.   

Xử trí khi xét nghiệm nước tiểu có chất gây nghiện:Xem lại liều methadone 

đang điều trị và điều chỉnh liều nếu cần thiết.  

Tăng cường tư vấn và áp dụng các liệu pháp tâm lý thích hợp. 

Trong giai đoạn điều trị duy trì, khi đã được chỉ định liều methadone thích 

hợp và áp dụng các biện pháp tư vấn mà người bệnh vẫn tiếp tục sử dụng CDTP 

(kết quả xét nghiệm nước tiểu vẫn dương tính 3 lần liên tiếp trở lên), cơ sở điều trị 

cần hội chẩn để xem xét việc có tiếp tục điều trị nữa hay không.. 

Theo dõi tuân thủ điều trị 

Người bệnh phải uống thuốc Methadone hàng ngày dưới sự giám sát của cán 

bộ y tế để đảm bảo điều trị hiệu quả và an toàn cùng với sự phối hợp, quan tâm hỗ 

trợ từ  người nhà và cộng đồng xã hội. 
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         SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

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

 

QUI TRÌNH 

XỬ LÝ NGƯỜI BỆNH BỎ UỐNG THUỐC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày        /11/2022 của  

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm hướng dẫn cán bộ cơ sở điều trị các bước xử lý đối với 

người bệnh không đến uống thuốc (sau đây gọi tắt là người bệnh bỏ liều) tại cơ sở 

điều trị methadone 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này được áp dụng cho nhân viên tham gia điều trị cơ sở điều trị 

methadone  

III. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Luật khám, chữa bệnh 40/2009/QH12 

- Nghị định 90/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Quyết định 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

methadone. 

IV. ĐỊNH NGHĨA 

Bỏ liều có thông báo: Là trường hợp người bệnh không đến uống thuốc  nhưng 

có thông báo với cơ sở điều trị qua điện thoại, email, hoặc đơn xin phép.  

Bỏ liều không thông báo: Là trường hợp người bệnh không đến uống thuốc 

và không thông báo về việc người bệnh không thể đến cơ sở điều trị để uống thuốc. 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Sơ đồ quy trình xử lý người bệnh bỏ liều tại cơ sở điều trị methadone 

 

Bước Quy trình 
Người chịu trách 

nhiệm 

1 

 

 

Cán bộ hành chính 

2 

 

Cán bộ hành chính 

Phân loại người bệnh bỏ liều 

Liên hệ với người bệnh 

và/hoặc người hỗ trợ điều trị 
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3 

 

Tư vấn viên 

4 

  

Bác sỹ điều trị 

 

5 

 

Dược sỹ 

6 

 
Dược sỹ 

 

2. Mô tả sơ đồ quy trình xử lý người bệnh bỏ liều tại cơ sở điều trị 

methadone 

Bước 1. Phân loại người bệnh bỏ liều 

Cuối mỗi ngày, cán bộ cấp phát thuốc lập danh sách người bệnh bỏ liều trong 

ngày và báo cho cán bộ hành chính. Cán bộ hành chính phân loại người bệnh bỏ 

liều và thông báo cho tư vấn viên, bác sỹ điều trị. 

Ngay khi nhận được thông tin người bệnh xin phép không đến cơ sở uống 

thuốc, người nhận thông tin thông báo cho cán bộ hành chính. 

Hàng ngày, cán bộ hành chính phân loại người bệnh bỏ liều của ngày hôm 

trước thành hai nhóm: bỏ liều có thông báo và bỏ liều không có thông báo 

- Trường hợp người bệnh bỏ liều không có thông báo, chuyển bước 3. 

- Trường hợp người bệnh bỏ liều 4 ngày liên tiếp, chuyển bước 4. 

- Trường hợp người bệnh bỏ liều 1- 3 ngày liên tiếp có thông báo, chuyển 

bước 5. 

Cán bộ cấp phát giữ lại “ Phiếu theo dõi phát thuốc methadone” đối với trường 

hợp người bệnh bỏ liều không có thông báo và bỏ liều trên 4 ngày liên tiếp. 

