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Revised Basel Statements on the Future of Hospital Pharmacy 

 

The Global Conference on the Future of Hospital Pharmacy was hosted by the FIP Hospital Pharmacy 
Section (HPS) as part of the 68th Annual Congress of the International Pharmaceutical Federation 
(FIP). Hospital Pharmacists representing 98 nations met in Basel, Switzerland on 30 and 31 August 
2008 and successfully developed consensus statements reflecting the profession’s preferred vision 
of practice in the hospital setting. The statements were revised in 2014 through a rigorous 
scrutinizing process. This involved preliminary changes by the HPS Exco, followed by an online forum 
review and a face-to-face consensus meeting using the world café methodology. Participants then 
adopted the final revised Basel Statements on September 4th, 2014 during the 74th FIP World 
Congress in Bangkok, Thailand. 

 

This translation from English into Vietnamese which was prepared by Ms. Tran Thi Minh Nguyen, is 
an unofficial document. The official statements have been published in the AJHP (AJHP July 2016, 73 
(14) 1077-1086, http://www.ajhp.org/content/73/14/1077). The International Pharmaceutical 
Federation does not assume responsibility for the accuracy of the translation. FIP encourages 
hospital pharmacy leaders, pharmacy educators, and health authorities around the world to study 
the Proceedings and use them in planning the future direction of hospital pharmacy in their 
countries. 

 The Revised Basel Statements, background information and research is to be seen on the dedicated 
website at FIP:  

www.fip.org/basel-statements. 

 

Translation date, November 2017 
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Tuyên bố sửa đổi Basel về tương lai của Khoa Dược Bệnh Viện 

 

Hội nghị Toàn Cầu về Tương Lai của Khoa Dược Bệnh Viện được tổ chức bởi FIP Hospital Pharmacy 
Section (HPS) như một phần của Hội Nghị Thường Niên lần thứ 68 của Liên Đoàn Dược Khoa Quốc tế 
(FIP). Các Dược Sĩ Bệnh Viện đại diện cho 98 quốc gia đã gặp nhau tại Basel, Thụy Sĩ vào ngày 30 và 31 
tháng 8 năm 2008 và đã phát triển thành công các tuyên bố đồng thuận phản ánh tầm nhìn ưu thế  về 
nghề nghiệp trong thực hành ở môi trường bệnh viện. Các tuyên bố được sửa đổi trong năm 2014 
thông qua quá trình giám sát chặt chẽ. Những thay đổi sơ bộ có liên quan đến HPS Exco, được theo 
dõi trên diễn đàn phê bình trực tuyến và cuộc họp đồng thuận trực tiếp sử dụng phương pháp luận 
café thế giới. Sau đó, những người tham gia  đã thông qua Tuyên bố Basel được sửa đổi cuối cùng vào 
ngày 4 tháng 9 năm 2014 trong suốt Hội Nghị Thế giới FIP lần thứ 74 tại Bangkok, Thái Lan. 

Bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt này là một tài liệu không chính thức được thực hiện bởi Bà Trần 
Thị Minh Nguyên. Tuyên bố chính thức đã được công bố trong AJHP (AJHP tháng 7 năm 2016, 73 (14) 
1077-1086, http://www.ajhp.org/content/73/14/1077). Liên Đoàn Dược Khoa Quốc Tế (FIP) không 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. FIP khuyến khích các lãnh đạo khoa dược bệnh viện, 
giảng viên khoa dược và cơ quan y tế trên khắp thế giới nghiên cứu Kỷ yếu và sử dụng chúng trong 
việc xây dựng kế hoạch định hướng tương lai của khoa dược bệnh viện cho đất nước của họ. 

Tuyên bố sửa đổi Basel, nghiên cứu và thông tin cơ bản sẽ được tìm thấy trên trang web chuyên dụng 
tại FIP: 

www.fip.org/basel-statements. 

