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Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Bệnh viện đa khoa Vạn Phước; 

- TTYT Vietsovpetro; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Các Phòng khám đa khoa. 

(gọi chung là các đơn vị) 

 

Ngày 02/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy 

định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh. Nghị 

định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung để thực hiện và có kế 

hoạch sắp xếp, bố trí, đào tạo cán bộ làm công tác dược lâm sàng theo đúng quy 

định. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chú ý những nội dung sau:  

1. Lộ trình tổ chức hoạt động dược lâm sàng: 

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2024, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 

bệnh viện hạng II trực thuộc Sở Y tế hoặc tư nhân hoặc thuộc Bộ Quốc phòng, 

Bộ Công an và các bộ, ngành khác phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng. 

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2027, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 

bệnh viện hạng III, hạng IV, bệnh viện chưa xếp hạng trực thuộc tuyến quận, 

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc tư nhân hoặc thuộc Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an và các các bộ, ngành khác quản lý phải tổ chức hoạt động 

dược lâm sàng. 

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2030, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác có hoạt động sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng. 

2. Số lượng người phụ trách công tác dược lâm sàng và người làm công 

tác dược lâm sàng: 
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- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có từ 200 giường bệnh trở lên phải bố trí 

01 người phụ trách công tác dược lâm sàng và phải có số lượng người làm công 

tác dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 người cho mỗi 200 giường bệnh nội trú và 

ít nhất 01 người cho mỗi 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại 

trú có thẻ bảo hiểm y tế trong một ngày; 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có dưới 200 giường bệnh hoặc cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức khoa dược theo quy định của pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh phải có ít nhất 01 người phụ trách công tác dược lâm 

sàng kiêm người làm công tác dược lâm sàng phục vụ người bệnh nội trú (nếu 

có) và phải có số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 

người cho mỗi 1.000 đơn thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ 

bảo hiểm y tế trong một ngày; 

- Nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có ít 

nhất 01 người làm công tác dược lâm sàng cho 01 địa điểm kinh doanh của nhà 

thuốc. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể đồng 

thời là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc. 

3. Tăng số lượng người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo lộ trình sau: 

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2026, các bệnh viện từ hạng II trở lên phải 

bảo đảm số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 người 

cho mỗi 150 giường bệnh nội trú và ít nhất 1,5 người cho mỗi 1.000 đơn thuốc 

được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế trong một ngày; 

- Chậm nhất đến ngày 01/01/2031, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

phải bảo đảm số lượng người làm công tác dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 

người cho mỗi 100 giường bệnh nội trú và ít nhất 02 người cho mỗi 1.000 đơn 

thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế trong một 

ngày. 

4. Người phụ trách công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 21 Luật Dược và có Chứng chỉ 

hành nghề dược theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Dược. 

Theo quy định tại Luật Dược, đến ngày 01/01/2021, người phụ trách 

công tác dược lâm sàng phải có Chứng chỉ hành nghề dược với phạm vi hoạt 

động chuyên môn là người phụ trách công tác dược lâm sàng. 

5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện hoạt động 

dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định sau: 
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- Bố trí đủ số lượng người làm công tác dược lâm sàng và tổ chức thực 

hiện hoạt động dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Bảo đảm việc tham gia đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức chuyên 

ngành dược lâm sàng cho người phụ trách công tác dược lâm sàng, người làm 

công tác dược lâm sàng. 

- Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện các hoạt 

động dược lâm sàng  

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 

nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ) để 

được hướng dẫn. 

Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ đã được 

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.baria-

vungtau.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- BP CNTT (đăng website SYT); 

- TT ĐD TB&NCC Long Đất; 

- TT Bảo trợ xã hội; 

- Cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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