Bước 2. Liên hệ với người bệnh và hoặc người hỗ trợ điều trị  

Cán bộ hành chính liên hệ với người bệnh và/hoặc người hỗ trợ điều trị để 

tìm hiểu nguyên nhân người bệnh bỏ liều, đồng thời khuyến khích người bệnh quay 

lại cơ sở điều trị trong thời gian sớm nhất. 

Bước 3. Tư vấn 

Tư vấn viên thực hiện tư vấn tuân thủ điều trị khi người bệnh quay lại uống 

thuốc. Nội dung tư vấn bao gồm: 

- Tìm hiểu nguyên nhân bỏ liều. Thảo luận kế hoạch và giải pháp giúp người 

bệnh tuân thủ điều trị.  

- Nhắc lại nội quy cơ sở điều trị trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 

Tư vấn 
 

Khám bệnh 
 

Cấp phát thuốc 

 
 

Thống kê, báo cáo 
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uống thuốc hàng ngày và yêu cầu người bệnh phải thông báo cho cán bộ nếu không 

đến uống thuốc. 

- Cung cấp kiến thức dự phòng tái nghiện. 

Kết thúc buổi tư vấn, tư vấn viên ghi chép lại những nội dung đã thực hiện 

vào biểu mẫu “Tư vấn rà soát tuân thủ điều trị”. 

Nếu người bệnh bỏ liều dưới 3 ngày chuyển bước 5, người bệnh bỏ liều 4 

ngày liên tiếp chuyển bước 4 

Bước 4. Khám bệnh 

Bác sỹ thực hiện khám bệnh, đánh giá, chỉ định xét nghiệm nước tiểu tìm chất 

dạng thuốc phiện và chất gây nghiện khác (nếu có), và điều chỉnh liều methadone 

theo hướng dẫn điều trị thay thế nghiện CDTP bằng thuốc methadone của Bộ Y tế. 

Bước 5. Cấp phát thuốc 

Đối với người bệnh bỏ liều 4 ngày liên tiếp trở lên, cán bộ cấp phát chỉ được 

cấp phát thuốc khi có y lệnh mới của bác sỹ điều trị.  

Đối với người bệnh bỏ liều không thông báo, cán bộ cấp phát chỉ được cấp 

phát khi người bệnh hoàn thành buổi tư vấn tuân thủ điều trị. 

Bước 6. Thống kê báo cáo 

Hàng tháng cán bộ cấp phát thống kê số người, số lượt người bệnh bỏ liều 

theo quy định của Bộ Y tế và gửi cán bộ hành chính để tổng hợp vào báo cáo hàng 

tháng. 
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       SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

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

 

QUI TRÌNH 

XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU PHÁT HIỆN CHẤT GÂY NGHIỆN  

TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày        /11/2022 của  

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm quy định thống nhất cách thức lấy mẫu, thực hiện xét 

nghiệm nước tiểu và xử trí với kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính cho người 

bệnh tại cơ sở điều trị methadone. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này được áp dụng đối với công tác khám bệnh và tư vấn cho người 

bệnh tại các cơ sở điều trị methadone hoặc cơ sở cấp phát methadone (sau đây gọi 

tắt là cơ sở điều trị) trên phạm vi toàn quốc. 

III. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Nghị định 90/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Quyết định 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các CDTP bằng thuốc methadone. 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Sơ đồ quy trình xét nghiệm nước tiểu tìm chất gây nghiện tại cơ sở 

điều trị methadone 

 

Bước Quy trình 
Người chịu trách 

nhiệm 

1 

 

 Bác sỹ điều trị 

Cán bộ xét nghiệm  

Tư vấn viên 

Cán  bộ cấp thuốc 

2 

 

 
Cán bộ Hành chính  

3 
 

Bác sỹ điều trị 

  Danh sách người bệnh cần 

xét nghiệm 
 

Tập hợp danh sách 

Chỉ định xét nghiệm 
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4 

 

Cán bộ hành chính 

5 

 

Cán bộ xét nghiệm  

6 

 