Ngày dịch, Tháng 11 năm 2017  
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Tuyên Bố Chủ Đạo Và Bao Quát  

1. Mục tiêu bao quát của dược sĩ bệnh viện là tối ưu hóa kết quả trên bệnh nhân thông qua hợp tác, liên 
chuyên nghiệp, sử dụng thuốc1 và thiết bị y tế có trách nhiệm. 

Sử dụng thuốc có trách nhiệm nghĩa là: 

• Một loại thuốc chỉ được sử dụng khi cần thiết và lựa chọn thuốc phù hợp dựa trên những gì 
được chứng minh bằng các bằng chứng khoa học và / hoặc lâm sàng để có hiệu quả nhất và 
ít có khả năng gây hại nhất. Lựa chọn này cũng lưu ý đến sự ưu tiên của bệnh nhân và tận 
dụng tối đa các nguồn lực chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. 

• Có sự tiếp cận kịp thời và sẵn sàng thuốc chất lượng để dùng được quản lý và giám sát vì 
tính hiệu quả và an toàn. 

• Một phương pháp cộng tác đa ngành được sử dụng bao gồm bệnh nhân và các chuyên gia y 
tế bổ sung vào để hỗ trợ trong việc chăm sóc. 

2. Ở mức độ toàn cầu, các tiêu chuẩn thực hành khoa dược bệnh viện dựa trên bằng chứng phải được 
triển khai. Những điều này sẽ hỗ trợ các nỗ lực quốc gia nhằm xác định tiêu chuẩn về quy mô và mục 
đích của các dịch vụ khoa dược bệnh viện và phải bao gồm các yêu cầu về nguồn nhân lực và đào tạo 
tương ứng. 

3. Dược sĩ bệnh viện phải cam kết với các cơ quan y tế và quản lý bệnh viện để đảm bảo các nguồn lực 
thích hợp và thiết kế quy trình sử dụng thuốc của bệnh viện. 

4. Các cơ quan y tế phải đảm bảo rằng mỗi bệnh viện được phục vụ bởi 1 khoa dược được giám sát bởi 
các dược sĩ đã hoàn thành khóa đào tạo nâng cao về khoa dược bệnh viện. 

5. Dược sĩ trưởng/Giám đốc khoa dược phải là chuyên gia chịu trách nhiệm điều phối việc sử dụng 
thuốc đáng tin cậy1 trong bệnh viện. 

6. Dược sĩ bệnh viện phải phục vụ như một nguồn lực liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc sử 
dụng thuốc và như điểm tiếp xúc cho bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

7. Tất cả các toa thuốc phải được xem lại, giải thích và xác nhận bởi dược sĩ bệnh viện trước khi thuốc 
được phân phát và được uống. 

8. Dược sĩ bệnh viện phải giám sát bệnh nhân dùng thuốc để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, sử dụng 
thuốc thích hợp, và kết quả tốt nhất cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú. Nếu giới hạn nguồn lực không 
cho phép dược sĩ giám sát tất cả các bệnh nhân dùng thuốc, thì tiêu chí lựa chọn bệnh nhân phải được 
thiết lập để hướng dẫn dược sĩ giám sát. 

9. Dược sĩ bệnh viện phải được phép truy cập và ghi chép trong hồ sơ bệnh nhân. 

10. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo rằng bệnh nhân hoặc người chăm sóc được hướng dẫn và cung cấp 
thông tin bằng văn bản về việc sử dụng thuốc thích hợp. 

11. Dược sĩ bệnh viện phải cung cấp sự định hướng, thông tin về thuốc và chỉ dẫn cho y tá, bác sĩ và 
các nhân viên khác về việc thực hành tốt nhất sử dụng thuốc (thực hành tốt nhất là phương pháp hoặc 
kỹ thuật luôn thể hiện kết quả vượt trội so với các phương pháp khác được sử dụng làm điểm chuẩn).. 

12. Các chương trình giảng dạy về khoa dược phải bao gồm nội dung liên quan đến bệnh viện, và các 
chương trình đào tạo sau đại học và các chuyên ngành trong khoa dược bệnh viện phải được triển khai. 
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13. Dược sĩ bệnh viện phải tích cực tham gia nghiên cứu các phương pháp và hệ thống mới để cải thiện 
việc sử dụng thuốc và nhu cầu nhân lực trong khoa dược bệnh viện. 

