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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 513 /KH-SYT

Ninh Thuận, ngày 18tháng 02
năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai tập huấn thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và
bán thuốc theo đơn tại tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2017-2020
Căn cứ Kế hoạch số 1018/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng
cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn tại tỉnh Ninh Thuận giai
đoạn 2017 – 2020;
Thực hiện Văn bản số 4926/UBND-VXNV ngày 15 tháng 11 năm 2018
của Chủ tịch UBND tỉnh V/v chủ trương xã hội hóa công tác tập huấn thực hiện
Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc theo đơn tại tỉnh Ninh Thuận;
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai tập huấn thực hiện Đề án tăng
cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn với chủ trương xã hội hóa
công tác tập huấn như sau:
I. Mục tiêu:
Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý
và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ
thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc
kê đơn trọng tâm là kháng sinh qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng
sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.
II. Nội dung thực hiện:
1. Tổ chức tập huấn, đào tạo:
1.1. Nội dung tập huấn:
+ Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến
việc kê đơn thuốc
+ Hướng dẫn sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, hiệu quả.
+ Việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ đơn
thuốc, dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là thuốc
kháng sinh.
1.2. Đối tượng tập huấn, đào tạo
Bác sĩ kê đơn thuốc tại các sở khám chữa bệnh công lập và người bán lẻ
thuốc theo đơn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1.3. Thời gian tập huấn: Trong 04 ngày từ ngày 04/3/2019 đến ngày
07/3/2019.
- Số lớp: Dự kiến tổ chức 04 lớp (từ lớp 1 đến lớp 4)
- Số lượng học viên: 50 người/lớp, số lượng đối tượng tham gia tập huấn
đăng ký cụ thể theo từng lớp tại phụ lục 1 (Các đơn vị, cơ sở đăng ký số lượng
phân bổ đều các lớp để đảm bảo số lượng)
- Phân công báo cáo viên và thời gian tập huấn: 1 ngày/ lớp tại phụ lục 2
+ Buổi sáng: Đối tượng là Người bán lẻ thuốc theo đơn
+ Buổi chiều: Đối tượng là Bác sĩ kê đơn thuốc
2. Địa điểm tập huấn
- Từ lớp 1 đến lớp 4: Tại Hội trường Sở Y tế, Số 01 đường 21 tháng 8,
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
III Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế:
1.1. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tài chính
* Bộ phận dược:
- Tổ chức triển khai thực thiện nội dung nêu tại Khoản 1, Mục II của Kế
hoạch này.
- Tham gia làm báo cáo viên lớp tập huấn cùng với Lãnh đạo phụ trách dược.
- Chuẩn bị nội dung, in ấn tài liệu tập huấn.
* Bộ phận kế toán:
Phối hợp với Bộ phận dược thực hiện việc thu phí tập huấn của các đại
biểu tham dự, hướng dẫn hoạt động tài chính thực hiện Kế hoạch.
1.2. Văn phòng Sở: Chuẩn bị Hội trường tập huấn theo khoản 1, Mục II
của Kế hoạch này và chuẩn bị trang thiết bị cần thiết cho buổi tập huấn (trang
hoàn hội trường, chuẩn bị máy chiếu, và micro, …)
2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật:
Phối hợp với Bộ phận dược lấy nội dung đưa tin, viết bài trong thời gian tổ
chức lớp tập huấn
3. Các cơ sở khám chữa bệnh, Công ty kinh doanh dược (Quầy thuốc trực
thuộc), Nhà thuốc
- Cung cấp danh sách những người đăng ký tham gia tập huấn theo mẫu cụ
thể từng lớp tại Phụ lục 1, gửi về Sở Y tế (thông qua Bộ phận dược) bằng bản
cứng và File mềm và qua địa chỉ Email: duocsyt@gmail.com trước ngày
28/02/2019.
- Tổ chức tuyên truyền cho viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân
nhằm nâng cao nhận thức về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao
trách nhiệm của cán bộ y tế đặc biệt là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong

việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc
kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh. Qua đó góp phần giảm tình trạng kháng
kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý.
VI. Kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn thu xã hội hóa từ các cá nhân
đăng ký tham gia tập huấn (45.000đ/người) để thực hiện các phần việc như: In
ấn tài liệu, trang trí phông màn, giải khát giữa giờ, bồi dưỡng báo cáo viên...
(Đính Kèm theo các phụ lục 1, phụ lục 2 và phụ lục 3)
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các đơn vị y tế có khám chữa bệnh;
- Các công ty dược trong tỉnh;
- Hội Y học, Hội Dược học;
- Lãnh đạo Sở;
- TTra Sở, KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, ĐH.
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Phụ lục 1
Biểu mẫu đăng ký danh sách tham gia tập huấn
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-SYT ngày
/ /2019 của Sở Y tế Ninh Thuận)
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Phụ lục 2
Bảng phân công báo cáo viên và thời gian tập huấn về kê đơn thuốc
và bán thuốc kê đơn
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-SYT ngày / /2019 Sở Y tế Ninh Thuận)

STT

1

2

3

4

Ngày

Ngày
04/3/2019

Ngày
05/3/2019

Ngày
06/3/2019

Ngày
07/3/2019

Thời gian
Đối tượng tập Thời gian
huấn
Người bán lẻ
7h30-11h30
thuốc theo đơn
Người kê đơn
13h30-17h
thuốc
Người bán lẻ
7h30-11h30
thuốc theo đơn
Người kê đơn
13h30-17h
thuốc
Người bán lẻ
7h30-11h30
thuốc theo đơn
Người kê đơn
13h30-17h
thuốc
Người bán lẻ
7h30-11h30
thuốc theo đơn
Người kê đơn
13h30-17h
thuốc

Buổi

Lớp

Sáng
1

Báo cáo
viên
Ds Đ.
Hùng

Chiều

Ds Kỳ

Sáng

Ds Đ.
Hùng

2
Chiều

Ds Kỳ

Sáng

Ds Đ.
Hùng

3
Chiều

Ds Kỳ

Sáng

Ds Đ.
Hùng

4
Chiều

Ds Kỳ

Ghi
chú

Phụ lục 3
Chương trình tập huấn tăng cường kiểm soát việc về kê đơn thuốc
và bán lẻ thuốc kê đơn
(Kèm theo Kế hoạch số

/KH-SYT ngày

/

/2019 của Sở Y tế Ninh Thuận)

________________________________________________________

Thời gian

Nội dung

Sáng

(Dành cho người bán lẻ thuốc theo
đơn)

07h30 - 07h45 Đăng ký đại biểu, cấp phát tài liệu
07h45- 08h00

Phát biểu khai mạc

Người trình bày

Bộ phận dược
Lãnh đạo Phụ trách
dược

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp
luật và các quy định liên quan đến việc Theo bảng phân công
08h30 - 10h00
kê đơn thuốc và về hướng dẫn sử dụng
tại Phụ lục 2
thuốc kháng sinh
10h15 - 10h30

Giải lao

10h30 - 11h30

nt

Theo bảng phân công
tại Phụ lục 2

Nghỉ trưa
Chiều

(Dành cho Bác sĩ kê đơn thuốc)

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp
luật và các quy định liên quan đến việc
kê đơn thuốc; việc cần thiết thuyết
Theo bảng phân công
13h30 - 15h00 phục bệnh nhân khi mua thuốc phải
tại Phụ lục 2
mua đủ đơn thuốc, dùng đủ liều và tuân
thủ dùng đủ liều điều trị đặc biệt là
kháng sinh
15h00 - 15h30

Giải lao

15h30 - 16h30

nt

Theo bảng phân công
tại Phụ lục 2

16h30 - 17h00

Kết thúc và bế mạc

Ban tổ chức
và học viên