Bác sỹ điều trị 

Cán bộ xét nghiệm 

7 

 
Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên  

Mô tả sơ đồ quy trình xét nghiệm nước tiểu tìm chất gây nghiện tại cơ sở 

điều trị methadone 

Bước 1. Lập danh sách người bệnh cần xét nghiệm  

a. Xét nghiệm theo chỉ định: Thực hiện xét nghiệm nước tiểu cho các bệnh 

nhân có chỉ định vì lý do lâm sàng. Việc thực hiện này cần có sự phối hợp giữa Bác 

sỹ điều tri, tư vấn viên, cán bộ cấp phát thuốc, hành chính.  

 b. Xét nghiệm định kỳ thực hiệnngẫu nhiên: Cuối giờ chiều hôm trước của 

ngày dự kiến làm xét nghiệm nước tiểu, cán bộ xét nghiệm chọn ngẫu nhiên 01 danh 

sách người bệnh sẽ được xét nghiệm vào ngày hôm sau dựa trên danh sách người 

bệnh đang ở giai đoạn duy trì.  

Bước 2. Tập hợp danh sách  

Đầu giờ sáng của ngày dự kiến làm xét nghiệm nước tiểu, cán bộ hành chính 

tổng hợp danh sách người bệnh từ (mục a)  và mục b của bước 1. 

Bước 3. Chỉ định xét nghiệm 

Bác sỹ điều trị ghi và ký phiếu chỉ định xét nghiệm nước tiểu tìm chất gây 

nghiện để chuyển cho phòng xét nghiệm. 

Bước 4. Thông báo với người bệnh  

Đối với xét nghiệm đinh kỳ thực hiện ngẫu nhiên, khi người bệnh đến uống 

thuốc, cán bộ hành chính/cán bộ cấp thuốc thông báo với người bệnh có phiếu chỉ 

định đến lấy mẫu nước tiểu trước khi uống methadone. 

Bước 5. Lấy mẫu, làm xét nghiệm nhanh 

Cán bộ xét nghiệm quan sát trực tiếp người bệnh lấy mẫu và tiến hành làm 

xét nghiệm nước tiểu. 

Thông báo với người bệnh 

Lấy mẫu, làm xét nghiệm 

Ghi nhận kết quả xét nghiệm 

Xử trí khi có kết quả dương tính 
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Bước 6. Ghi nhận kết quả xét nghiệm 

Cán bộ xét nghiệm ghi chép kết quả xét nghiệm bằng chữ, dương tính hoặc 

âm tính sau đó ký tên vào phiếu xét nghiệm nước tiểu và cập nhật kết quả xét 

nghiệm vào sổ sách/hồ sơ bệnh án 

Bác sỹ điều trị ghi nhận kết quả (+) hoặc (-)căn cứ  kết quả xét nghiệm của 

người bệnh. 

Bước 7. Xử trí khi có kết quả dương tính 

Cán bộ xét nghiệm hướng dẫn người bệnh có kết quả xét nghiệm nước tiểu 

dương tính với chất gây nghiện đến gặp tư vấn viên; 

Tư vấn viên trao đổi với người bệnh nhằm tìm nguyên nhân sử dụng ma túy 

và có giải pháp can thiệp phù hợp, yêu cầu người bệnh tham gia nhóm tư vấn dự 

phòng tái nghiện; 

Tư vấn viên hướng dẫn người bệnh gặp bác sỹ điều trị để đánh giá và xem xét điều 

chỉnh liều nếu cần thiết. 
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        SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

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

 

QUI TRÌNH 

CHUYỂN GỬI NGƯỜI BỆNH CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE 

 TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHÁC  

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày        /11/2022 của  

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm hướng dẫn cán bộ cơ sở điều trị methadone các bước 

chuyển gửi người bệnh tới cơ sở cung cấp dịch vụ khác và theo dõi quá trình tiếp 

nhận dịch vụ của người bệnh tại các cơ đó. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này được áp dụng đối với công tác khám bệnh và tư vấn cho người 

bệnh đang được điều trị tại các cơ sở điều trị methadone. 

III. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Nghị định 90/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Quyết định 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

methadone. 

IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

Dịch vụ y tế: là các dịch vụ khám chữa bệnh nằm ngoài cơ sở điều trị thay 

thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Các dịch vụ y tế phổ 

biến có thể cần thiết cho người bệnh: tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện; chương 

trình bơm kim tiêm; chương trình bao cao su; chương trình tiếp cận cộng đồng; 

phòng khám ngoại trú điều trị bằng thuốc ARV; sàng lọc, khám phát hiện, chẩn 

đoán và điều trị lao; các bệnh truyền nhiễm; các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục; sức khoẻ tâm thần, và các bệnh lý nội khoa khác. 

Dịch vụ xã hội: là các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hỗ trợ pháp lý do các cơ sở thuộc 

ngành lao động thương binh xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế, 

các tổ chức từ thiện… cung cấp. Các dịch vụ xã hội phổ biến có thể cần thiết cho 

người bệnh bao gồm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn, tư vấn pháp lý, 

chương trình bảo trợ xã hội cho hộ nghèo, gia đình chính sách. 

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Sơ đồ quy trình chuyển gửi người bệnh tại cơ sở điều trị methadone 

tiếp cận dịch vụ khác 
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Bước Quy trình Người chịu trách nhiệm 

1 

 
Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên 

2 

 Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên 

 

3 

 Điều dưỡng 

Tư vấn viên 

 

4 

 

Điều dưỡng 

Tư vấn viên 

5 

 Bác sỹ điều trị 

Tư vấn viên 

Cán bộ hành chính 

2. Mô tả quy trình khám đánh giá ban đầu cho người bệnh đang được 

điều trị tại cơ sở điều trị methadone  

Bước 1. Đánh giá nhu cầu chuyển gửi 

Bác sỹ và tư vấn viên xác định nhu cầu của người bệnh về sức khoẻ (lưu ý 

sàng lọc lao, tâm thần, HIV), xã hội, tâm lý, pháp luật, tài chính trong quá trình  

khám, đánh giá ban đầu, rà soát toàn diện hoặc khám đánh giá định kỳ cho người 

bệnh.  

Đôi khi, nhu cầu chuyển gửi do chính người bệnh đề xuất trong quá trình điều 

trị. 

Bước 2. Chọn dịch vụ ưu tiên chuyển gửi 

Dựa trên danh sách nhu cầu chuyển gửi và các dịch vụ hiện có trên địa bàn, 

bác sỹ và tư vấn viên cùng với người bệnh xác định và chọn dịch vụ ưu tiên. Đối 

với người bệnh có nhu cầu chuyển gửi nhiều dịch vụ, việc chọn dịch vụ ưu tiên dựa 

vào tính cấp thiết, tầm quan trọng và lợi ích của việc nhận dịch vụ với người bệnh. 

Các nhu cầu ít cấp bách và quan trọng hơn có thể được giới thiệu chuyển gửi cho 

người bệnh trong các lần tiếp theo của quá trình điều trị. 

Khi đã xác định dịch vụ ưu tiên cần chuyển gửi, Bác sỹ và/hoặc tư vấn viên 

thảo luận với người bệnh về tầm quan trọng, lợi ích của dịch vụ cũng như hậu quả 

của việc không nhận dịch vụ; rào cản, khó khăn từ phía người bệnh đến nhận dịch 

vụ; lý do vì sao trước đây người bệnh chưa tự tìm đến các dịch vụ này và các giải 

pháp hỗ trợ cần có để đảm bảo người bệnh sẽ đến cơ sở dịch vụ đó. 

Bước 3. Chọn cơ sở chuyển gửi 

Trên cơ sở danh sách các dịch vụ sẵn có trên địa bàn, người bệnh lựa chọn cơ 

sở dịch vụ phù hợp với mình để bác sỹ/tư vấn viên giới thiệu chuyển gửi.  

Đánh giá nhu cầu chuyển gửi 

Chọn dịch vụ ưu tiên 

Chọn cơ sở chuyển gửi 
 

Liên hệ và chuyển gửi 
 

Theo dõi kết quả chuyển gửi 
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Trưởng cơ sở điều trị đảm bảo danh sách các cơ sở dịch vụ y tế - xã hội luôn 

cập nhật thông qua liên lạc thường xuyên với Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội tỉnh/thành phố và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Thông tin về các 

cơ sở bao gồm tên cơ sở dịch vụ, địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa, loại hình dịch 

vụ cung cấp.  