14. Dược sĩ bệnh viện phải chịu trách nhiệm về quản lý và xử lý chất thải liên quan đến quá trình sử 
dụng thuốc, và tư vấn về xử lý chất thải của con người từ những bệnh nhân đang dùng thuốc. 

15. Dược sĩ bệnh viện phải chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh của việc lựa chọn, thực hiện và duy trì 
các công nghệ hỗ trợ quá trình sử dụng thuốc, bao gồm thiết bị phân phối, thiết bị quản lý và các thiết 
bị khác. 

16. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo lưu trữ đúng cách để duy trì tình trạng nguyên vẹn của thuốc trong 
chuỗi cung ứng để đảm bảo chất lượng, an toàn và bảo đảm. 

17. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo việc đánh giá, triển khai, thực hiện và duy trì các hệ thống hỗ trợ 
quyết định lâm sàng và tin học thích hợp để hướng dẫn việc ra quyết định điều trị và cải tiến quy trình 
sử dụng thuốc. 

18. Mỗi khoa dược nên có kế hoạch dự phòng cho tình trạng thiếu thuốc và trường hợp khẩn cấp. 

19. “Bảy đúng” (đúng bệnh nhân, đúng thuốc, đúng liều, đúng đường dùng, đúng thông tin, đúng tài 
liệu và đúng lúc) phải được hoàn thành trong tất cả các hoạt động liên quan đến thuốc trong bệnh viện. 
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Chủ đề 1 – Cung ứng 

20. Dược sĩ bệnh viện phải tham gia vào quá trình phức tạp của cung ứng thuốc và các sản phẩm y tế, 
thúc đẩy sự công bằng và tiếp cận. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo các quy trình cung ứng minh bạch 
được thực hiện phù hợp với thực tiễn tốt nhất và luật pháp quốc gia, không xung đột lợi ích và được 
dựa trên các nguyên tắc về an toàn, chất lượng và hiệu quả. 

21. Thực hành cung ứng phải được hỗ trợ bởi các nguyên tắc đảm bảo chất lượng vững chắc, được xem 
xét và điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp với các thiết lập khác nhau và nhu cầu mới nổi một cách 
hiệu quả và chi phí phù hợp nhất. 

22. Cung ứng không nên xảy ra trong sự tách biệt, mà đúng hơn là được hướng dẫn bởi quá trình lựa 
chọn danh mục thuốc. Điều này bao gồm việc cung ứng các nồng độ chuẩn của các loại thuốc có nguy 
cơ cao bao gồm cả chất điện giải.  

23. Cung ứng phải được hỗ trợ bởi một hệ thống thông tin đáng tin cậy cung cấp thông tin chính xác, 
kịp thời và dễ tiếp cận. 
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Chủ đề 2 - Ảnh hưởng đến kê đơn 

24. Bệnh viện phải sử dụng một hệ thống công thức thuốc (địa phương, khu vực và/hoặc quốc gia) liên 
quan đến các hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn, các đề cương và con đường điều trị dựa trên bằng chứng 
sẵn có tốt nhất. 

25. Dược sĩ bệnh viện phải là thành viên chủ chốt của các ủy ban bào chế và điều trị để giám sát tất cả 
các chính sách và quy trình quản lý thuốc, bao gồm các loại liên quan đến sử dụng thuốc ngoài hướng 
dẫn sử dụng và thuốc nghiên cứu. 

26. Dược sĩ bệnh viện phải có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn người kê đơn ở tất cả các cấp 
đào tạo về cách tiếp cận và bằng chứng về việc sử dụng thuốc có trách nhiệm, bao gồm các thông số 
theo dõi bắt buộc và điều chỉnh kê đơn sau đó. 

27. Dược sĩ bệnh viện phải là một phần không thể tách rời của nhóm đa ngành chịu trách nhiệm về việc 
ra quyết định điều trị trong tất cả các khu vực chăm sóc bệnh nhân. 

28. Dược sĩ bệnh viện phải thúc đẩy chăm sóc liền mạch bằng cách góp phần chuyển giao thông tin về 
thuốc bất cứ khi nào bệnh nhân di chuyển giữa và trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

29. Dược sĩ bệnh viện được đào tạo và chứng nhận phù hợp phải tham gia cộng tác kê đơn. 
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Chủ đề 3 - Chuẩn bị và phân phát 

30. Dược sĩ bệnh viện phải chịu trách nhiệm lưu trữ, chuẩn bị, phân chia và phân phát tất cả các loại 
thuốc, bao gồm cả thuốc nghiên cứu. 

31. Dược sĩ bệnh viện phải chịu trách nhiệm ghi nhãn phù hợp và kiểm soát thuốc được lưu trữ trong 
toàn cơ sở. 

32. Dược sĩ bệnh viện phải tham gia xác định loại thuốc nào được đưa vào trong kho lưu trữ và chuẩn 
hóa việc lưu trữ và xử lý khu vực thuốc. 

33. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo rằng các loại thuốc pha trộn luôn được chuẩn bị thích hợp để tuân 
thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Điều này bao gồm việc chịu trách nhiệm đảm bảo thuốc không có sẵn 
trên thị trường trong một công thức thích hợp được chuẩn bị theo các tiêu chuẩn thực hành được công 
nhận và đảm bảo rằng sự trộn lẫn thuốc tiêm truyền tuân thủ các tiêu chuẩn thực hành đã được chấp 
nhận. 

34. Việc chuẩn bị các loại thuốc nguy hiểm bao gồm thuốc độc tế bào phải thuộc trách nhiệm của dược 
sĩ bệnh viện và được chuẩn bị trong điều kiện môi trường để giảm thiểu nguy cơ gây nhiễm sản phẩm 
và môi trường xung quanh, cũng như giảm thiểu sự phơi nhiễm nguy hại đến nhân viên bệnh viện sử 
dụng các tiêu chuẩn thực hành đã được chấp nhận. 

35. Dược sĩ bệnh viện phải áp dụng các công nghệ hoặc hệ thống dựa trên bằng chứng (ví dụ: điền đơn 
tự động, phân liều đơn vị, hệ thống mã hóa bằng máy có thể đọc được,…) để giảm nguy cơ sai sót về 
thuốc.  

36. Dược sĩ bệnh viện phải hỗ trợ phát triển các chính sách liên quan đến việc sử dụng thuốc được đưa 
vào bệnh viện bởi bệnh nhân, bao gồm cả việc đánh giá sự phù hợp của các loại thuốc bổ sung và thay 
thế. 

37. Dược sĩ bệnh viện phải triển khai các hệ thống truy tìm thuốc bởi khoa dược phân phát (ví dụ: để 
tiện thu hồi,…). 

38. Các sản phẩm điện phân nồng độ cao (như kali clorid và natri clorid) và các loại thuốc có nguy cơ 
cao được xác định về mặt thể chế nên được cấp phát ở dạng pha loãng sẵn sàng để dùng và được lưu 
trữ trong các khu vực riêng biệt, an toàn với các nhãn riêng biệt. 

39. Dược sĩ bệnh viện phải triển khai các phương pháp đơn giản, dựa trên quy tắc để gia tăng sự an toàn 
cho bệnh nhân; ví dụ, khi một lượng lớn các đơn vị liều cần thiết cho một liều (hơn hai viên, lọ,…), các 
toa thuốc nên được xác minh trước khi chuẩn bị hoặc phân phát. 
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Chủ đề 4 – Quản lý 

40. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo rằng các nguồn thông tin cần thiết để việc chuẩn bị và quản lý 
thuốc an toàn có thể được truy cập tại điểm chăm sóc. 

41. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo rằng các dị ứng liên quan đến lâm sàng, tương tác thuốc, chống chỉ 
định, các tác dụng phụ và chi tiết lịch sử thuốc có liên quan khác được ghi chính xác ở vị trí chuẩn trong 
hồ sơ bệnh nhân và được đánh giá trước khi sử dụng thuốc. 

42. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo rằng thuốc được đóng gói và dán nhãn để đảm bảo cho việc nhận 
dạng và duy trì sự toàn vẹn đến ngay trước khi dùng cho từng bệnh nhân. 

43. Nhãn thuốc phải rõ ràng và có đầy đủ thông tin để đảm bảo dùng thuốc an toàn, bao gồm ít nhất 2 
nhận dạng của bệnh nhân, tên thuốc, đường dùng, liều lượng, và khi thích hợp, thể tích và tỷ lệ dùng 
thuốc. 

44. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo rằng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe quản lý thuốc được đào 
tạo thích hợp về việc sử dụng, nguy cơ và các thận trọng cần thiết. 

45. Liều thuốc hóa trị và các loại thuốc có nguy cơ cao được xác định về mặt thể chế khác trước khi 
dùng, phải được kiểm tra độc lập với đơn thuốc gốc bởi ít nhất hai chuyên gia chăm sóc sức khỏe, 1 
trong số đó phải là dược sĩ. 

46. Dược sĩ bệnh viện phải triển khai và thực hiện các chính sách và thực hành để ngăn ngừa lỗi đường 
dùng. Những ví dụ bao gồm: 

• Dán nhãn ống tĩnh mạch gần vị trí lồng vào để ngăn chặn sự mất kết nối; 

• Sử dụng ống cho ăn trong đường ruột không thể kết nối với đường tĩnh mạch hoặc đường tiêm 

khác; 

• Đóng gói các alkaloid vinca để ngăn ngừa sự tiêm nhiễm vô ý; 

• Sử dụng ống tiêm đường uống khác biệt rõ rệt so với ống tiêm dưới da để ngăn ngừa việc tiêm 

thuốc uống hoặc thuốc trong ruột. 

47. Dược sĩ bệnh viện phải đảm bảo triển khai các chiến lược đảm bảo chất lượng trong quản lý thuốc 
để phát hiện các sai sót và xác định các ưu tiên để đổi mới. 

48. Quá trình quản lý thuốc phải được thiết kế sao cho các bước sao chép giữa đơn thuốc gốc và hồ sơ 
quản lý thuốc được loại bỏ. 
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Chủ đề 5 - Giám sát sử dụng thuốc 

49. Một hệ thống báo cáo dễ dàng truy cập cho các thuốc bị lỗi phải được thiết lập và duy trì. Các báo 
cáo về các loại thuốc bị lỗi hoặc không đạt tiêu chuẩn phải được xem xét nội bộ và được gửi kịp thời 
tới các chương trình báo cáo quy chế hoặc cảnh giác dược khu vực hoặc quốc gia và nhà sản xuất. 

50. Một hệ thống báo cáo dễ dàng truy cập cho các tác dụng phụ của thuốc phải được thiết lập và duy 
trì. Các báo cáo về các phản ứng phải được xem xét nội bộ và được gửi kịp thời tới các chương trình 
báo cáo quy chế hoặc cảnh giác dược khu vực hoặc quốc gia. Những dữ liệu này phải được xem xét 
thường xuyên để cải thiện chất lượng và an toàn cho thực hành sử dụng thuốc. 

51. Một hệ thống báo cáo dễ dàng truy cập, không xử phạt đối với các lỗi về thuốc, phải được thiết lập 
và duy trì. Các báo cáo lỗi về thuốc phải được xem xét nội bộ và được gửi đến các chương trình báo 
cáo lỗi về thuốc khu vực hoặc quốc gia. Những dữ liệu này phải được xem xét thường xuyên để cải 
thiện chất lượng và an toàn cho thực hành sử dụng thuốc. 

52. Thực hành sử dụng thuốc phải được tự đánh giá và so sánh với các điểm chuẩn và thực hành tốt 
nhất để cải thiện tính an toàn, hiệu quả lâm sàng và hiệu quả chi phí. 