Bác sỹ và/hoặc tư vấn viên cung cấp thông tin bổ sung về các yêu cầu, điều 

kiện, thủ tục người bệnh cần có để nhận dịch vụ và có mối quan hệ trực tiếp với các 

cơ sở dịch vụ nếu có. 

Bước 4. Liên hệ và chuyển gửi 

Bác sỹ hoặc tư vấn viên điền phiếu chuyển gửi theo mẫu (phụ lục 1). Hướng 

dẫn người bệnh địa chỉ, các giấy tờ cần thiết và nhắc lại thời gian người bệnh sẽ đến 

cơ sở dịch vụ đó. Đối với các dịch vụ khám chuyên khoa, bác sỹ sẽ sử dụng phiếu 

chuyển gửi chuyên khoa theo mẫu của Bộ y tế (phụ lục 2). 

Khuyến khích cán bộ hành chính và/hoặc tư vấn viên liên hệ với cơ sở dịch 

vụ chuyển gửi để giới thiệu và trao đổi về trường hợp người bệnh cần chuyển gửi 

qua email, điện thoại, fax…  

Trên cơ sở ngày dự kiến nhận dịch vụ, bác sỹ hoặc tư vấn viên hẹn lịch khám 

lại hoặc tư vấn lại với người bệnh để cập nhật về kết quả nhận dịch vụ. Bác sỹ và tư 

vấn viên nhắc nhở bệnh nhân phải mang phiếu phản hồi chuyển gửi đối với dịch vụ 

HIV, ARV. 

Bước 5. Theo dõi kết quả chuyển gửi 

Tại buổi khám bệnh hoặc tư vấn kế tiếp, bác sỹ/tư vấn viên hỏi người bệnh 

về phiếu phản hồi chuyển gửi, kết quả chuyển gửi và xác định các bước cần thực 

hiện tiếp theo. Phiếu phản hồi và kết quả nhận dịch vụ đối với dịch vụ HIV và điều 

trị ARV là bắt buộc và cần cập nhật vào hồ sơ bệnh án ít nhất các thông tin cơ bản 

sau: kết quả xét nghiệm HIV, số lượng tế bào CD4 lần xét nghiệm gần nhất và phác 

đồ điều trị ARV (với người bệnh nhiễm HIV).  

Trường hợp người bệnh chưa đến nhận dịch vụ, tìm hiểu lý do và quay lại từ 

bước 2 trong quy trình này. Bác sỹ/tư vấn viên ghi chép kết quả nhận dịch vụ vào 

hồ sơ bệnh án hoặc hồ sơ tư vấn. 
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        SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

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

 

QUI TRÌNH 

GIÁO DỤC NHÓM TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE  

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày        /11/2022 của  

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm quy định thống nhất cách thức tiến hành các buổi giáo 

dục nhóm theo những chủ đề khác nhau cho người bệnh và thành viên gia đình tại 

cơ sở điều trị methadone. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Quy trình này được áp dụng đối với tất cả các cơ sở điều trị methadone trên phạm vi toàn quốc.  

III. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Quyết định 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

methadone. 

- Công văn số 918/AIDS-CT ngày 18/9/2013 của Cục Phòng, Chống 

HIV/AIDS - Bộ Y tế về việc triển khai hoạt động giáo dục nhóm tại các cơ sở điều 

trị methadone 

IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1. Mô tả hoạt động giáo dục nhóm 

- Hoạt động giáo dục nhóm được triển khai từ khi người bệnh đăng ký điều 

trị cho đến khi dừng điều trị, được chia thành 5 nhóm chính: (i) Nhóm trước điều 

trị; (ii) Nhóm dò liều; (iii) Nhóm giáo dục chung và tăng cường sức khỏe; (iv) Nhóm 

dự phòng tái nghiện; (v) Nhóm gia đình. 

- Số lượng thành viên mỗi nhóm dao động từ 8 – 12 người, đối với nhóm gia 

đình có thể từ 25 – 30 người. 

- Buổi giáo dục được tiến hành trong khoảng thời gian từ 45 – 60 phút; Số 

buổi và nội dung các chủ đề sinh hoạt của mỗi nhóm được hướng dẫn cụ thể ở phụ 

lục 5.1 và 5.2 

2. Sơ đồ quy trình giáo dục nhóm cho người bệnh đang được điều trị tại 

cơ sở điều trị methadone 
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Bước Quy trình Người chịu trách nhiệm 

1 

 

 Tư vấn viên 

Cán bộ hành chính 

Bác sĩ 

2 

 

 Cán bộ hành chính 

 

3 

 
Tư vấn viên/ Bác sỹ điều 

trị/ Điều dưỡng 

4 

 Tư vấn viên 

Điều dưỡng 

Bác sĩ 

 

2. Mô tả sơ đồ quá trình giáo dục nhóm cho người bệnh tại cơ sở điều trị 

methadone. 

Bước 1. Phân nhóm người bệnh 

- Nhóm trước điều trị là nhóm bắt buộc dành cho người bệnh và gia đình: dựa 

vào danh sách người bệnh đăng ký tham gia chương trình điều trị methadone, tư vấn 

viên lên lịch thực hiện buổi giáo dục nhóm lần 1. Buổi giáo dục nhóm lần 2, lần 3 

sẽ được tiến hành theo lịch khởi liều của cơ sở điều trị.  (Xem quy trình khám, đánh 

giá ban đầu). 

- Nhóm dò liều là nhóm dành cho người bệnh kể từ ngày đầu tiên điều trị đến 

hết 2 tuần điều trị. Thứ sáu hàng tuần, cán bộ điều dưỡng lên danh sách người bệnh 

thuộc nhóm này và lên lịch giáo dục nhóm cho tuần kế tiếp. 

- Nhóm giáo dục chung và tăng cường sức khỏe là nhóm dành cho toàn bộ 

người bệnh. Căn cứ danh sách người bệnh, tư vấn viên phân chia các nhóm từ 8-12 

người. Thứ sáu hàng tuần, tư vấn viên lên lịch và thông báo thời gian và tên chủ đề 

sẽ thực hiện cho tuần kế tiếp.  

- Nhóm gia đình dành cho gia đình và người bệnh đang điều trị tại cơ sở nhằm 

tăng cường sự kết nối và hỗ trợ của gia đình cho người bệnh trong quá trình điều trị. 

Căn cứ vào vấn đề phát sinh tại cơ sở, tư vấn viên lập danh sách người bệnh và 

thành viên gia đình cần tham gia, dự kiến thời gian và chủ đề sẽ thực hiện giáo dục 

nhóm gia đình. 

- Nhóm dự phòng tái nghiện là nhóm bắt buộc dành cho người bệnh đang 

trong giai đoạn duy trì vẫn tiếp tục sử dụng chất gây nghiện bao gồm cả rượu, bia. 

Thứ sáu hàng tuần, bác sĩ, cán bộ xét nghiệm cung cấp danh sách người bệnh có kết 

quả kết quả xét nghiệm dương tính hoặc tự báo cáo có sử dụng chất gây nghiện cho 

tư vấn viên để lập danh sách và theo dõi người bệnh phải tham dự nhóm dự phòng 

tái nghiện cho tuần kế tiếp.  

Bước 2. Thông báo với người bệnh 

Tư vấn viên và điều dưỡng gửi danh sách, thời gian dự kiến và nội dung các 

        Phân nhóm người bệnh 

Thông báo với người bệnh 

Thực hiện buổi giáo dục 

nhóm 

Ghi chép và lưu trữ thông tin 
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loại hình giáo dục nhóm cho cán bộ hành chính vào chiều thứ 6 hàng tuần.  