53. Quá trình sử dụng thuốc phải được xem xét thông qua chương trình kiểm định chất lượng hoặc cải 
thiện chất lượng bên ngoài. Bệnh viện phải thực hiện trên các báo cáo để cải thiện chất lượng và an toàn 
cho các thực hành của bệnh viện. 

54. Các hoạt động liên quan đến lâm sàng của dược sĩ phải được ghi chép, thu thập và phân tích để cải 
thiện chất lượng và độ an toàn cho sử dụng thuốc và kết quả trên bệnh nhân. Các hoạt động có ảnh 
hưởng đáng kể đến việc chăm sóc từng bệnh nhân phải được ghi lại trong hồ sơ bệnh nhân. 

55. Các phương pháp tiếp cận có hệ thống (ví dụ: các công cụ kích hoạt) phải được sử dụng để cung 
cấp dữ liệu định lượng về các tác dụng phụ và sử dụng thuốc tối ưu. Những dữ liệu này phải được xem 
xét thường xuyên để cải thiện chất lượng và an toàn cho thực hành khoa dược. 
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Chủ đề 6 - Nhân sự, Đào tạo và Phát triển 

56. Ở cấp độ quốc gia, các khuôn khổ năng lực được xác định, thiết lập và đánh giá thường xuyên. 

57. Ở cấp quốc gia, các dược sĩ bệnh viện phải tham gia với các cơ quan y tế để cùng nhau hợp tác phát 
triển các kế hoạch nguồn nhân lực dựa trên bằng chứng, để hỗ trợ việc sử dụng thuốc có trách nhiệm 
bao gồm cả thuốc ở nông thôn và vùng sâu vùng xa. 

58. Dược sĩ bệnh viện phải làm việc với các bên liên quan chính để đảm bảo rằng giáo dục, đào tạo, 
năng lực, quy mô và năng lực phù hợp với phạm vi dịch vụ, độ bao phủ và trách nhiệm của tất cả cán 
bộ cung cấp dịch vụ dược phẩm. 

59. Kế hoạch đội ngũ nhân viên khoa dược bệnh viện cần mô tả các chiến lược về giáo dục và đào tạo 
nguồn nhân lực, tuyển dụng và lưu giữ, phát triển năng lực, thù lao và con đường phát triển nghề nghiệp, 
chính sách nhạy cảm đa dạng, triển khai và phân phối công bằng, quản lý và vai trò và trách nhiệm của 
các bên liên quan để thực hiện.  

60. Bệnh viện phải duy trì hệ thống thông tin nguồn nhân lực có chứa dữ liệu cơ bản về kế hoạch, đào 
tạo, thẩm định và hỗ trợ đội ngũ nhân viên. Dữ liệu phải được đối chiếu ở cấp quốc gia để cải thiện kế 
hoạch nhân lực. 

61. Các chương trình đào tạo khoa dược hỗ trợ nhân viên cần được chính thức hóa, hòa hợp và được 
chứng nhận trong phạm vi thực hành được xác định trên toàn quốc.  

62. Chính sách nguồn nhân lực của bệnh viện phải được thành lập trong các nguyên tắc đạo đức, công 
bằng và nhân quyền, và tuân thủ các quy định về lao động, hướng dẫn, và các tiêu chuẩn thực hành 
khoa dược bệnh viện. 

63. Bệnh viện phải sử dụng khuôn khổ năng lực được chấp nhận trên toàn quốc để đánh giá nhu cầu và 
hiệu suất đào tạo nguồn nhân lực cá nhân. 

64. Để thúc đẩy giáo dục đa ngành và chăm sóc dựa trên nhóm, vai trò của dược sĩ bệnh viện, bao gồm 
hợp tác kê đơn, phải được đưa vào chương trình của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác và vai trò 
của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác phải được đưa vào chương trình của khoa dược. 

65. Các khóa học lâm sàng sau đại học phải được triển khai để chuẩn bị cho dược sĩ bệnh viện trong 
hợp tác kê toa các loại thuốc, bao gồm cả hướng dẫn về trách nhiệm pháp lý và chuyên môn. 