Đầu giờ sáng thứ hai hàng tuần, cán bộ hành chính thông báo lịch thực hiện 

các loại hình giáo dục nhóm trên bản thông tin của cơ sở điều trị (bao gồm danh 

sách người bệnh theo mã số điều trị) và thông báo trực tiếp tới người bệnh khi họ 

đến uống thuốc. Đối với trường hợp người bệnh phải tham dự nhóm dự phòng tái 

nghiện, việc cấp phát thuốc chỉ được thực hiện sau khi người bệnh đã tham dự buổi 

giáo dục nhóm.  

Đối với trường hợp mời thành viên gia đình, cán bộ hành chính gửi giấy mời 

qua người bệnh và liên hệ (nếu cần) để đảm bảo thông tin mời tới gia đình người 

bệnh.   

Bước 3. Thực hiện buổi giáo dục nhóm 

Vào ngày tiến hành buổi giáo dục nhóm, cán bộ hành chính nhắc nhở và 

hướng dẫn người bệnh tham gia.  

Đối với nhóm dò liều, điều dưỡng và bác sĩ điều hành buổi giáo dục nhóm. 

Đối với các nhóm khác, tư vấn viên tiến hành thực hiện buổi giáo dục nhóm 

theo đúng chủ đề và thời lượng theo quy định. Khuyến khích sự cùng tham gia của 

bác sĩ hay trưởng cơ sở điều trị. 

Bước 4 Ghi chép và lưu trữ thông tin 

Kết thúc buổi giáo dục nhóm, người điều hành nhóm (bác sĩ, tư vấn viên, điều 

dưỡng) ghi chú những trường hợp người bệnh có vấn đề quan trọng cần tăng cường 

khám, tư vấn cá nhân, đồng thời hoàn tất các biểu mẫu sau:  

Bệnh án hoặc bảng kiểm tham gia giáo dục nhóm (kẹp vào hồ sơ bệnh án/hồ 

sơ tư vấn cho từng người bệnh) 
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        SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM 

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

 

QUI TRÌNH 

CẤP PHÁT THUỐC METHADONE CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT 

(Đính kèm Quyết định số         /QĐ-YTNH ngày        /11/2022 của  

Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

  

I. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này nhằm hướng dẫn cán bộ cơ sở điều trị Methadone thực hiện các 

bước cấp thuốc Methadone cho đối tượng đặc biệt. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

 Quy trình này được áp dụng tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 

bằng thuốc thay thế Methadone. 

III. TRÁCH NHIỆM 

Nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy trình. 

Người phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát việc thực 

hành quy trình. 

IV. ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: 

Methadone là một CDTP tổng hợp, có tác dụng dược lý tương tự như các 

CDTP khác (đồng vận) nhưng không gây nhiễm độc hệ thần kinh trung ương và 

không gây khoái cảm ở liều điều trị, có thời gian bán huỷ dài (trung bình là 24 giờ) 

nên chỉ cần sử dụng 1 lần trong 1 ngày là đủ để không xuất hiện hội chứng cai. 

Methadone có độ dung nạp ổn định nên ít phải tăng liều khi điều trị lâu dài 

V. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Nghị định 90/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

- Quyết định 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc 

methadone. 

        - Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 về quản lý thuốc 

Methadone. 

VI. NGUYÊN TẮC 

- Nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được điều trị lâu dài 

- Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện khi người 

nghiện chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị. 
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- Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện tại cơ sở đã 

côn bố đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện theo quy định tại nghị 

định 90/2016/NĐ-CP. 

- Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải trải qua các giai đoạn: Khởi liều, 

điều chỉnh liều, điều trị duy trì, giảm liều tiến tới ngừng điều trị. 

VII. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

1) Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh khi nhập viện 

Bước 1: Người bệnh làm đơn đề nghị được uống thuốc Methadone tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu số 1 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 

14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 gửi cơ sở điều trị Methadone ( phòng 

cấp thuốc Methadone) 

Bước 2: Bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận vào 

đơn đề nghị được uống thuốc Methadone của người bệnh, trong đó xác nhận thông 

tin bệnh nhân không có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone (phải có dấu tròn 

của Bệnh viện mới có giá trị). Đối với các trường hợp bệnh lý đặc biệt cần hội chẩn 

thì tổ chức hội chẩn theo quy định tại Điều 56 Luật khám bệnh, chữa bệnh 

Bước 3: Căn cứ đơn đề nghị được uống thuốc Methadone và xác nhận không 

có chống chỉ định sử dụng thuốc Methadone của bác sĩ tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Bác sỹ của cơ sở điều trị Methadone kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh 

theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT. Trình 

lãnh đạo phê duyệt 

Bước 4: Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của 

cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm: 

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu 

theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho nhân viên y tế được người đứng 

đầu cơ sở điều trị Methadone giao nhiệm vụ chuyển thuốc (sau đây gọi tắt là người 

giao thuốc Methadone) để chuyển thuốc Methadone tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

cho người bệnh; 

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc 

Methadone hằng ngày. 

- Trong trường hợp nhân lực cơ sở điều trị Methadone không đủ thì người 

nhà bệnh nhân đến cơ sở điều trị Methadone hằng ngày lấy thuốc mang tới cho bệnh 

nhân uống. Bộ phận dược phụ trách hằng ngày sẽ liên hệ qua điện thoại với khoa 

BN đang nằm điều trị để xác nhận bệnh nhân đã được uống thuốc Methadone cho 

đến khi bệnh nhân được xuất viện. 

- Yêu cầu người nhà làm đơn (ghi rõ thông tin cá nhân ) cam kết bảo quản 

thuốc methadone cẩn thận khi mang ra ngoài cơ sở , nếu xảy ra mất mát sẽ chịu 

trách nhiệm trước pháp luật  . Đến khoa nơi BN điều trị , trình ngay cho bộ phận 
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điều dưỡng khoa để điều dưỡng quan sát khi BN uống thuốc.  

Bước 5: Người giao thuốc Methadone có trách nhiệm mang các giấy tờ sau 

khi chuyển thuốc Methadone cho người bệnh: 

- Giấy giới thiệu của cơ sở điều trị Methadone 

- Đơn thuốc Methadone; 

- Phiếu theo dõi điều trị Methadone của người bệnh. 

- Người giao thuốc trực tiếp theo dõi việc uống thuốc Methadone của người 

bệnh và ký vào Phiếu theo dõi điều trị Methadone cùng người bệnh. 

- Thuốc xuất cho BN phải đựng trong lọ ,niêm phong với 2 chữ ký của Dược 

và Hành chính, ghi rõ ngày tháng năm và đóng dấu của cơ sở điều trị Methadone. 

- Khi người nhà mang thuốc trình cho Điều dưỡng khoa nơi BN đang điều trị 

thì lọ thuốc phải còn nguyên niêm phong . 

Trường hợp BN nhập viện trong ngày thứ 7 hoặc chủ nhật , nếu không có đầy 

đủ các thủ tục pháp lý thì sẽ không giải quyết. 

2) Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh đặc biệt điều trị tại nhà 

Bước 1: Người bệnh làm Đơn đề nghị được cấp thuốc Methadone tại nhà theo 

mẫu số 2 Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 

6 năm 2015 gửi cơ sở điều trị Methadone. 

Bước 2: Tiến hành xác minh tình trạng sức khoẻ của người bệnh, không có 

chống chỉ định để quyết định việc cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh tại 

nhà., bác sỹ điều trị kê đơn thuốc Methadone cho người bệnh theo quy định tại Điểm 

đ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015. Trình 

lãnh đạo phê duyệt 

Bước 3: Căn cứ đơn thuốc của bác sỹ điều trị, nhân viên cấp phát thuốc của 

cơ sở điều trị Methadone có trách nhiệm: 

- Giao đủ số lượng thuốc Methadone sử dụng trong một (01) ngày và Phiếu 

theo dõi điều trị Methadone của người bệnh cho người nhà bệnh nhân 

- Ghi chép việc sử dụng thuốc của người bệnh vào Sổ theo dõi phát thuốc 

Methadone hằng ngày. 

Bước 4: Yêu cầu người nhà làm đơn (ghi rõ thông tin cá nhân ) cam kết bảo 

quản thuốc methadone cẩn thận khi mang ra ngoài cơ sở , nếu xảy ra mất mát sẽ 

chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
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